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Po teismo ištarmės paskelbimo
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Dalyvavo vyriausybės atstovai
ir tūkstantinės minios

BERLYNAS, liepos 31. — (seniau, taip ir šiandien JugoLONDONAS, liepos 31. —
KAIP GI MES PAGERBSIME TUOS
šv. Jadvygos katedroje ket- Į slavijos (serbų) vyriausybė Prieš uždarysiant parlamento
VIENA, liepos 31. — Karo skaičių išgaudė.
virtadieni bus laikomos iškil-' sakosi, kad Italijos kariuome- sesiją kalbėjo einąs premjero
DIDVYRIUS?
teismas šiandien pasmerkė mir
Prieš paskell.lsiant miities, rnjngOS ge<lulo ęv. Mišios už nės įsiveržimas Austrijon bū pareigas Baldwinas apie vy
Lietuvos laikraščiai praneAplankyti didvyrius ėjo vyti pakorimu aktualų kanclerio bausmės ištarmę, vyriaus) bė i nužudyto Austrijos kanclerio tų nepakenčiamas. Sako, kad riausybės karo lėktuvų staty
ša, kad liepos 17 «L Dariaus riausybės nariai, aukštojo kaDollfusso žudikų Otto Planet- j ėmėsi griežtų saugumo priemo ' ])(>nfusso 8ieią. šventojo Tė- tokiam atsitikime ir Jugosla- mo programą.
ir Girėno mirties sukaktuvių ro vadovybė, dvasininkai. Ėjo
ta ir nacių surengto užpuoli- nių, ‘kadangi naciai paskelbė, vo Popiežiaus Pijaus XI nūn-. vijos kariuomenė turėtų įsiTarp kitko jis pareiškė, kad paminėjimas buvo labai iškil- seni žili seneliai ir jauni. Ėjo
mo va^lų Francą Holzweber. kad jie atsimokėsią kerštu. cijus (atstovas) Vokietijai pa- veržti Austrijon.
Įkaro metu Anglijos frontas mingas. Bazilikoj buvo įspū-(be tikybų, tautybių ir pažiūrų
Abudu pakarti.
Jie seniau yra pranešę, kad už siuntė kvietimus šiose pamal
Italijos vyriausybė, kaip nebus Anglijos pakraščiai, bet
dingos pamaldos. Surengta skirtumo. Minios lankė didBylos metu Planetta prisi- kiekvieną pakartą nacių jie dose dalyvauti diplomatiniams pranešta, ignoruoja šį serbų
Pareinis.
Ten
Anglija
turės
speciali programa per radiją, j vyrius ligi vakaro.
pažino kaltu, o Holzweber tel- Į pagrolisią ir nužudysiu katali- korpusams ir Vokietijos aukš- j grasinimą. Italija yra pasiry
veikti.
Vakarą buvo keli įspūdingi • Taip Lietuva gerbia mūsų,
sinosi, kad jis savo iniciatyva' kų kunigą. Kokiais sumetimais tiesiems valdininkams.
I žūsi veikti taip, kaip jai būamerikiečių, didvy rius. O kaip
parengimai.
i
nepuolė kanclerio ofisų. Jis jie grasina kunigams, tas tik
Šiuos
kvietimus
turėjo
pa-'
.Pa

įneš juos pagerbsime T Pasi
pildė vyresniojo vado įsaky- ' jiems vieniems žinoma.
Nepaprastų iškilmių diena
siųsti Berlyno katalikų vysko-P“8 Austrijos nepriklausomy
mus. O tas vyresnis vadas
Bylos metu taip pat išsiaiš
• *
nCl
buvo Vytauto Didžiojo univer rūpinkime, kad kiek galima
pas.
Kadangi
dėl
to
galėjo
j
greičiau jiems paminklą Chi
yra Austrijos pasiuntinys Ita- kino, kaip žudikas Planetta
siteto
medicinos
fakulteto
rū

“
Mažoji
santarvė,
”
kuriai
cagoje pastatyti.lijai, dir. Anton Rintelen, kurį žiauriai apsiėjęs su savo auka įvykti nesusipratimai, šį dar priklauso Jugoslavija, reika- Į
muose.
Ten,
medicinos
fakul

naciai pasirinko nauju kancle — nužudytu kancleriu. Kuo bą sutiko atlikti vyriausias lauš Prancūzijos, kad ji nėrėm i Trys advokatai, Goldstein, teto koplyčioje, tarp žydinčių i Busimąjį sekmadienį, rugPopieriu. Dr. Rintelen nėra miręs, met kancleris nuo pirmos kul- ranga diplomatas
lų Italijos nusistatymo Aus- J Haight ir Adcock, per septy- gyv, gėlių ir jūros vainikų, PMi° 5 <*> Harle"‘ aero<irožiaus
nuncijus.
kaip apie tai anksčiau buvo1 kos sugriuvo, žudikas sušuko,
nerius metus dirbo Chicago prie degančių žvakių ir garbės me* tv>'ksta Lietuvių Diena su
t rijos atžvilgiu.
pranešta. Jis tik pavojingai kad Dollfussas atsistotų. Kanc
miestui ir pagaliau iškovojo sargybų, buvo atidarytuose I ivairiausia Pr°8ran,a' Tw bus
pasišovęs ir laikomas vienoj leris atsakė, kad jis neturi paiš telefonų kompanijos dau karstuose visuomenei rodomi SP^Ig“
didvynų pa
du
didieji
lietuviai
a.
a.
ka
F
»-l«
‘
'
rbimas
ir
visaa
P*1““
|
ligoninėj. Vafcąr (pųcių būrys jėgų. JEftda.. žudikas prišokęs
giau
kaip
20
milijonų
dolerių,
*. r*'
puolė ligoninę, kad jį iš ten prie sužeisto gulinčio ant as
kas buvo per daug paimta iš tonas Stepas Darias ir a. a. inariaus ir Gi,ėno P*“"“1*10
fondan.
pagrobti. Tačiau policija už los kanclerio ir paleido į jį
telefonų abonentų. Vyriausias lakūnas Stasys 'Girėnas.
puolikus atmušė ir nemažą jų dar vieną kulką.
krašto teismas nusprendė, kad
BERLYNAS, liepos 31. —
Ant žydinčiomis gėlėmis ir
RYMAS, liepos 31. — Va
Savo dvare — Neudecke, pre kar Šv. Ignatijaus bažnyčioje šie milijonai dolerių būtų grą vainikais apkloto katafalko du
zidentas Hindenburgas pavo įvyko gedulo pamaldos už nu žinti abonentams.
karstai, abu jie vienodi. Kar
jingai serga, anot oficialaus žudyto Austrijos kanclerio
Minėti advokatai už savo stuose subalzamuoti, aprengti.
pranešimo.
Dollfusso sielą. Kardinolas darbą negavo iš miesto atly- Vyčio kryžiaus vėliava ąpdeng
AVASHINGTON, liepos 31.
Apie jo ligos stovį laikraš Marchetti Selvaggiani suteikė i ginimo. Tad dabar federalinis ti, su atidengtais veidais (gal — Emergency ligoninėje mirė
[ teismas nusprendė, kad advo- vos apdengtos), amžinai ilsis
čiams uždrausta paduoti pla mirusiajam absoliuciją.
Belgijos ambasadorius Pau
Po šių pamaldų Šventojo katarus būtų užmokėta iš tų du Lietuvos sūnūs, nugalėję
Chicagos gyvulių skerdyklo
tesnių žinių.
lius May.
se pasireiškia didesnis darbi
Pas sergantį prezidentą su Tėvo audiencijoje buvo 200 atkovotų milijonų dolerių. Atlantą. Gale vieno karsto
Prieš savaitę laiko ligoni
ninkų sąjūdis.
austrų jaunuolių. Popiežius Jiems visiems trims teismas (prie kojų) lentelėje įrašas; nėje jam buvo padaryta ope
kviesta visi jo namiškiai.
pareiškė, kad melsis už nelai pripažino 1,552,500 d*d. atly “S. Girėnas 15. 10. 1896 17. racija.
Vakar sustreikavd 400 dar
Mirus Vokietijos preziden
7. 1933,” o ten pat prie ant
f
bininkų (bučerių), priklausan
M1NNEAPOLIS, Minn., tui, įstatymais nurodoma, kad mingą Austriją. Su giliausia ginimo.
čių Amalgamated Meat Cutt- liepos 31. — Šiame mieste ka^ j0 vietą laikinai užima vyriau panieka atsiliepė apie kancle- į (Visi sako, kad toks didelis ro “S. Darius 9. 1. 1897 f 17. MERGAITĖMS AŠARINES
I advokatams atlyginimas dar 7. 1933.” Paskutinė įrašo da
BOMBOS
ers and Butcher Workers of ro stovis dar neatšauktas, siojo krašto teismo preziden rio nužudymą.
lis
abiejų
vienoda,
kartu
jie
Šventasis. Tėvas davė leidi-, negirdėtas.
YORK, Pa., liepos 31. —
North Amęrica unijai.
Didieji miesto verslininkai tas.
baigė
žemės
kelių.
—
Koplyčia
Pl^vl-beme marškinių dirbtuvė
mą, kad Dollfusso palaikus
------------------Šiai unijai priklauso apie
Tačiau nereikia užmiršti,
nusiskundžia,
kad
karo
stovis
pilna
gyvų
gėlių
ir
vainikų,
je streikuoja apie 40 moterų,
9,000 darbininkų. Kalbama,
kad kancleris Hitleris vykdo nukelti i Oedaeehtais bažnyo
prie
karstų
baltos
žydinčios
daugiausia mergaičių. Šian
kad, rasi, šiandien jie viai t.ua
l>a*>7™a.
cią, Vienoje, ir padėti salia
nepaprastus įstatymus ir jis
gubernatorius
įvedė
šį
stovį
gėlės.
Visą
laikų
stovi
garbės
dien jos mėgino sulaikyti at
mons. I. Seipelio palaikų.
iššaukti streikan.
politiniais sumetimais. Jie I,ats siekia Paridento vietos,
sargyba; Lietuvos aero klubo, vežtų audeklų iškrovimų. Sar
Kaip rytoj "žada Chicagon pareiškia, kad visos įmonės
(Klaipėdos krašto šaulių Da gyba paleido į jas ašarines
LONDONAS, liepos 31. —
atvykti NRA administratorius velka didelius . nuostolius ir ALASKOJ RADO NAUJĄ
Naujoj Gvinėjoj, šalia Austri riaus ir Girėno vardo būrio, bombas. 9 mergaitės paimtos
KRATERI
Johnson. Gal jis įsikiš į kilu tariasi kreiptis teisman, kad
karo aviacijos, LFIaS.
į ligoninę.
jos, rasta nauja nežinoma žmo
sius skerdyklose nesutikimus. panaikinti visus suvaržymus.
nių giminė. Neištirtoj centraKoplyčioje egzekvijos. Tarp
FALŠE PASS, Alaska, lie
PRADEDA
Savo keliu federaliniai tai pos 31. — Žymusis Alaskos
susirinkusių yra a. a. kpt. Ste
BERLYNAS, liepos 31. — linės Gvinėjos daly tas yra.
SUDARYTAS ŠAULIŲ
kintojai sustatė naują taikai ugniakalnių kraterių tyrinė Vokiečių spauda daug rašo
Tarp dviejų didelių kalnų po Dariaus žmona, ir jų jau
RENGTIS
PULKAS
planą trokų vežėjų streiko už tojas kun. B. R. Hubbard ra- apie tariamas austrų žiaury-* nugarų užeita apie 5,000 ket nutė dukrelė, a. a. lakūno Sta
baigimui. Planas įduotas tro do naują kraterį pietinėj Ala- bes su sukilusiais naciais Aus- virtainių mylių lyguma, ku- sio Girėno brolis ir kiti žuvu
Dienraščio “Draugo” pi
NEW YORK, liepos 31. —
kų kompanijoms, kadangi skos daly. Kraterio didumas 1 trijoj. Pažymima, kad Austri- į rią apgyvena apie 200,000 sių lakūnų giminės ir artimie nikų rengimo komisija jau
Šio miesto policijos departa-........
.
.
, . -JL.
A. ‘
streikininkai pripažįsta visas — apie 30 mylių aplink. Kra joR vyriausybės kariuomenė, neidentifikuotų žmonių. Jų ji, jų pažįstami, draugai... — deda rengtis prie pnsku^hio
mentas sudarė saulių pulką iš . .... .
f j
, nruv
i„
taikintojų paduodamas taikos terio dugne matoRi upelių, eže be mažiausio pasigailėjimo žu gyvenimas yra primityvis.
Reųuiem aeternam dona eis šių metų rudeninio “Dra/igo”
1,200 policmonų. Šis pnlkas ■ ,
,,
. ,
, .
..
....
. ‘.sąlygas. Kalbama, kad, rasi, rėlių ir mažųjų kraterių, iš do ir pasidavusius nacius.
Pirmiau buvo manoma, kad Domine, — skamba maldos išvažiavimo į Vytanto daržą,
pakeis senąii policijos “nau...
. .
,.
.. ,
i
..
artimiausiomis dienomis i- kurių veržias lava.
žodžiai, o prie didvyrių karstų rugsėjo 3 d. (Labor day).
Vokiečių spauda tylėjo apie ta dalis yra vienos pelkės.
kių skvadę (rįurį).
'! vyks taika
klūpo žuvusiųjų artimieji, rau Šiandien vakarą, Aušros Va
kanclerio Hitlerio įvykdytą
Policijos komisionierius nu
rtų parapijos salėj bus didelis
KLAIPĖDA. — Klaipėdoje da.
Lietuvos ban-’ kruvinąjį šeštadienį. Nematė
Gubernatorius Olson puola KAUNAS.
ginčija, kad šis pulkas suda
vietos laikraščius, kurie kri ko aukso fondas liepos 16 d. ir negirdėjo tų žiaurybių. Kas mirė vienas pirmųjų Klaipė , Po egzekvijų karstai atida susirinkimas visų “Draugo”
rytas pramatant darbininkų .
tikuoja karo stovį. Grasina siekė 55.27 mil. lt, užsienių kita yTa rašyti apie austrų dos uosto kapitonų Stulpinas. ryti. Duodama progos visuo prietelių, rėmėjų agentų, pik
triukšmavimus.
Kap. Stulpinas nuo pat jau menei atlankyti žuvusius did niko tikietų platintojų. Kvie
patraukti tieson. laikraščiai valiutos — 9.19 mil. lt., dis žiaurybes.
nystės tarnavo prekybos ir vyrius ir atiduoti pagarbų. čiami ir visų draugijų pirmi
atsako, kad gubernatorius į- kontas ir paskolos — 82.84
5
NUTEISTI
MIRTI
! vedant karo stovį buvo pa miL lt, banknotų apyvartoje
karo laivuose, o Lietuvai atga Pirmomis valandomis pradė ninkai atsilankyti į susirinki
MASKVA, liepos 31. — vus nepriklausomybę, grįžo į jus leisti žmones buvo didžiau mą. Bus svarbus pasitarimas,
reiškęs, kad jis nekliudysiąs — 81.33 mil. lt Banknotų paCHICAGO IR APYLIN spaudos ir sveika kritika bū-'dengimas auksu sudarė 68%, Penki rusai teknikai Sverdlo- tėvynę. Dėl senatvės ir nesvei sia spūstis, policija turėjo la kaip geriau prisirengus prie
KĖS. — Šiandien debesuota; sianti pakenčiama. Dabar yralo auksu ir užsienių valiuta — ve. nuteisti mirti už mašinų katos jis prieš kurį laiką buvo bai daug darbo tvarkyti besi “Draugo” rudeninio pikniko.
[ kitaip.
i 79.3%.
Komisija
veržiančias minias
fabriko padegimą.
išėjęs į pensiją.
nepastovus oras; šilčiau.
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MIRĖ WASHINGTONE

