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FA VOKIETIJŲ
I. E. VYSKUPAS SHEIL ĮSPĖJA 

KATALIKŲ JAUNIMĄ
Kad nepasiduotų radikalų ir 

bedievių įtakai
t Sodalicijų (Sodality of Our 

kady) viena grupė, kuri re
prezentuoja 75 katalikų uni-

NUŽUDYTŲ SKAI
ČIUS DIDĖJA

IŠMETAMI LAUK 
NAŠLAIČIAI

JI BUS NEGAILESTINGA 

HITLERIUI

narių, jaunų vyrų ir moterų.
Suvažiavimuose svarstomos' *
įvairios katalikų jaunimo prob 

versitetus ir kolegijas J. Vai- lentos.
stvbėse, Palmer namuose tu
rėjo suvažiavimą, kurs prasi
dėjo penktadienį su 500 daly
vių.

Įžanginę kalbų, pasakė Jo 
Eksc. vyskupas B. J. Sheil, 
Gtricagos vyskupas pagelbinin- 
kas. Jo Ekscelencija įspėjo 
jaunimų, kad jis nieku būdą 
nepasiduotų piktai propagan
dininkų įtakai, su kuriaja viso 
krašto jauniihas šiandien klai
dinamas. Bedieviška ir komu
nistiška propaganda vedama 
tarp jaunimo. Propagandinin
kai yra apmokami organizato
riai.

Sekantį penktadienį kita so
daliečių grupė pradės savo 
konferencijų, fti grupė repre
zentuos katalikų vidurines 
mokyklas. Turės apie 1,500 da 
lyvių.

Visam krašte yra daugiau 
kaip 2,000 sodalicijų su 18,000

HITLERIS ŽADA PASKELB 
TI NUŽUDYTŲJŲ VARDUS

BERLYNAS, liepos 7. — 
Kruvinuoju šeštadieniu, birž. 
30 h., nenutrauktas vokiečių 
vadų žudymas. Hitlerio vy
riausybės slapta policija to
liau vykdo žudymus. Ji pasi
renka aukas iš areštuotųjų ir 
susigaudo naujas. Nužnybia- 
ini visi įtariamieji. Paviršuti
niai apskaičiuojama, kad ligi 
šiandien jau apie 500 žmonių 
nužudyta.

Propagandos ministeris Goe 
bbels pranešė, kati artimoj 
ateity bus viešai paskelbtos 
sušaudytų “išdavikų” pavar-

NUGINČIJAMA ŽINIOS 

APIE KifiRDINOLO 

AREŠTAVIMĄ .

MUNICHJB, Bavarija, lie