STREIKAS PLINTA GYVULIŲ SKERDYKLOSE
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RASTA NEŽINOMA ŽMO“
Niy GIMINĖ

VOKIEČIAI APIE AUSTRŲ
ŽIAURYBES

ORAS

I

BhMRmI

vėliausių šių dienų reikalavimų. Savo praei
ties darbais tautos reikaluose ji parodė sa
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
vo didelę vertybę ir begalinę reikšmę. Juk Į
Melai,i» - tt.OO. Pusei metu — 91.60; Trims mėnesiams
—- |2.00: Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
tai buvo ši organizacija, kuri vedė 'Amerikos
drausta, tačiau žmonėse yra Praėjusį šeštadienį p. Jur- protestuoti ir pasmerkti Jur
Prenumerata: Metams — |7.00; Pusei' metų — >4.00.
IS SOVIETŲ RUSIJOS
Kopija —-■ .01c.
lietuvius
į
kovų
ir
darbų,
dėl
Lietuvos
nepri

paskleidžiama didelis kiekis ti gelionio komitetas socialistų gelionį ir visų socialistų komSkelbimų kainos prislunCiamoe pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
klausomybės,
tam
tikslui
surenkant
šimtus
Bolševikų laikraščio “Soci-J kėjinio ir maldos raštų. Ste- dienai organizuoti pasaulinėj panijų, kurie sauvaliai garsife t neprašoma tai padaryti lr neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.
tūkstančių dolerių. Federacija taip pat griež alističeskij Viestnik” kores buklų skaičius visur didėja. I- parodoj “N-nose” paskelbė, na draugijų, atskirų asmenų
Hedaktori'us priima — »uo 11:00 iki 1X:OŠ vat
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
čiausiai stovėjo ir tebestovi už palaikymų lie pondentas praneša,. kad, ne konos (Dievo Motinos paveik; kad “Sv. Juozapo Sųjunga no net dvasininkų vaidus, kurie
tuvybės šiame krašte. Šiuo atveju ateityje jos žiūrint tikėjimo naikinimo ir šiai) yra garbinamos kaip ri dalyvauti lietuvių dienoj nieko bendro neturi ir neturės
vaidmuo bus dar didesnis.
Bažnyčios persekiojimo, iš 11 į niekada, nors ne viešai, ir kas'pasaulinėj parodoj”. Tai pu- su socialistų rengiamu kertno-A. L. R. K. Federacija buvo pirmutinė j milijonų organizuotų darbini keisč.iausia, net pačių komso- daryta tuo tikslu, kad suklai- šiu pasaulinėj parodoj.
“DRAUGAS”
organizacija Amerikoj (ir amerikonų tarpe), |nkų apie 10 milijonų priklau- j molo ir komunistų partijos na- . dinti žmones ir parodyti, kad Jurgelionio kermošiuje ne
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlshed Daily, Except Sunday.
prie socialistų darbo ir kata tik katalikų draugijos ir orso slaptoms bažnytinėms orga-irių
orga
kuri pradėjo organizuotų katalikiškųjų akci-1 80
8UBSCRIPTIONS: One Year — tt.OO; Slx Months
•— $3 60; Three Months — 12.00; One Month — T6c.
j ganizacijos nedalyvauja, bet
Smarkiai visoj Rusijoj yra likai prisideda.
jų — pasaulininkų apaštalavimų. Kuomet šių1 nizacijoms. Bolševikų jaunuoĖurope — One Year — |7.00; 81x Montha — 14.00;
Copy — .03c,
akcijų Popiežius Pijus XI visu smarkumu' menės organizacija “Koniso- susiorganizavęs jaunimas prieš šv. Juozapo Sųjunga, k - 1 nedalyvauja nei sandarieeial,
Advertlslng in 'DRAUGAS” brings best reeults.
Advertlslng rates on appllcatlon.
pradėjo plėsti visuosę pasaulio kraštuose, Fe-im°l” turi vos 2 milijonus na- garsių bedievių sųjungų, prieš leidžiu laikraštį •harbiniBk,,,!”ei tautininkai. Vadinas, visi
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago deracija jau galėjo pasigirti, kad ji ir praei-I ^M, ° slaptos tikybinės jauna šėtoniškus bolševikų darbus. kaip sužinota, jokio noro ^.pietuviai yra pasipiktinę uociatyje šį tų jau yra padariusi. Prieš porų me- wo organizacijos turi apie 3 Kiekviename didesniame Ru ra pareiškusi dalyvauti sočia-' ll8tli 'l'ktatorišku elgesiu -ir
tų mūsų veikimo centrui — Federacijai pa- milijonus narių. Toliau kores sijos mieste yra įsisteigusių listų rengiamoj dienoj. Alf. ', ’auvahavuuu.
DIENOS KLAUSIMAI
vyko įstoti į Amerikos Katalikų Gerovės Ko pondentas skundžiasi, kad jau net po keletu tikybinių orga Pocius iš “Darb.” administra Tikroji, visų Cbieagos ir anferencijų, kurį. energingai judina visus šio nimas ir darbininkai komunis nizacijų. Daugelis tų organi cijos prisiuntė laiškų prašant pylinkių lietuvių diena įvyks
MŪSŲ VIENYBĖ IR FEDERACIJOS
krašto katalikus į vieningų darbų. Ji prisi tinių organizacijų nekenčia, zacijų veikėjų yra areštuotų, leisti socialistų dienoj parda- ta sekmadienį, rugpiūčio 5 d,
KONGRESAS
vįngįį neseniai išleistų anglų Harlem aerodrome. Jų rengia
dėjo' prie Amerikos katalikų centro autono- nelanko jų susirinkimų, neskai sušaudytų, tačiau drųsos na- i vinėti
liai
nenustpja,
visi
jie
drųsūs,
to jų laikraščių ir brošiūrų.
kalboje knygų “An FKcursion draugijų ir organizacijų išrin
Daug yra prirašyta ir prikalbėta apie vie uliniais pagrindais.. Be to Federacija yra ofi
kančių
neišsigąsta,
nes
kovoja
Priešingai, jie labai myli Bato Litliuania”. P-as Pocius, ktas komitetas, prie kurio pri
nybės reikalingumų. Nėra tos konferencijos, cialiai pripažinti keliolikos Amerikos vysku
žuyčių
ir
kunigus,
nes
kunigai
už
amžinus
idealus.
Bolševimatyti, yra apsiėmęs būti tos sidėjo ir Dariaus - Girėno Pa
seimo ar kongreso, kur gražiausiais žodžiais pų, arkivyskupų ir dviejų kardinolų. Taigi
kai
pajuto
esu
bejėgiai
kovoti
kiek
galėdami
stengiasi
juos
knygos agentu. Kompanija, ku minklo Fondo valdyba. Šių die
nebūt kalbama šiuo svarbiu klausimu. Prira ir šiuo žvilgsniu ji yra visiškai tvarkoje.
prieš organizuotus kilnių ide ri atspausdino tų knygų, pa nų rengia visos tautiniai nusigelbėti
iš
dvasinio
ir
materia

šoma ir priimama daugybė rezoliucijų, šau
Federacijos vadovybė jau yra pašalinusi
alų vedamus tikinčiuosius.
reiškė‘noro, kad ji būtų pla stačiusios organizacijos ir gru
kiančių visuomenę prie vieningo darbo.
visas kliūtis, kurios praeityje stovėjo ant ke linio skurdo. Bažnyčia rūpina
si darbininkų ekonominiais
Daugelis bolševikų komisa tinama kiekviename didesnia pės, nes darbas varomas tei
Nežiūrint tų pastangų, raštų, kalbų ir lio jos auginiui ir veikimui. Dabar tik reikia reikalais ir vadovauja jų dva
sėtu, tvarkingu būdu ir pel
rezoliucijų, Amerikos lietuvių katalikų visuo visiems: kolonijų vadams, organizacijų ir siniam gyvenimui. Toliau laik rų, matydami, kad tikinčiųjų nie lietuvių susirinkime. .Pana
nas skiriamas kilniam tikslui
menėj dar toli gražu nėra tos vienybės, kuri draugijų valdyboms sukrusti, padirbėti ir raščio korespondentas sako, nei žiauriausi kankinimai, nei šų laiškų, kokį yra gavęs p
Jurgelionis, gavo ir Lietuvių!" Dariaus ir Girėno pamink
turėtų būti. Daug mūsų kolonijų dar neina susiburti lietuvių katalikų veikimo centran. kad Bažnyčia turi dešimtį ka žudynės nuo Bažnyčios neatlui pastatyti.
su lietuvių katalikų veikimo centru — Fede Prie to mus šaukia tauta, šaukia ir Katalikų rtų daugiau simpatijų, negu grasina, bet didina pasiauko-' Dienos komitetas (draugijų
jaučių skaičių, grųžina prie sudarytas), tačiau neskelbia
racija; daug draugijų nesideda į bendrų fron Bažnyčia.
bolševikų valdžia.
Kristaus tokius žmones, ku- žmonėms, kad Šv. Juozapo Sųtų kovoje dėl Teiigijos ir tautybės idealų. To
Iš to viso, kas čia pasakyta, bus aišku
Bolševikiškoj Maskvoj išei-'rie buvo abejingi. Jie prade- junga, kurios centras ir kuo
li gražu ne visur ir ne pilnai išvystyta it ki dėl ko Lietuvių Katalikų Federacijos cen
musų eentralinių organizacijų veikimas. tro valdyba nuoširdžiai ir energingai kviečia nųs bedievių organas “Bezbo- da suprasti, kad tikėjimo per- pos yra ne Chicagoj, bet Nau
Daugelyje vietų tebesergama vadinamųjų lo- visus kolonijų vadus, organizacijų ir drau žnik” 1932 m. pradžioj įdėjo sekiojimai nepasieks tikslo, jojoj Anglijoj, dalyvaus Lie Poperiniai pinigai (bankno
kalįznio liga, pasitenkinama vietinėmis drau gijų veikėjus atvykti į Federacijos kongresų. pareiškimus vieno Kijevo be- • kad jie neįstengs išplėšti iš tuvių Dienoj Harlem aerodro tai) pirmiausiai išrasti Kini
gijomis, nėjsileidžiama nieko, kas ateina iš Suvažiuokime gausingai, pasitarkime, išsiaiš dievių konferencijos atstovo, gyvai tikinčių Kristaus nioki- me. A. Pocius laiške nė vienu joj 10 amžiuje. Europoje pir
žodžiu ir neprisimena apie
kitur, iš centro. Dėl to ten veikimas diena kinkime ir nustatykime planus, kaip pašali- kuris su apgailestavimu kon- nių Jo tikėjimo šviesos.
mieji popierinius pinigus išlei
Niekuomet anksčiau su to norų ar nenorų dalyvauti so do švedai 16 šimtmety.
iš dienos silpsta, lietuviai skursta ne tik tau- { nti visas priežastis, trukdančias sueiti mums1 statuoja, kad “jeigu bedievytiniu, bet ir religiniu žvilgsniu. Taip yra dėl visiems į vienybę. Jau laikas mesti į šalį vi- ,^8 pasisekimų matuoti šu kia jėga nespindėjo kryžius cialistų, ar lietuvių dienoj.
Daug panašių nesųinonių Ju
to, kad ten nebeįteka naujų, veikimų gaivi sus asmeniškumus ir imties rimto, vieningo ! griautų ir uždarytų bažnyčių Rusijoj, kaip dabar. Rusijoj
Klaidingai manote, kad dau
šėtoniškoji
bolševikų
žvaigždė
skaičiumi,
bedievių
darbų
ga

Jarbo.
Jei
to
nepadarysime
dabar,
tuojau,
rgelionis
skelbia
socialistų
genančių sulčių, o nebėgai vinamoji kūno dalis
giausiai žmonių kalba anglų
ima ^d/iūti ir anksčiau ar vėliau ji turės nu pražudysime žymių savo .Jautos daijriDel to lima būtų laikyti milžinišku jau nusileidžia, temsta, o vis ltonlapyje. Jis neseniai skel kalba. Kinų kalba, visose jos
džiūti, palikdama skausmų visame liętuvių nebus mums dėkinga Lietuva. Nebūk dėkin Bet tikintieji, nors ir jrisai iš labiau ir labiau iškyla ir pra bė, kad jo rengiamam kermo- tarmėse, kalba virš 400 mili
jų yra atimtos bažnyčios, ne deda spindėti rusų horizonte niui dalyvaus ir net maršuos! jonų žmonių.
“tautiškame kūne”, kurio visas judėjimas ga nė Katalikų Bažnyčia.
Vienykimės ir darbuokimės kol dar ne laiko savęs nuginkluotais ir baltoji dieviškoji žvaigždė. kunigai, vienuoliai ir vienuo
paraližiuojamas.
veda kovų prieš bedievybę. Gal jau nebetoli tas laikas, lės. Tai buvo padarytas did Čigonai pareina iš Indijos.
* A. L. R. K. Federacija per daug metų vėlu!
Dar daugiau: jie užlaiko visas' kuomet Rusijoj vėl suskambės jžiausias katalikų įžeidimas, Juos iš ten išvijo kitos tautos
grūmėsi su lokalizmu, norėdama sujungti į
tautines tradicijas, papročius j Bažnyčios pergalės, tikėjimo ir dėl kurio reikėjo griežtai už- keturioliktame šimtmetyje.
CLEVELANDIEČIAI RENGIĄSI
krūvų visas Amerikos lietuvių kolonijas, vi
ir tikybines apeigas. Pavyzd-^laisvės imnai.
sas organizacijas ir visus lietuvius. Šiuo žvilg
Clevelando lietuviai katalikai ne juokais ž*w’> sekmadienis beveik visa-J
jar vk?nas įrodymas, kaip būtų stengiamasi sukurti
Pietų Afrikos gyventojų osniu jį daug padarė. Tačiau ne viskų, nes vi
rengiąsi
prie
Federacijos
kongreso.
Kongre,la
>
’
ra
švenčiamas
kaip
didelė
kaJ
bo
i
šcv
j
znias>
kaip0
tokS)
Rojų,
vistiek
tik
pragarų
teda yra pusantro karto Stores
sada bnvo atsilikėlių savųjų tarpe, nesupra
so
reikalais
rūpinasi
gerb.
klebonai
—
kun.'šventė.
Tikintieji
kiek
galoda.
gyveninie
neįvykdomas.
Ten,
sukurs.
Reikia
būti
aklam
ir
nė už europiečio žmogaus.
tusių ar nenorėjusių suprasti, centralizuoto,
neišmintingam,
kad
to
nesu

Vilkutaitis,
kun.
Karužiškis,
Federacijos
sky

mi
visomis
savo
priemonėmis
.
kur
žmonės
bando
gyventi
be
Neskaitant Australijos, Grevieningo veikimo reikšmės. Kada vieni tiesiog
prastum.
rius
ir
visos
katalikiškos
draugijos.
remia
dvasiškijų.
Nors
religii
Dievo,
kur
nesivadovaujama
enlandija yra didžiausia mūsų
iš kailio nėrėsi norėdami įgyvendinti Federa
Kongreso
rengimo
komisijos
pirm.
A.
G.
nė
spauda
griežčiausiai
yra
už-1
Jo
įstatymais,
ten
nors
kažin
žemės vadinama sala.
cijos idėjų, kiti nuošaliai stovėjo, nieko ne
Mihelich
(Žvingi(iūtė)
praneša,
kad
puošia

dirbo; arba net kliudė. Tuo būdu ir šiandien
Jurgio parap. salės, rengiama prog organizavimo darbas, kurio priešakyje stovi
Kongreso rengimo komisija praneša, kad
87 nuoš. moterų, dirbančių
vis dar turime prieš savo akis neišrištų vie mos
rama
visais
kongreso
vakarais.
Pirmų
vaka

pats Clevelando vyskupas. Bažnytinės pamal tie atstovai, kurie norės apsistoti pas lietu J. A. V. ūkėse niekuomet ne
nybės klausimų, kuris, be abejojimo, iškils
rų
bus
koncertas,
antrų
—
bankietas
viešbu

dos bus iškilmingos ir gražios. Tikimųsi, kad vius namuose, tesikreipia į butų komisijos gauna atostogų.
ir šių metų Federacijos kongrese, į vykstan
tyje.
Žymių
programo
dalį
išpildys
mokykjose dalyvaus kėli vyskupai. Laike iškilinin- suradimo pirmininkę
čiame rugpiūčio 21, 22 ir 23 dienomia Cleve
Drambliai gali bėgti 15 my
los
vaikai,
Seserų
Pranciškiečių
vadovaujagų pamaldų giedos vargonininkų choras, nes
land, Ohio, mieste.
lių per valandų.
A. L. B. K. Federacijai dabar, rodos, jau mi, kurie ir parodų surengs. Mat, Clevelando Vargonininkų Sųjunga savo seimų laikys
Surinko Skardupis
j
nieko nebetrūksta. Ji jau sutvarkyta sulig pastaruoju laiku varomas smarkus jaunimo drauge su Federacijos kongresu.

“DRAUGAS”

5

vai.

I tnrgelkmio Komitetas Klaidina Žmones

Nelaiko Savęs NinMiotais

popiet.

Eks naujienietis

GAL NEŽINOJAI, KAD?

tų

j

V.

Lapšys

“P.

B.”

Šv.

L.

Avė.,

Cleveland,

A.

r

f

buvo prailėta ir bus vedama iki pat galo.
Du biznieriai greitu laiku pranešė Daroliui, kad jie ištraukia savo skelbimų iš
jo laikraščio. Jų kišeniai neturi nukentėt
dėlto, kad vienas laikraštis kokius niekus
skleidžia tarp žmonių. Katalikų šeimos
buvo skaitlingos ir turtingos. Pinigai tu
Sulietuvino A. P. Samdys
rėjo būt kur nors praleidžiami. Žiūrint į
Freeporto autobusus klausimas buvo iš
(Tęsinys)
rištas.
*
•
•
— Taiposgi' pasistengiau, kml idsietienis kurie važiuoja Freefiortan ra
Buvo dešimta valanda ir šviesa dar
kamųjų pirkti transportai i.jn luitų papigin matėsi Broun ston o laikraščio redakcijoj.
tu. — tęsė Tėvas Robertas. — Pažiūrėsi Darolis su trim fanatikais konforavo.
mi . ar užsimoka katalikus šmeižt!!! Ki
— Aš pašaukiau tave, Yilsonai, čia
tu- klausimus Vėliau apsvarstysime. Ki kadangi tu esi banko ir mokyklos valdy
ksi «• dabar namo, pasakykite savo vyrams
bos pi nu j ninkas; ir tave, Marvinai, kaipo
ii -linams,,kad čia susirinktų aštuntų va
vienų iš bankos akcijonierių ir mokyklos
laii'l.i
iikui'- \ įsuose >iiiiinnyinuose elgvaldybos aiarių, kad pasitarus, kad išgal
sim- - atsargiai; visados prisitaikindami voti būdų, kaip kovoti tų mulkį kunigų,
p, n \ indžio- paturimų.
koris mūsų laikraštį nori subankrutyti.
I iec)M)rto žurnalu- buvo pardavinė Jūs, vyreliai, turite didelės įtakos žmonė
jama l'.i ou ostinio gatvėse. Keli žvrnfis se. Kų mes turim daryti, kad sustabdžius
miesto iii/iii iiai tiesiog stebėjosi padėti
šių katastrofų!
im iti o" n-terie.
Mūsų skaitytojų skaičius sumažėjo
Iš tiesų, .'ia n . atė klaidu.-. Kova tūkstančiu. Pamųstykite, vakar buvo pen
Carl

J.

Mullaly,

S.

J.

Maus Užstatytos Kilpos
Jam Paciatn Kliuvo

ki tūkstančiai, o šiandien vos keturi ir
nuolatos mažėja ir mažėja. Reiškia, jeigu
mūsų skaitytojų skaičius sumažėjo, tai
ko galime tikėtis skelbimų atžvilgiu?
— Kų jūs manote: dvylika didžiau
sių mūsų pasigarsintojų atsisakė skelbtis
mūsų laikraštyje!!?! Jie pareiškė, kad
blogas biznis skelbtis laikraštyje, kuriam
šmeižiamį rakandų pirkėjai. Ir vaikučiai
nenori mūs laikraščio pardavinėti; kai ku
rie net muša tuos, kurie jį pardavinėja.
Mūsų padėtis yra pavojinga. Toji didelė
beždžionė - kunigas varo visų šį biznį. Ar
mes imsime tų jo purvų ir būsime jo pa
žeminti, ar atsiprašysim jo ir pasižadėsi
me ateityje būti gerais vaikeliais ir į vi
sų tų žiūrėsime ir nieko nedarysime? Kų
tu manai, Vilsond?
— Bankas yra daug pinigų {dėjęa j
Jlrounstono laikraštį. Mes sugriausi ni tų
kunigų. Aš Į>atsai| tų padarysiu. Katali
kai bankui skolingi dvidešimta tūkstančių
dolerių, reiškia skela už jų liažnyčių. Pa
skelbsime, kad morgičio mokėjimo laikas
jiaribaigė ir tuomi mes panaudosime proan

knd uždarius iu bažnvčia.

L.

Šukys,

6802

Superior

Ohio.

R.

K.

Federacijos

Sugriausim tų lepšį kunigų draug su
jo bažnyčia!!! Štai mūsų atsakymas!
— Ir mes, kaipo mokyklos valdybos
nariai, prašalinsime visus katalikiškus
mokytojus, katalikiškus veikėjus ir pri
kalbinsime biznierius prašalinti katalikus
darbininkus. Jeigu šis būdas neprivers jį
išsinešdinti iš šio miesto, tada pavarto
sime žiauresnius būdus, šmeiždami ir juo
dindami jo vardų.
. — Paskutinis būdas gali būt pavo
jingas, — fiastebėjo Nervinas, — nes ga
li valdžia patraukti mus į teismų. Nors
mes turime, žemuosius teismo rūmus, bet
jie galop gali kreiptis į aukštesnį valsty
bės teismų ir tuda, nežinia, kas gali įvykti: visi galim kalėjiman patekti.
Buvo po vidurnakčio, kada konspiratoriai apleido redakcijų. Išeidami džiaugė
si ir didžiavos savo planais ir būsimu per
versmu.
’ — Pamatysime, kaip mes tų kvailį iš
lupsime, — pasididžiavo Vilnonas.
— Tik savo kailį išlupsite jūs, kvai
liai, — pasijuokė Martinas KeliSj nežinia
iš kur atsiradęs. Vilsonas pasidairė ap

sekretorius

linkui ir
Martinų išeinantį iš ar
timo namo prieangio. Martinas nusijuoki
ir pasisukęs dingo menkai apšviestoj gat
vės dalyj.
Ant rytojaus, popiet, specialus pasiu
ntinys iš banko atnešė laiškų Tėvui Ro
bertui.
— Štai, Martinai taip įvyko, kaip pa
sakei, — prabilo Tėvas Robertas. — Gerai
padarei, kad vakar pasiklausei jų planų.
Dabar ir bankas stojo kovon su mumis.
Mūsų planai šiek tieM sutrukdyti. Marti
nai, mes turime kur nors gauti dvidešimts
tūkstančių dolerių; kitaip sutrupins mus
į trupinėlius. Tada sudiev Tėvui Rober
tui, sudiev bažnyčiai ir sudiev tavo za
kristijono darbui! Paruošk salę. Sušauk
sime parapijos susirinkimų. Taip vyrai,
taip moterys turės atsilankyti į šį susi
rinkimų. Priešas mus pradeda spausti iš
visų pusių. Martinai, kaip rungtynėse tas,
kuris smarkiau muša laimėja, taip bus ir
šioj kovoj. Ir mes turim užduoti smarkų
smūgį, nes atėjo jau laikas.
pamatė

(Daugiau bus)

Trečiadienis, rngp. 1 d., 1934
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TRYS LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAI
NUTEISTI MIRTI

Brazilijos gyventojus iš jų va pastangoms ir drąsai nandin- kalingi progresyvūs ir darbš
tūs kandidatai. Rytiečiai žino
gui darbui.
rgų?
ma, išrinks geriausius kandi
Pastaraisiais laikais Lietu datus rytuose. Iš chicagiečlų
tarpo man norįs matyti J. Juo

Gyveno senovės Graikijoj, — Gerai, — sako Sokratas.
Lietuvių Dienoj, rugpiūčio
469—399 m. prieš Kristaus gi — Bet pasakyk man, — krei
KAUNAS. — Šių metų lie lies sargybas ir kuopas užėmu 5 d., Harleni aerodrome, para- vos Vyčiai buvo šiek tiek ap* J- HoHhi
mimų, paprastas žmogelis, va pias į demokratijos šalininkų, pos 15 d. karo lauko teisinas sias geležinkelio tiltų ir stotį, šūtais nusileis iš 8000 pėdų aludę. Senesniems nariamn.atl “““•
rdu Sokratas. Kilmės jis buvo — kų tu darytum va kokiu at sprendė gen,. Įeit. Petro Kubi nesiėmė jokių priemonių savo aukštumos šeši asmenys, ketu
valdžia į jaunųjų ran-l <*■*»«»* valdyboje,
progresyvūs, o kad
neaukštos, gyveno kukliai. sitikimu. Tu turi ilgam laikui liūno, gen. štabo pulk. Įeit. dalies karius'sutvarkyti ir ne rios merginos ir du jaunuoliai kas, prasidėjo nežinomas Vyjų
darbštumų
sužinoti, reikia
Tris kartus jis dalyvavo ka išvažiuoti ir esi priverstas pa Juozo Narako ir gen. štab. davė įsakymo neteisėtiems — visi lietuviai. Niekad pats čių istorijoj periodas. Nebu
ruose, gindamas savo tėvynę likti savo namų ir ūkį be prie pulk. Įeit. Juozo Bačkaus by veiksmams sustabdyti ir ka nesu šokęs parašūtu, bet man vo jokios pažangos. Aš kalbu Uk pasižiūrėti į jų nuveiktus
— didį Atėnų miestų. Grįžęs žiūros. Tad pasakyk man, kų lų. Teismas pripažino teisia rius grąžinti į kareivines, kas rodos, kad tai daryti reikia dabar apie vidurvakarines vt- darbus.
iš karo žygių, jis vėl būdavo tu paliktum savo namų ir fl- muosius kaltais;
yra numatyta. Karo Įstatų rin drųsos ir stiprių nervų. Šuva- į Istybes, ne apie rytų Vyčius,
paprastas pilietis. Jo veidas kio vedėju: ar tų, kurį išrink
1. Petrų Kubiliūnų, kad šių kinio XII kn. 146 str., o 110 žiuokiine gausingai, kad pa- Dabar, man rods, laikas pa« Netoli keturi milijonai žmobuvo negražus. Tiktai kakta tų tavo namiškiai ir vergai, metų birželio mėn. 7 d. karo ir 268 str. ir Yp. valst. aps. rodyti šiems lietuviams - lie busti. Įvykstančiam seime bud nių yra J. A. Valstybių vyjo buvo aukšta ir gumbuota, ar tu pats pasirinktum!
stoviui esant, jis 1 vai. 10 st. 14 Par. 1 iv bausmės sky tuvaitėm)*, kad užjaučiame jų renkama naujoji valdyba. Rei- riausybės tarnyboje.
tarytum smegenims ten būtų — Žinoma, kad pats pasirin min. būdamas vyriausiojo šta rimo atžvilgiu;
buvę ankšta ir jie veržtųsi kčiau.
bo viršininku, gavęs tarnybini
8. Juozų Bačkų, kad S. m.
platyn. Jo akys buvo gilios ir
pranešimų, kad Kaune prasi birželio mėn. 7 d., karo stoviui
tamsios, kaip naktis. Tik kai — Bet dėlko nenorėtum pa-( dėjo sukilimas, norėdamas lei esant, naktį telefonu iššauktas
kada jo akyse žybteldavo ki likti namiškių išrinktojo žmo sti snkilimui plėstis ir įvykti, į vyr. štabų, vykdamas pro
DUOKITE VISUS SPAUDOS
birkštys, tartum žvaigždės ta gaus----- klausia Sokratas.
neįspėjo vyr. štabo sargybos Kauno policijos III nuovadų
— O dėlto, kad gali būti iš viršininko ir neįsakė jam gin ir pastebėjęs, kad jam pave
msiam danguj. Vilkėjo tas
DARBUS “DRAUGUI”
žmogelis paprastais rūbais ir rinktas visai netinkamas žmo ti vyr. štabų, neįspėjo Kauno stos dalies karininkas su ka
diena iš dienos vaikščiodavo gus, — atsako tas.
įgulos viršininko apie prasidė reivių būriu yra apsupęs po
Atėnų miestų aikštėse, kalbė — Vadinasi, ir tavo nuomo- jusį sukilimų, pats į vyr. štabų licijos nuovadų ir supratęs,
damasis čia su vienu žmogum, ne gali būti išrinkti netinka- nevyko, o pasiliko savo bute, kad) vyksta sukilimas, norėda
čia su visu būriu. O Atėnuose mi žmonės, — teiraujasi to- kol sukilėlių į vyr. štabų buvo mas leisti tam sukilimui plė
tada buvo įprotis, kad visi liau Sokratas.
iškviestas; nesukilusioms ka stis ir įvykti, jis nesiėmė jo
svarbesnieji valstybės reikalai
— Taip!
riuonienės dalims neįsakė su kių priemonių savo dalies ka
buvo piliečių svarstomi ir ap — Tad pasakyk man dabar, kilėlius malšinti; sukilusioms rius sutvarkyti ir nedavė įsa
kalbami viešose miesto aikštė — tęsia toliau Sokratas, -i- dalims pats nedavė įsakymo kymo neteisėtus veiksmus su
ATLIEKAME
se. Kalbėti ir ginčytis senovės jei tu nenori, kad būtų renka grįžti į kareivines ir savo val stabdyti ir kariams gręžti i
atėniečiai labai mėgdavo. Su mas vedėjas tavo ūkiui, nes diniams tokio įsakymo duoti kareivines, kas yra numatyta
stos pasikalbėti du atėniečiai, bijai netinkamo, tai kaip tu neleido, nors matė, kad kariuo Karo Įstatų XXII kn. 146 str.,
ims smarkiau rankomis mosuo gali tvirtinti, kad rinkimų bū menės dalys jam yra klusnios o 110 ir 268 str. ir Yp. vals.
ti — žiūrėk, jau apie juos re du būtų išrinkti tinkamiausi ir, bendrai, nesiėmė jokių prie aps. įst. 14 Par. 1 p. bausmės
nkasi smalsuolių klausytojų žmonės valdyti valstybei, kuri monių sukilimui likviduoti, skyrimo atžvilgiu, — ir nu
būrys, kuris godžiai sekė gin yra didesnis dalykas už tavo kas yra numatyta Karo Jstatų baudė :
Greitai, Gerai ir Pigiai
čą, pritardamas čia vienam, ūkį! Reiškia, demokratinė va- rinkinio XXII kn. 146 str., o
Petrų Kubiliūnų, Juozų Na
čia antram kalbėtojui. Atėnų ldymosi forma nėra tobuliau 110 ir 268 str. ir Yp. valst. rakų ir Juozų Bačkų mirties
mieste buvo daug žmonių, ku sia, jei ji negali pavesti val aps. įst. 14 Par. 1 p. bausmės bausme ‘sušaudant Visiems
rie mokė kitus gražiai kalbėti stybės vairo į daugiausia pri skyrimo atžvilgiu.
nuteistiems padavus malonės
ir gudriai ginčus vesti. Tokie tyrusių ir tinkamų žmonių ra
2. Juozų Narakų, kad š. m. prašymus, J. K. p. respubli
SPAUSDINAME
gražbilystės mokytojai vadin nkas! — baigia Sokratas.
birželio mėn. 7 d., karo stoviui kos prezidentas mirties baus
davosi sofistais. Žymesnius so Taip vaikščiojo Atėnų mies esant, naktį, gavęs telefonu iš mę pakeitė:
fistus nuolat lydėdavo gausin- to aikštėmis ir gatvėmis Sok- savo valdinio kvietimų atvyk
Kubiliūnui — sunkiųjų dar
Bilas,
gi jaunuoliai, jų mokiniai, ku- ra^as> besikalbėdamas su vi- ti į vyr. štabų ir iš savo dalie*, bų kalėjimu iki gyvos galvos,
Laiškus,
rie tuo būdu mokėsi praktikoj sais, kas tik norėjo kalbėtis. budėtojo pranešim^, kad tos Bačkui — sunkiųjų darbų ka
ir kalbėti ir ginčytis, ruošda Jis apsimesdavo nieko nenu dalies padaliniai yra sukilę ir lėjimu 15 metų ir Narakui —
Konvertus,
miesi būsimam politiniam gy simanančiu, sutinkančiu su į išvykę į miestų, norėdamas sunkiųjų darbų kalėjimu 12
Draugijoms Blankas,
venimui. Jei atėnietis nemo tuo, kų jam sako jo priešinin- leisti sukilimui plėstis ir jam metų, visiems trims su pasė
Konstitucijas,
kėdavo gražiai ir gudriai kal kas, ir tik paskiau, statyda- įvykti, jis vykdamas į vyr. šta komis, Baudž. Statuto 28 ir 30
Kvitų knygeles.
bėti, tai jarn buvo maža vil mas klausimų eilę, jis privers- bų ir pakeliui radęs savo da- str. numatytomis.
ties užimti kiek žymesnę vie davo priešininkų pripažinti sa
Ir Kitokius Spaudos Darbus
tų visuomenės ir valstybės gy vo nuomonės klaidingumų. So
rėdymu. Bet nuo tarnybos nė
venime. Todėl sofistams klau kratas kalbėjosi apie viskų:
Į vienos nepaleis. Jų nuomone,
sytojų ir mokinių netrūkdavo. apie valstybę, visuomenę, žmo- j
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
j moteris tinka darbui namuo
Ir štai, prie besiginčijančio gaus dorybes. Jis yra pirmas
se, laukuose, net lavina mo
rašo Labas
būrio pamažu prieina Sokra išminčius iš stabmeldžių lai
teris kariuomenėje, kad iškitas. Visi jį mato kasdien aikš kų, kurs skelbė, kad negali
_Rusi.. oj. moterys
,
,buvo ,bepra i• lūs
karui, ir jos galėtų kariau,.
,
, .
tėse, kitų besiklausantį ir pa būti daugelio dievų, o tik —
, * d
.. ti apkasuose sykiu su vyrais,
madų revoliucijų.'
. ,
. .x ,
.
,
.
tį bekalbant. Visi žino, kad vienas Dievas. Jo mokiniais , sdancios
.
..
, .
Tai bent išrokavimas! Duoda
šis negražus, paprastas žmo buvo žymiausi senovės filoso-; Per pirniųjĮ Penkių - Metų moterims gražiau apsi. ,_ j x-__
gelis moka gerai kalbėti ir fai — Aristotelis ir Platonas. Planų, Rusija nedavė nei lei-• rėdyti ,ir __
nori, kad tos pačios
2334 S. OAKLEY AVENUE
suvaro į ožio ragų net gud Sofistai labai nekentė Sokra dimo nei laiko moterim rūpin-1 moterys landžiotų po apkasus
riausius sofistus. Todėl klau to ir įskundė jį, kad jis tvir tis apie madas. Tuo laiku* rū ir žudytų žmones.
sytojų būrys tuojau prasiski kina jaunuomenę, skelbdamas, pėjo valdovams vien tik induCHICAGO, ILL.
ria, duodamas Sokratui gali kad dievų nėra, o yra tik vie- Į ®Lrija. Dabar įsisiūbavus dar
mybės arčiau prieiti prie dvie nas Dievas. Atėniečių teismas į bai, ° moterims sukilus, neti^ Brazilijoj laikanJ'l»
jų besiginčijančių vyrų, ir lau nuteisė Sokratų mirti, išge valdovai pabūgo ir davė lei ’ konstitucijos prezidentu išnn
Telefonas Canal 7790
kia, kada Sokratas įsikiš į gi riant nuodų taurę. Sokratas dimų (net skatindami) mote ktas dr. Getulio Vargas. D-ras
nčų. O tie du vyrai ginčijosi ramiai priėmė teismo sprendi- rim rūpintis gražesniu apsi- Vargas 1930 m. buvo užgro
bęs valdžių kaipo diktatorius.
Bvarbiu klausimu: kas geriau, mų ir išgėrė nuodus. Taip pair kad kraštų valdytų visų tyg atėniečiai nužudė didžiau- į losofų Sokratų, kurio vardas Lietuvių kalboj žodis “var
rinktieji atstovai, ar kad vai- J
senovės graikų ir viso pa-( ir mokslas bus minimi amži gas” nelabai kų gero reiškia.
dyti būtų skiriami, o ne ren- šaulio
" '*bendrai
- - išminčių
— ...........ir fi- nai.
Kažin ar prez. Vargas išves
kami, žmonės. Vienas iš ginčo
dalyvių karštai įrodinėjo, kad
IN OUR OFFICE
geriausia valdymosi forma yra demokratinė, kada valdžių
!! X
X S1»OS» TUKT'S
HUW!I X MBMCRSTkV
turi savo rankose visos liau
MOMV
IT
’ckvsu too'mc
UOMe VROtA VOftK.
dies renkamieji atstovai. De
Gottkn uvt to
ON
BIRTUOAV
/CLBO -.
—
j
BIRTŲOkN
rmokratiją jis gynė taip karš
tai, kad jo priešininkas jau
bnvo visai nugalėtas. Bet čia
įsikišo j kalbų Sokratas.

davua

Spaudos Darbus

Tflrietus,

Plakatus,

Serijas,

Programas,

Posterius,

Įvairius

atsižaukimus,

MAŽMOŽIAI

Draugas Pub. C

■

— Tai reiškia, — sako jis
demokratijos gynėjui, — kad
tobuliausia valdymosi forma
yra demokratija, kada visa
valdžia priklauso liaudžiai, o
per jų — jos rinktiesiems at
stovams!
— Taip! — atsako demokra 1
t i jos

gynėjas.

apie
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kuo glaudžiausios Pabaltijo vedamas tiesesniu ir lengve
valstybių sųjungos reikalingu sniu keliu.
mų ir nė vienas užsienių poli
Jau kuris laikas, kai Len-[rasti priemones apsvarstyti
tikos klausimas nuo pirmo 10 PIECE COSMETIC
kijos aukštosios politikos vai- klausimams, kuriu tiek Lenkilatvių užsienių reikalų miniSĖT $1.97
r uotojai, suka sau galvas ir jai, tiek Lietuvai turi abipusės RYGA. — Sugrįžęs iš Kau
Thla
ta
a
Famona Vlvant Bot and tn.
tace powdar, |1.0d į Huusa. 70a,
no parengiamosios trijų Pa sterio Meierovico laikų lat elud.a
išdirbinėja įvairius planus, ypatingos reikšmes,
Tlaauo Cream 11.0*. Dapllatery 11.00.
vių tautai nebuvo artimesnis, Vaciai
Aatrlncent 11.71, Bath Balt 1.00,
kaip įeiti į normalius santy- Svarstant šiuos klausimus baltijo valstybių konferenei- kaip šitas. Laikraštis reiškia Toliai
VVater ll.lt. Ferfurne |I 7I. BrllMantine 71c. Bkln Whltener 76c.
Totai
kius su Lietuva. Tie patys le- keletą kartų kalbėjo pulk-J08’ latvių užsienių reikalų mij
Value 111.00. Bpoclal prlco. 11.67 (or all
vilties, kad visose trijose Pa ton plecoa to tntrodueo thla liną
■ visus su jiems simpatizuojan nkai žino, kad be teigiamų Prystoras. Pirmiausiai jis pa-| isterijos generalinis sekrete-1 baltijo valstybėse, įgyvendi
Vardaa .........................................
Adresas .........................................
Vilniaus
klausimo
išsprendi'
pasakojo
savo
pastabas
ir
Munters
liepos
10
d.
prii čius vaikyti nuo dirbtuvės
nus autoritetinės vyriausybės
Siunčiame par pači# COO
Lietuvai palankia pras-' spūdžius iš neseniai jo buvu- ®m® spaudos atstovus, kuPinigai grgitaaml. jai
Penktadienį vakare, liepos 27 i
napatanUntaa.
Sheboygan, Wis. — Kaip į j susirinko tūkstantinė mi- me, Lietuva niekados nesutiks sios kelionės į Kaunu. Po šių rjeins padavė pareiškimų apie formų, daljir ir jų užsienių
jau buvo rašyta, šįmet Wiscę-' įa įjiKmįų, nemažai motetų
į normalius santykius su pastabų posėdžiavusieji pilsu ^uuno konferencijos rezultn antykių derinimas galįs būti Bea Van 580-5<h Avenue, New Yodt
nsino Lietuvių Diena bus Slie- jr vajkų_ Ginkluotieji streik- Lenkija. Yra žinių, kad len-Į dskininkų Vilniaus grupės at-įtus> Munters pareiškė, kad
boygane, rugpiūčio 5 d. Šį su- laužiai pradėjo
Dradė.io minių
minia vaikyti, kai, ypač įtakingi Vilniaus t stovai išrinko tam tikrų
į pasirodė, jog ne taip papruĮraukti Lietuvų, kaip tro
važiavimų, kaip ir kitais me šie gi ėmė plytomis daužyti krašto lenkai, Varšuvos vald misijų lietuvių - lenkų klauTeL CANai 0257
simu,
kad
ji
galėtų
atstovauti
dalyvį,
į šių metų vasario
tais, rengia S. L. R. K. A. Wi- dirbtuvės langus. Kįlo panika. žiai nurodo, kad susitaikinti
Kės. PROspeet 8869
<k
eslų susitarimų,
seonsino apskritys. Iškilmės Į Ginkluotieji kompanijos vyrai, su Lietuva, dabar lenkams bū vyriausybės blokui darbuose
DENTISTAS
prasidės šv. Mišiomis lietuvių Į įsikarščiavę, negana kad nri- tinai reikalinga. Šis klausimas dėl lietuvių • lenkų santykių, nes, iš vienos pusės, turi bū
1440 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
bažnyčioj, prie Erie A v. ir 10.! nį^ nuvijo su troškinančiomis paskutiniuoju laiku labai paLietuvoje ši žinia plačiai ti atsižvelgta į ligšiolinį istoUtar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
svarstoma.
Dėl
jos
eina
įvair
^kų
Latvijos
Estijos
bendraStreet, 10:30 vai. Po pamaldų'.dujomis nuo dirbtuvės, bet gyvėjo. Spėjama, kad šiuo
Paned. Sered. lr Subat. S—9 vai,
1821 SOUTH HALSTED STREET
svečiai su paradu per miestų, jar pradėjo į jų šaudyt. Sek- klausimu pasiinformuoti nese riausių kalbų ir reiškiama j- darbiaviino plėtojimąsi, o iš
Rezidencija 0600 So. Artesian Avė.
nuvyks į Calumet parkų, ant nuės buvo tragingos^ du jauni niai į Kaunu buvo atvykęs ir vairiausios nuomonės. Toks kitos pusės, Lietuvos prisidė- Dienoms Tel. LAFayette 5793
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
jimas suteikia įvairiems klau Naktimis TeL CANai 0402
< Iki S: 10 vakare
Highway 141. (’ia įvyks die--Yyrai, Lee VVakefield ir Hen žymus J^enkijos politikos vei Lenkijos valdančiųjų partijos
simams
kitokių
formų,
negu
nos iškilmės. Dainuos parapi-1 ry Engelmann, liko nušauti ir kėjas, kaip sakoma, dešinioji posėdis bene bus pirmutinis,
Tui. LAFayette 7850
jų chorai, bus kalbų, lošimo 40 sužeistų. Tarpe sužeistųjų Pilsudskio ranka, pulk. Prys nuo to laiko, kai lenkai yra ankstyvesnis Latvijos ir Es
ir t.t. Prie parko yra graži, yra ir trys lietuviai: S. Supripagrobę Vilnių. Dabartinė ke lijos nusistatymas.
Vai.: 2 Ik*. S popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėh'oje pagal sutarti
ruiminga svetainė. Čia svečiai kas, Stasys Lastauskas ir Ka
bli Europos politinė padėtis i Padarytų pastangų dėka,
Šiuo metu ties Druskinin
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
matyti, kad lenkus irgi ver- Į vis dėlto, buvo surastas mo
galės pasišokti, pasilinksmin- zys Lastauskas. Pastarasis gu
Offlee
Tel.
REPubllc
7696
kais Pikeliškių dvare vieši
čia rinitai pagalvoti tarp Lie! dus, kuris jungia numatomų Res. Tel. GROvehlU 0617
, ti. Per visų dienų gros brolių li ligoninėj, bet žaizdos nėra
Lenkijos diktatorius Pilsuds
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
7017 8. FAIRFIELD AVĖ.
Adomavičių orkestra.
mirtinos ir tikimasi greit pa kis. ir pulk. Prystoras. Liepos tuvos ir Lenkijos. Lenkai ir- tarp trijų valstybių sudaryti
Tel. CANai 0402
Lietuvių Diena yra vieninte sveiks. Iš sužeistųjų kai ku 9 d. Druskininkuose posėdžia gi pagaliau suprato, kad nor- sutartį. Dėl specifinių ypatin
malus santykiai jiems būtų tik gų klausimų, tai dėl laiko
2423 W. MAROUETTE ROAD
rie
yra
kritiškam
padėjime
ir
le proga išsiblaškusieins Wisvo Lenkijos šeinio vyriausy
lr CHIRURGAS
naudingi ir reikšmingesni, ne stokos, nuomonių pasikeiti Vai.GYDYTOJAS
mažai
yra
vilties
pasveikti.
Iš
Res. and Office
Office Phone
consino lietuviams suvažiuoti
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
bės bloko Vilniaus grupės at
Nedėlioj
susitarus
2359
So. Leavttt St.
PROspeet
1028
gu
dabar
pagrobtas
Vilniaus
mas dėl jų dar negalėjo būti
ir bendrai praleisti laikų, su vengimui tolesnio kraujo lie stovai. Šiame posėdyje daly-j
CANAL 0706
kraštas.
Lenkijoje yra balsų, baigtas. Tie numatomos su
•
eiti draugus ir gimines. She- jimo, gubernatorius atsiuntė vavo ir Pilsudskis su Prystor
,
v
i nurodančių, kad Lietuvos - tarties nuostatai, dėl kurių Tel. CANai 0122
boygano lietuviai yra pasiren 700 kareivių. Dabar miestely ru. ,Manoma,
kad jis buvo su-1
,
7 , ,. . .
, , . .
v
,,
v„
, . . .[Lenkijos dabartiniai santykiai jau visiškai susitarta, buvę
viskas
ramu.
Bet
žmonėse
ne

gę svečius vaišingai priimti.
sauktas pačiam Pilsudskiui
. x
, x. T .
PHYSICIAN and SURGEON
., . ,
I reikia būtinai sutvarkyti Lie- jau parafuoti. Baigdamas,
pasitenkinimas
auga.
Jei
tai

Kviečia visus.
DENTISTAS
pageidaujan .
, tuvai garbinga kryptim. Kiek Munters pareiškė, kad dery
kos greit nebus, dar gali kil
OFFICE HOURS;
Per kalbamų posėdį huvo čia yra tikro ir nuoširdaus Le- bos Lietuvos Užsienių Reika
(Kampas Leavitt St.)
ti
didesnių
nemalonumų.
KjĮa
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Liepos 25 d. buvo šv. Jo
Sunday by Appolntment
plačia prasme iškeltas Lietu-j nkijos nusistatymo, sunku pa lų Ministerio Lozoraičio bu ve
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
kūbo Apaštalo šventė. Išryto klausimas, kas kaltas už šį
tragišką įvykį! Unija kaltina vos Lenkijos santykių sunor- sakyti. Tačiau jau pats faktas, vedamos labai taktiškai ir su
Nuo 1 iki S vakare
klebonas atlaikė prie savo glo
mavimo
klausimas,
kuriuo
ka

kad
Lenkijos
valdžios
blokas
Seredoj pagal autartj
didele erudicija ir praėjo
DR. STRIKOL’IS
bėjo iškilmingas šv. Mišias. kompanijų, o kompanija unijų lbėjo geriausi Lenkijos šio
net
pačiam
Pilsudskiui
daly

draugingai ir esmingai.
radikalus
agitatorius.
Su
Daug žmonių atsilankė į baž- 1
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
lig kompanijos pranešimu, tik plausimo žinovai. Visos kal- vaujant yra labai reikšmingas. I
J ./atvijus Kareivis” veda Tel. CANai 8122
nyčių. Vakare dramos ratelis
anų dienų buvęs atvykęs eks- ^os kuvo ypatingos tuo, kad charakteriungjs, ir kalba pats
savo dvasios vadai pagerbti
OFISO VALAMDOS:
Tsb. majame dėl Kauno kųnfe’.enjose
buvo
reiškiamas
PoraS
su-Į
už
save.
*
’
o
surengė pokilėlį. Suėjo nfflTm- šerifas iš Milwaukee Al. Ben*
Huo 2 Ibi 4 lr auo • tkl 8 vak.
cijos rašo, kad tos konfen-nGYDYTOJAS lr CHIRUROAS
Nodėllomla pagal sutarti
žas būrelis jaunimo. Kalbėjo son, socialistas, kuris karštai
Ofiso telef. BOUIevard 78M
pėdos krašto statutas sako, ICDOS rezultatai iš dalies iš
Namq Tet PROspeet 1930
draugijos pirmininkas Pranas raginęs streikierius eit užimti
kad valdiniųkai turi mokėti aiškino ir suderino pažiiaas
dirbtuvę
ir
patiems
jų
valdyti.
Valandos
1
—
S
Ir
7
—
8
vak.
Vrubliauskas, klebonas ir ke
abi oficialiaslto krašto kalbas dėl Pabaltijo valstybių ben
Unija
gi
kaltina
kompanijų,
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti Tel. BOULevard 7042
li nariai. Nuo draugijos kle
— lietuvių it vokiečių. Tarp dradarbiavimo principų nuREZIDENCIJA
kam ji nesilaikius savo paža
bonui įteikta dovanėlė.
tokių atleistųjų yra ir vyriau-' statymo. Laikraštis pareiškia,
Tokia netvarka, kokia lig
dų ramiu būdu streikų vesti.
sias Klaipėdos miesto burinis |kad Latvija visada suprn'usi
DENTISTAS
šiol
siautė
Klaipėdos
krašte,
Sheboygan
apskričio
vyriau

Telefonas REPubllc 7868
Per porų savaičių netoli She
tras dr. Briridlingeris, bei ke
boygano, prie Crystal ežero, sybė pareiškė, kad šis įvykis valdant atstatytai ftreiberio Ii teismų pirmininkai. Toliau
arti 47th Street
Ofiso: Tel. LAFaycite 4017
Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare
leido atostogas kun. Pranas bus plačiai ištirtas ir kaltini direktorijai, retai kur yra su iš vietų pašalinami visi tie
Res.:
Tel.
HEMJock
8286
IeL LAFayette 1087
Seredoj pagal autartj
Lukošius iš Chicagos. Gerbia nkai šios tragedijos bus pa tinkama. Gal būt greičiausiai valdininkai, kurie yra įsivėlę
todėl, kad tai direktorijai nie
mas svečias rytais atvykdavo traukti atsakomybėn.
į priešvalstybinį partijų veiki
kados nerūpėjo Lietuvos rei
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
mūsų bažnyčion atlaikyti šv.
mų. Iš mokyklų atleidžiami
GYDYTOJAS
lr
CHIRURGAS
Mišių.
Praeitų sekmadienį Budriko kalai ir valdomo krašto gero tie mokytojai, kurie vaikus
X—bu induliai
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
radijo programos pasižymėjo vė. Jau dabar aikštėn iškelti auklėjo priešvalstybinėje, dva
Valandos:
10-12
lr
8-9
vai.
vak.
Paskutiniu Laiku mažytis giažumu ir įvairumu. Pirmu faktai rodo, kad tiek ūkiškas, sioje ir liepė melstis Hitleriui. (Prie Archer AVe. netoli Kedslo) Seredomis ir Nedėllomta pagal sutarti
Of.
Res. Tel.
Valandoe: nuo 2 lk» 8 vai. vakare
Kohler miestelis, Slieboygano tinė programa 1 vai. pp. iš i tiek visų kitų sričių gyveni- Taip pat valoma ir visa Kiai
Seredomla lr nedėliomis
sutarti
priemiesty, plačiai aprašomas stoties WCPL, 970 k., buvo 1 mas Klaipėdos krašte buvo pėdos krašto policija.
spaudoje. Mat, jau netoli dvi ypatingai graži, ji susidėjo iš labai apleistas. Daugiausiai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Toki naujos direktorijos žysavaitės, kaip tęsiasi didžiu rinktinės muzikos, vyrų solis pinigus surydavo milžiniškas
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth <88#
Tel. VIRctnU 0036
lėj K.0I1 lerio porcelino išdirby- tų ir vyrų dueto su piano a-, Klaipėdos krašto valdininkų giai Klaipėdos krašto lietuOfiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
Res. Tel. Hyde Park 2896
kotnpanimentu.
Antra
progra-j
skaičius
’
kitiems
reikalams
viams
duodA
daugiau
drąsos
Nedėliomis pagal sutarti
stėje streikas. Streikas palie
ir pasitikėjimo sava valstybe.
čia apie 2,000 darbininkų. Iš- ma buvo 1:30 vai. iž stoties, Pini^ beveik nepalikdavo.
corner Sacrarnento
Tel. Oriso BO Ubev arti 6913—14
krašto gyvento Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. Rez. VlCeory 2343
pradžių viskas ėjo rainiai. Bu WAAF, 920 k.; ji susidėjo isj Tačiau svarbiausia tai, kadkur*e
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
ba'°.i,k^a.1
vo permatomas susitaikymas reprodukcinių lietuviškų dai-1 ftreiberio direktorija nesilaiky
SPECIALI 8T4
Ltrp kompanijos ir unijos. Bet nų ir muziko®. Sekanti Budri- davo autonominių Klaipėdos das, dabar viešai jų gailisi ir Phone Hemlock 2061
netikėtai kįlo nesusipratimas ko radijo programa bus atei-, krašto statutų. Lietuvių teisės patys išstoja iš priešvalstybi DR. JOSEPH KELLA Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:80 •N’A 8 im i
» Iki I :eop«vr»4
756
tarp streikierių ir ginkluoto-’ nantį ketvirtadienį iš stoties buvo visiškai paneigtos, mo- nių partijų.
DENTISTAS
sios kompanijos sargybos. Pa ! WHFC, 7:30 vai. vak. Nepa- kyklose vaikai buvo vokieti Naujoji direktorija jau iš
starieji pradėjo streikierius ir, mirškite pasiklausyti.
nami, krašte pradėjo siausti aiškino keletu neleistinų ftrei Valandos: 9 A. M. iki 8 P.
Nedėliomis pagal sutartį
įvairūs priešvalstybiniai gai bėrio direktorijos darbelių.
Oftuo TcL CALumct 6893
valai. Tas seniems šio krašto Pasirodo, kad ji rėmė valdžios į
Res. Tel. DREzcl 9191
gyventojams lietuviams buvo pinigais priešvalstybinį veiki
OFISAS
nejiakenčiania ir jie šaukte mų ir net davė užstatus uJ
2 lubos
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos liotuvių katalikų dien šaukdavo, kad toliau taip ne- kalėjime laikomus priešvalsty
CHICAGO, ILL
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me-:^n^ pasilikti, Gubernatorius binins gaivalus. Taip pat Rei
0FI8O VALANDO8:
tams $6.00.
' taip pat ilgiau negalėjo pakę- zgio direktorija pradeda tvar-^
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai.
“ DARBININKAS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sųjun-! ati neleistino ftreiberio direk- kyti ir apleistus krašto eko
LIETUVIS
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
Kampas lįst Street
OPTOMETRICALLY AKIU
gOs organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- torijos šeimininkavimo.
valandai dieng.
Jis nominius reikalus. Tas tik ke
SPECIALISTAS
Valandos: 2—4 popiet, T—t vai. vak.
akly Įtempimą, kuris
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. buvo atstatytas. Naujoji Mar lia džiaugsmų to krašto gyve estiPalengvins
Telefonas MlDway 2880
Nedėliomis ir iventadlenlaik 10—18
prleiastlml
galvos skaudėjimo,
“LAIVAS’’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334So. Oak
m_i, j svaigimo aklų aptemimo, nervuotu±»U.|mo, skaudama aklų karttj, atitaiso
tyno Reizgio direktorija, j»ė- ntojuose.
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Į trumparegyste lr toliregystę. Priren
■ ■ i ...
—
gfa teisingai akinius. Visuose atsiti
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur musi krašto valdymų, pasiža
Res. Phone
Office Phone
kimuose egzaminavimas daromas su
TRIangle 0044
ENGIenoml 6611
nalas, 366 W. Broaduav, fto. Boston, Mass. Metams dėjo žiūrėti teisingumo, tvar Brazilija daugiausiai ekapoGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
$2.00.
. •
kos ir sąžiningai vykdyti Kiai
y.t
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi pėdos krašto statutų. Pirmiau rtuoja kavos pupelių. Bet
.
,
I NedėlfoJ nuo lOMkl 12. Daugely atTcL YARda 0994
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me šiai iŠ pareigų atleidžiami vi ta manoma, kud kavų pirmiau I sltlklmų akys atitaisomos be akiniu.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Rez.: Tel. PLAza 2100
Kalno-' pigiau kaip pirmiau.
tams $2.00.
Valandoe:
si tie valdininkai, kurie nemo‘ šiai pradėta auginti Abysini“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
Nuo 16-12 v. ryto; 2-8 lr 7-1 v. v.
ROOM 210

LENKAI ATVIRAI SVARS TO VILNIAUS KLAUSIMA LATVIAI APIE PABALTIJO
KONFERENCIJĄ '

MONSIN’O LIETUVIŲ MOS
VIKTORAS

815

generalis

MANDRAVICKAS,

—

45th

Street,

Kenosha,

agentas

Wis.

LIETUVIŲ DIENA

į-|r*us

1UM,

i«Ui

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Įauįįaį

AMERIKOS

LIETUVIŲ

DRAUGIJOS

DAKTARŲ

NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. F. C. WINSKUNAS

toras.

4140

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

Res.

W.

W.

2136

St.

24th

DR. J. J. KOWARSKAS

2403

2201

Avenue

Archer

63rd

W.

St.,

Chicago

Road

Cermak

4645

So.

Avė.

Ashland

DR. S. BIEŽIS

VALOMAS KLAIPĖDOS
KRAŠTAS

LIETUVIAI

T.

W.

6631

S.

West

Road

California

Avė.

43rd

DR. C. Z. VEZELIS

4645

Ashland

So.

Avė.

“R- *• & RAKAUSKAS
4142

3051

Cermak

DAKTARAI:

DR. A. RAČKUS

P.

2201

ARCHER

DR. J. RUSSELL

AVE.

Str.

2515

69th

WEST

ST.

HEMiock

ir

6141

Valandos:

DR. T. DUNDULIS

DR. A. P. GURSKIS

2.4 popiet; nno

6.8

vakarais

DENTISTAS
4204

ARCHER

AVE.

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH
W.

6558

So.

Western

Avenue

35th

6900

SOUTH

HALSTED

ST.

Street

ĮVAIRŪS

DAKTARAI

A.

M.

DR. CHARLES SEGAL

SKAITYKITE

4729

So.

Ashland

DR. A. A. ROTH

Avė.

Moteriškų,

visų

DR.

VAITUSH,

Vyriškų,

chroniškų

Vaikų

ir

ligų

OPT.

Ofisas

3102

So.

Halsted

St.

/

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. MCGRADIE

4712

St.,

Chicago,

III.

Metams

$1.80.

ka

lietuvių

kalbos,

nes

Klai

joj.

SO.

ASHLAND

AVE.

Phone Boulevard 7589

7850

So.

Halsted

4631

SO.

ASHLAND

AVK.

Street

VM.: 1-4 U I-a nu. nUogn

MedėldUalkis nuo 16 Ikj 12 di»u*

Trečiadienis, rugp. 1 d., 1934

tLR

X E tt X

3
PADCKONC

t

PADfcKONi

A. "|" A.

tt
JONAS KUNCIS

STANISLAVA
BAJORIUNIENt

MARCIJONA VBIDMONTIBN*

V
kuri mirė liepos 20 d., 1934 ir tapo jialaidota liepos
24 d., 1934, o dabar ilsis ftv. Kazimiero kapinėse amži
nai nutilus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų į tų neiš
vengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalininių iš
mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb.
A. Baltučiui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jos
sielų ir pasakė pritaikintų pamokslų, bažnyčioje ir ant
kapų. liėkojame Tretininkų ir Apaštalystės draugi
joms už paaukavimų trejų šv. Mišių. Dėkui vargo
nininkams Kudirkai, Janušauskui ir Janušauskienei.
Dėkojame graboriui J. J. Bagdonui, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų į
anižinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimų ir
rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie
paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios,
dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimoji mamyte, lai Dievas suteikia
amžinų atilsį.
Nuliūdę lieka: Duktė Teklė ir Sūnus Klemensas.

(Ito tėvai*

ANTANAS ZAPOLSKIS

Mirė liepos 30 d., 1934 m. 2 vai. ryto, sulaukęs 38
metų amžiaus. A. a. Antanas gimė Chicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Mykolinų po tė- |
vais Žaltauskaitė, dukterį Dorothy ir sūnų Thomas,
motinų Daratų ir brolį Vineentų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4421 So. Marshfield Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 2 d., iš namų 8
vai. bus atlydėtas į ftv. Kryžiaus parapijos bažnyčių,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Motina, Brolis ir
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. E. Eudeikis.
Telefonas YAKds 1741.

Miktellė)

Mirė liepos SO d.. 1934 m. 1:80
va', popiet, zuluukus pusės sm
ilaus. Kito it i *a n e vėžio aps
kričio, ir parapijos, Šilagalio
kaimo. Amerikoje Apyveao apte SI metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyrą Kazimiera, du brolius: Jo
tui ir Antanu, pusseserę Seserį
M. Kolete, vienuolę, du ivogertuą: Stanislovą lr Vincent* Ba
jorūnus Ir gtmi'nes; o Lietuvoj
broli Justin*, pamot* Elsbtat*
Mikšiene

ir

rimines.

Kūnas pašarvotas 1418 So.
60tb Court, Cicero, III. Laido
tuvės Įvyks tettadien), rugpiūčio 4 d., tė namų 8 vai. bus
atlydėta Į Sv. Antano parapi
jos bažnyčią. kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už veltonės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta Į tv, Kazimiero kapines.
Nuotlrdltal

kviečiame visus

gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvės*.
Nuliūdę: Vyras, Broliai, Pussestsrė iv Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus
Telefonas
Cicero 3108.

kuris mirė liepos 26 d , 1934,
ir tapo palaidotas liepos 28,
1834, o dabar ilsis Sv. Kazi
miero kapinėse amtinal nuti
lęs Ir negalėdama* atidėkoti
tiems. kurie sutelkė Jam pas
kutini partanavim* tr palydė
jo J t* nrlšvengtomą amt!ny
bės viel*.
Mes atmindami ir apgailėda
mi Jo praslAallnim-) lė mūsų
tarpo dėkojume jiiūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. A. Bal
tučiui ir kitiems dvasiškiams,
kurie atlaikė Jspudiuuns pa
maldas ui jo sieli) Ir pasakė
pritaikintą pamoks'*
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, taippat vargonininkams
(kurie gražiai giedoto. Dėko
jame gėlių aukotojams: Čepellams, Mlčlūdams. Levtokiains.
Susivienijimo
Liet
Amerikoj
880 k-pai; J. J. Bagdonui lr
Loveiklui. Dėkojame graboriui
J. J. Bagdonui, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu
garbingai nulydėjo 1 amžlnostj, o mums palengvino perkas
ti nuliūdimi), ir rūpesčius. Dė
kojame grabneėiam8 ir visiems
kurte paguodė mus mūsų nųliū
dimo valandoje ir pagalios dė
kojame visiems dalyvavusiems
laidotuvėse žmonėms, o tau
mūsų mielas vyre ir tėveli sa
kome ilsėkis visuomet šaltoj
žemelėj.
Nuliūdę Įteka: moteris Elz
bieta, Duktė Jcnnie Iv visi Gi.
minės,

gus profesijonalus ir biznie išpildyti aplikacijų. Įstojimas • ftiaulįenė, M. Birjotienė. Po
REKORDAS
rius būti su mumis Vytaute tik $1.00. Mėnesinė mokestis 50c.: U. Mažienė, E. Malkevidarže.
Eks-Trustisaa 25c. Ligoj pašalpos $5.00 į sa čienė, M. Ragainienė, V. KerLiepos 28 d. ftv. Kazimiero
Nuo trečiadienio, rugpiūčio
kapuose
palaidota net 10 mi- *
vaitę. Pomirtinės $55.00. Rap. pauskienė; po 25c.: Šidlauskie
1 d. 12 vai. dienų, iki ketvir
nė, E Linkonienė, O. Bijeikie- rusių lietuvių. Kapų užvaizdą
f
tadienio, rugp. 2 d., 12 vai.
nė, R. Lazauskienė.
sako, kad tai rekordas kapų
vakaro, galima įgyti l’orcinkuRap.
Visos West Side Onos su istorijoj.
lio atlaidus ftv. P. M. Gimimo
savo pažįstamais taip pat eina
bažnyčioj, Marąuette Park.
į talkų,
Rap.
Marąuette Park. — 10 metų
Tėvas Vilius, pasijonistas, per'
šiuos atlaidus sakys pamok klubo jubiliejui paminėti ren Tasai sekmadienis yra jau
slus. Visi lietuviai katalikai giama didelis piknikas. Tų die nuo keliolikos metų skiriamas
kviečiami pasinaudoti šiomis nų bus sutraukta visi Chica metiniam išvažiavimui Mar
Dievo malonėmis ir įsigyti vi gos ir apylinkės lietuviai. Bus ąuette parke, kad sukėlus nors
suotinus atlaidus kiek kartų pakviesta politikieriai, kad pa kiek paramos vasaros metu
atlankys aukščiau minėtų baž matytų lietuvių skaičių. Jiems Šv. Kazimiero Vienuolynui.
bus įdomu, o lietuviams gar Šįmet pirmas sekmadienis!
nyčių.
Plačiau apie šiuos atlaidus bė, kad taip gražiai susiorga po 15 d. rugpiūčio pripuola 19 1
paaiškins misijonierius trečia nizavę, ypač šį rudenį, kada d. rugpiūčio; tų dienų ir įvyks
metinis A. R. D. piknikas.
dienio vakare per pamokslų. eis kova politikoj.
Rap.
Reikia pažymėti, Kad Mar A. R. D. skyriai darbuojasi
ąuette Parko Lietuvių klubas kolonijose, kad surinkus įvai-,
yra vienas didžiausių tarpe rių užkandžių piknikai. Sesu
lietuvių visoj Chicagoj. Na>tų tės pagamins vaisių sunkos ir į
Į skaičius siekia apie 1,500. Ir1 skanių užkandžių sveteliams,
Kas do ponai tie Jurgelio-1 dar vis į kiekvienų susirinki- Tat visi pirkite iš rėmėjų ža
nis, Misevich, Mackiewich, rnų atvyksta daugiau naujų liūs bilietėlius, o už 25c. gausi
kad rengia lietuvių dienų pa narių. Ačiū gerb. kleb. kun. te vakarienę. Bus kur pasi
saulinėj parodoj ateinantį se A. P. Baltučiui, adv. C. P. žmonėti, sueiti, pasikalbėti ir.
kmadienį! Kur jie gavo tų Kai, adv. J. Grish ir visai va pažaisti, o tuo visu naudos,
mintį, kad jie gali lietuvių va ldybai, kurie taip sparčiai au padaryti kilniai lietuvių įstai
rdu daryti kų nori!
gina klūbų. Minėti darbuoto- gai Šv. Kazimiero vienuolynui.
GRABORIAI
Dariaus - Girėno paminėji jai pasitiki, kad greitai pa- A. R. D. Centro pikniko komui diena seniai buvo nusta vyks suorganizuoti visus lie- misija 0. Reikauskienė, A.
tyta. Kokie ten lietuviai, ku tuvius-ves: vyrus, moteris, vai Vaišvilienė, Z. Junokienė rū
LACHAVVICH Telefonas YARda 1138
rie prieš tai eina! Jie neverti kinus ir mergaites.
pinasi, kad piknikų padarius
IR SONOS
lietuviais vadintis. Žiūrėkite į
įdomiu ir sėkmingu. .
LIKTUVIAI
ORABORIAI
GRABORIUS
Dabar rengiamas didžiau
kitas tautas, ar jos taip daro!
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia
Turiu automobilius visokiems
Rėmėjos skyriuose, it bite Raikala meldžiu atsišaukti. o t
sias susirinkimas ir piknikas,
Stebėtina. O kas kaltas! Ko
darbu būsite užganėdfntl
reikalams. Kaina prieinama.
lės, visur kruta ir darbuojaa,
TeL CANai ui* arta U14
dėl lietuvių tauta taip sumen kokio Marąuette Parkas dar
2314
WT83rd
PL,
Chioago
3319 Lituanica Avenue
kad tik kiek centelių surinkus.
kėjo! Todėl, kad nėra vieny nėra matęs. Piknike bus nepaChicago, 111.
prastų dovanų. Tas dovanas Gerb. visuomenės prašome pa 1439 S. 49th Ct Cicero, HL
bės. Ir šios dvi lietuvių die
aukoja vienas uoliausių klubo dėti rėmėjoms ir jų kilnų daTek dCKRO 8997
nos, kurios, jeigu būtų buvus
darbuotojų adv. C. P. Kai, III.1 rbų paremti atsilankant pikvienybė, būtų labai sėkmingos.
val. prokuroro padėjėjas. Do-' nikan.
Aida
O dabar!...
Žinys
1ABORIU8 ir BALSAMUOTOJ.
GRABORIUS
vanų vertė sieks $300.00.
—— - —’atarnavlipaa teras ir nekraagui

PORCINKULiy ATLAIDAI

LIETUVIŲ AM, PILIEČIŲ
PIRMAS SEKMADIENIS
KLUBAS “ANT KOJŲ”
PO 15 D. RUGPIŪČIO

JUOZEFA CHERNIENA
(Pu tėvais Žilvitis)

Mirė liepos 29 d., 1934 nu 8:10
vai.•vakaro, sulaukus 48 metų
amžiaus. Kilo iš Panevėtlo ap
skričio.
Naujamiesčio parap.,
Mazgai galio kaimo. Amerikoje
Išgyveno 22 motus.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyt* Donulnink*, dukterj Bronlslav* 12 m., sūnų l’etr* 18
m., sene rJ Karoliną, brolius Jo
ną, Petrą i’r Kazimierą Žilvi
čius tr daug pusseserių ir pus
brolių.
Kūnas pašarvotas 1338
H O.
49th Avė., Cicero, III. Laidotu
vės jvyks ketvirtadieni, rugptūčio 2 d. tš namų 8:30 vai bus
atlydėta j Sv. Antano parapijos
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos
už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė-.
ta j Šv. Kazimi'ero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras,
nus ir GSminės.

Duktį,

Sū

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas
BOUIevard 4139-

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBCJAI
Specialistai iškalime Ir Ištirki
me visokių rū&lų paminklus Iv
grabnamlua.

Mūsų šeimyna specializuoja Ka
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalo* tto>
šiai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

'

Vienas blokas | rytus nno
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

s

Rez. PENSACOLA 9018
BELMONT 3485
, Office: HILLSIDE SH85
Vincent RoseUl, secr.

KAS JIE TOKIE?

STANLEY P. MAŽEIKA

KAS NAUJO WEST
PULLMANE

Kada tas viskas įvyks! Grei
tu laiku bus pranešta per die
nraštį “Draugų”.

ATOSTOGAUJA

I.

West Side. — Graborius Lacliavičius už 150 mylių nuo
Tai lietuviai nepraleiskite Chicagos, Michigan valst. sma
progos. Patys pasinaudokite ir giai atostogauja. .
kitus atsiveškite. Už tai nie
Praeitų sekmadienį, parapi
ko nekainuos.
jos darže gražiai pasirodė bi
Savo atsilankymu pakelsit znieriai Kaupai, Žurkauskai ir
lietuvių vardų svetimtaučių a- kiti Kad greičiau įtaisius arkyse.
notų, ftv. Onos draugijai į taI Ikų atėjo ir aukojo po $1.00:
KAZIMIERINĖS PIKNIKAS O. Makūnienė, J. "Vaitkus, I.

Parapijos metinis piknikas
jau čia pat; įvyksta ateinan
tį sekmadienį, rugpiūčio 5 d.,
Vy tauto darže. Visa parapija
dirba ir rūpinasi, kad pikni
kas pavyktų ir kad atvyku
sius svetelius |>atenkinus.
Muzika bus labai gera ir
grieš iki 11 vai. nakties. Čia
noriu pažymėti, kad ftv. Ka
VYRAI — A'TYDAl
Marąuette Park. — ftv Ka
zimiero kupinių valdyba j»ara- zimiero
Karai, dr-ja reng.a -- ^.TkiZv,^^: K
pijų piknikams paskirstė die
‘
^Sto"^
nas, rodos, tlar prieš Naujus metinį piknikų rugpiūčio 5
NIKO Kad suteikti galimumą tūks
popiet Marąuette parke, prie tančiams.
kurie dėl kokios norą prieMetus. Mūsų parapijai teko
šastlos atidėlioja užsisakyti
_____
70 ir So. California avė.
rugp. 5 d. Kaip žinome, tų
ftirdingai prašomi visi atsi
dienų Chicagoje rengiama Lie
tuvių Diena. Bet mes negali lankyti. Užtikriname, kad bflnuo distributerlų. ŪJ Oydytome dienos apmainyti ir kitos site patenkinti. Reikia nuhr». tiesiogpreskrfpeIJa
dabar parduodama
Doleris
gauti. Užtat nuoširdžiai pra- ' žti, kad jei kas norės įsira- „1"o^.nesto
VBt’ttnyč,o
*e Viena*
treatment*
— būkite sašome, ir kviečiame, visus drau Syti draugijon, galės ten pat SSuot4U8.WU buUl1 *UndleB ~ **'

SIMON M. SKUDAS

ANTANAS PETKUS

718 West 18tb Street

Koplyčia dykai

Telefonas MOMroe 8317

1410 SO. 49th COURT

J. F. RADŽIUS
Medernlika koplyčia dykai
V. 181h Ht. Tel. CANai 8174
Cklcago. III.

I.J. ZOLP
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite•••

Nuga-Tone REPubiic 8340

h

Phone Cicero 2109

3340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sųryžių au finu*
__ tuo pačiu vardu}

f

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EbU
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

".1

Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvims pilnas patarnavimai
Kalimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, HL

1646 West 46th Street
Tel. BOLIevard B9O8—MIS

Visi Telefonai:

J.J.BAGb

Cicero, Ulinois

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |26.«ę Ir aukščiau

-

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuviu apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.

Tel. Boulevard 4139

PASAUKITE:

TeL LAFayette 8879

J- Liulevičius
Graborius

tr
Rainamim tojas

REPubiic 3100

Patarnauja Chica
goje

Ir apylinkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

Ava.

2506 West 6 3 r d Street

DR

Trečiądienis, rugp. 1 d., 1934

xrg A H

ir POVILO PAR

DIDELIS PIK

WEST PULLMAN, ILL.
Įžanga iž anksto 20c, prie vartų 35c. Prie įžangos tikietų bus ižlaiiuejimaa $15.00 ir $10.00.

Sekmad., Rugp. (Aug.) 5 d., 1934 nuo pietu iki vidurnakčiu

Visus kviečiame atvykti j mūsų parap. metinį piknikų — BUS SMAGU. Pamatę Lietuvių Die
nos programų ar kur kitur pasivažinėję, užsukite ir į Vytauto daržų, linksmai pasisvečiuosite, pa
silinksminsite, kaip norėsite;, čia rasite visokio gėrimo,'užkandžių, muzikos, žaidimų ir draugų.

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės
MUZIKA PHIL PAL MER and HIS B AND
Ekstra muzika. gros nuo 2 valau dos iki' 11 valandai nakties.

Nepaprastas Visuomenės Susidomėjimas
Lietuviu Diena

Kviečia Kun. Anicetas Linkus ir Komitetai

GRĮŽO IS LIETUVOS

Pranešimai

JOHN R. BORDEN

Lietuvis Advokatas
Pereitų savaitę grįžo iš Lie Kat. Federacijos Chicagos a2201 W. Cermak Road
tuvos darbštus cicerietis Jonas pskrities susirinkimas jvyas
(West 22nd St.)
Vilkas. Savo ūky viešėjo me rugpiūčio 1 d., 8 vai. vak.,
(Metropolitan State Bank Name)
Valandoa Kasdien nuo t Ikt 5
Aušros Vartų parap. mokyk Panedėlio,
kad programų --turėti įvairų, tus laiko.
LABDARIAI VEIKIA
Seredos lr PėtnyClos
vakarafli < Iki •
Busais, T rokais ir Automobiliais
kad maisto nepritrūktų ir kad Parvežė draugams žinių a- los kambary.
Telefonas CANaI 1175
Visi atstovai, kolonijų vei Namai: 6459 S. Rockwell St.
Praėjusį trečiadienį buvo la1 viskas išeitų geriausioje tvar- pie jų gimines Lietuvoj. Tat
Bus Vežami Žmonės j Harlem
Telefonas REPubUe MOO
bai karšta. Daug susirinkimų! koje.
.
‘
-,
dabar negauna raiAybės, nes kėjai prašomi susirinkti, nes
Aerodromą
yra daug dalykų svarstymui.
ir šiaip jau parengimų dėl tos
v
. w
_
lt. .
Vienas šiek tiek naujesnis visi nori žinių apie Lietuvą.
Chicagos Lietuvių Diena ar- j įvažiavimas toli gražu nebus priežasties neįvyko. Tačiau la dalykas nutarta padaryti. Bus J. Vilkas biskutį ir nusimi Bus pranešta, kaip ruošiamasi
tinasi. Tos žmonių minios, ku užtektinas. Taigi aerodromo bdariai nei karščių nei' ko ki atspausdinta gražūs laiškai ir nęs, nes Lietuvoj turėjo pali prie Lietuvių Dienos rugpi$
Valdyba
FOTOORAFA8
rios suplauks į Harlem aero savininkai ir dirba skubotai to nepaiso. Kada įvyksta cen išsiuntinėta profesijonalams ir kti žmonų, kurių neseniai ve čio 5 d. ir t.t.
Atsidarė nuosavą, mo
dromų, pažiūrėti įvairios Lie — tiesia keletu naujų tiltų. tro susirinkimai, nieks jų ne biznieriams kviečiant atvykti dė. Tikimos, kad Vilkas apsidemišką studio su HolIŠRENDAVIMUI maži k a lywood šviesomis.
tuvių Dienos programos, ne Padarys taip, kad žmonės ga gali sulaikyti nuo dalyvavimo; į labdarių rudeninį išvažiavi gyvens Ciceroj.
Žinys
420 WE8T ffScl ST.
mbariai, virtuvė, dubeltavas Englcwood
5840—5888
gali sau įsivaizduoti, kiek į- lės visai liuosai įvažiuoti ir Reikėjo patiems atvykti į pra- mų ir drauge su visais malo
miegamas
kambarys,
pentrė,
’
ėjusį
susirinkimų,
kuris
įvyko
vairios komisijos turi pakelti išvažiuoti.
niai laikų praleisti. lietuviai
drabužių klozetai ir tualetas.
tame karštame trečiadienį, norį arčiau sūsipažinfi su sarūpesčio ir darbo, kad tinka
Statoma Estrada
$8.00. 2213 West 21st Street
mai prisirengti tam milžiniš Kumštynės, ristynės, milži kad įsitikinti, jog tai yra tei-1 vo profegijonalais ir biznie
sybė. Susirinkimas buvo gau- nais
,.i-u kad geriau jaos gaIetv
kam parengimui.
niškas chorų choras, kalbos ir
Iškraustome visą savo modelių
aukštą lr sandėli po >4 kainos.
Visi komisijų nariai dirba įvairūs pasivažinėjimai garsi- singas kaip ir visada. Organi remti. Jei jie bus su labda
*26,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kalnomia
didžiausiu pasiryžimu. \ isas 1 nimai reikalauja, kad būtų pa- zacijos įvairūs reikalai svars- riais, tada labdariai, ir visi ki
Lengvais Išmokėjimais ar eash.
lnieji lietuviai pasiliks jiems
prisirengimo darbas eina kuo . rengta net kelios estrados. Tas tvta šaltai ir rimtai.
*150.40 Seklyčių setai
Daugiausia dėmesio kreip- ištikimi. Tada ir obalsį: ‘savas
pasekiningiausia.
- dirbama su didžiausiu skubu029.45
i
ta į labdarių išvažiavimų, ku pas savų” greičiau įgyvendin
*145.00 Valgomų kambarių setai
Kolonijų darbuotojai: Mazi- mu.
ris bus rugsėjo mėn. 2 d. nuo sime. Viens kitų remdami vi
02945
liauskienė, Gricius, VaiciekauPiaunama žolė
sose
gyvenimo
srityse
turėsisavam
ūkyje.
Apie
tų
svarbų
*08.00
Seklyčioms kaurai
skas, Mickeliūnas, Rėkus, AAerodrome žolė pusėtinai di
VIENOS IŠ GERIAUSIŲ skal
01950
leliūnienė, Pabijoųaitis ir ki dėlė. Lietuvių Dienai specia rudeninį įvykį nutarta kuo-' me geresnio pasisekimo,
byklų,
yra parduodamos Budri
daugiausia
rašyti
dienraštyje
Beje, Roosevelt baldų krau
*150.00 Miegamų kamb. setai
ti pasiryžo suorganizuoti sa liai valoma visas laukas —
ko krautuvėje, mokant po $1.00 į
“
Drauge
”
ir
kituose
laikraš

tuvė žadėjo atvežti į ūkį išva
vo kolonijose po dešimti tvar pjaunama žolė.
029-85
savaitę.
čiuose.
Norima
sutraukti
tūk

žiavimo dienoj savo garsiakal
kdarių.
Skalbimui mašinos
stantines
žmonių
minias,
jų
Tėmykit
bį ir muzikų, kad svetelius pa
Viskas daroma, kad aero
Mašina pati per save. išsimokės
. 039.50
KAINOS;
drome tvarka būtų pavyzdin Lietuvių Dienos -programos pavaišinti ir su mūsų organi- linksminti. Be to, kuopos tu
Elektrikinės ledaunės
Šios
kuo
giausia ir visi atsilankiusieji prasidės pirmų valandų popiet. zacijos reikalais smulkmeniš rės savo muzikantus.
. 1? i
040.50 IKI 089.50
089.50
Suaugusiems įžanga 25 centai, kiau supažindinti. Ne be to, pos turės užkandžių ir gėri
būtų pilnai patenkinti.
THOR Prosijimo Mašinos po
kad nebūt norima ir vienų ki mų: 1, 3, 5, 6, 7, 8 ir 10. Ne
Geležinės lovos; visų dydžių
Vyriausi aerodromo tvark vaikams dykai. Visas pelnas
03.95
019.50 IKt 089.50
dariai bus: J. A. Mickeliūnas, skiriamas Dariaus ir Girėno tų centų labdarybei uždirbti. abejotam, kad ir kitos kuopos
Kuopos išanksto jau rengiasi, prisidės.
Pilnos vatos matrasai
V. Rėkus ir P. Fabijonaitis. paminklo statymo fondui.
Norėdami išbandyti tų naujų
•'<II
A. J. Ž.
04.95
Jie pagelbininkų turės apie
THOR mašinų pašaukite telefo
•
' Kiti dalykai, liečianti išva
cijų,
kuri
įvyks
rugpiūčio
2
porų šimtų.
8x12 vailokiniai kaurai virtuvėms
nu: BOUIevard 4705. Budrikas,
žiavimų ir kitus reikalus, bus
d.,
8
vai.
vakare,
Šv.
Jurgio
tuojau jums prisius dykai išban
03-98
Kas daroma aerodrome
apsvarstyti rugpiūčio mėn. su
parap.
salėj.
Visi
choristai
dymui.
Važiuojant palei aerodromų
*50.00 gesintai pečiai
sirinkime.
Labd
prašomi laiku susirinkti, nes
matosi nepaprastas judėjimas.
028.75
turime prisirengti prie Lietu
Mat šalę Harlem Ave» palei
*21.00 Inner spring matrasai
DĖL KOLEKTŲ BAŽ
vių Dienos, kuri įvyks ateina
visų aerodromų yra iškasta.?895
NYČIOSE
ntį sekmadienį, prie Harlem
nemažas griovin. Taip kad nuo
Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame išpardavime. AtsfmlnklHarlem Avė. į aerodromų ga šiuoini pranešame, kad visi avė. ir 87 gatvių.
Praėjusią savaitę buvo tru
te didžiausią Ir pulkiamslą rakandų
Po repeticijos bus pasilink
lima įvažiuoti tik per tiltus, Chicagos ir apylinkės bažny
krautuvę Bridgeporte.
mpai rašyta dėl kolektų baž
P-nas Joseph Josatlls. vedėjas..
sminimas.
kurie iki šiol buvo tik du. Ar- tinių chorų nariai būtinai tu
nyčiOse lietuvių labdarybės ti
Varg. 3-gos. Chic. prov. rašt
tinantis Lietuvių Dienai, tokis ri susirinkti į bendrų repeti
kslams. Tik Šv. Kryžiaus ba
Tel. BOUIv. 4705-8167
žnyčioje tokia kolekta šiemet
tepadaryta. Surinkta $60 00
3621-23-25 South
Už tai ačiū tos kolonijos gerb.
Budriko radio programai duodami lietuvių kalboje:
klebonui kun. A. Skripkai ir
Halsted St.
WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir
visiems aukotojams.
šeštadlem’o vakarais iki 10 vai.
WAAF,
920
k.
Nedėliomis
nuo
1:30
iki
2
vai.
po
pietų.
Prašoma labdarių kuopų va
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo. 7:30 iki 8:30 v. vakare.
ldybų pasitarti su savo gerb

LABDARIŲ DIRVA

P. CONRAD

GARSINKITES "DRAUGE*

DIDELĖ ŽINIA

THOR Skalbyklos

IR APYLINKĖS BAŽNY
TINIAMS CHORAMS

Jos. F. Budrik,

Ine.

3417-21 So. Halsted St.

klebonais ir kiek galima grei
čiau labdarių kolektų bažny
čiose padarytu Dėl to bus dė
kinga ne tik labdarių centro
valdyba, bėt lietuviai našlaiS čiai ir visi pašalpos reikalau
janti, kurių šelpimui mūsų or
ganizacija darbuojasi.
Valdyba

HARLEM AERODROME
(87 Str. ir Harlem Avė.)
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

1) Chorų choro (1000 dainininku) dainos.
2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasi rodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi benai.
z '
4) lenktynės lėktuvais, “triksai”, pasivažinėjimai, šokimas iš parasutų.
5) Kalbos ir kiti įvairumai. Lietuvių Dienos pelnus skiriamas Dariaus - Girė
no paminklui statyti. Visi kviečiami dalyvauti Lietuvių Dienoj, rugp. 5 d. Harlem
aerodrome.
Kviečia Lietuviu Dienos Komitetas
Įžanga 25 centai. Vaikams uždyką.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, llt.

PERKAM

INSURANCE

NOTARY

‘-KH IKIEWĮCZ£(o-

PUBLIC

LIETUVI8-

KUS B0NU8
Katrie perkate anglis
Iš
dralverių, siųskite Juoe
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
plnfgų.
Pocaltontaa M. R.
4 tonai ar daugiau *7.00 ton.

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Prisirašykite { Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bizni*

SVEČIAS IS KANADOS

2608 WĘST 47th STREET

Tel. LAFayetle 1083
POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Porą savaičių Chicagoj atos
, togas leido kanadietis lietuvis1
iš Toronto Eliziejus Norušis.,
Aplankė čia savo pažįstamus, į
pasaulinę parodų, lietuvių švie
timo, kultūrines įstaigas, dien.!
“Draugo” redakcijų. Gražios*
1 lietuvių įstaigos, sakė, tikrai
JU teikia Chicagos lietuviams pasididžiavimo.
R.

Atliekame visus namų dablnfmo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
ta*. 1*14 m. popieros rolė — 5c.

ALEX ALESAUSKAS and SON

JOSEPH AUGAITIS
1808 8. 50th Avė,
Cicero. UI.
Tel. Lafayette 8710

Furniture and Piano
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje

Pimapect 1854

7100 go. TAI.MAN HT.
71M RO. ROCKWELL OT.
TH. REPubUe 50*8-8051

Mes parduodam anglis že
miausiom kainom. Pocalamtas M. R. *7.00

it

-

Z .JI

EDWARO TROST

it

PATNTINO and DECORATTNO
HARDIVARE and PAINT STORE
8111 W. 88rd Str.. ChAago

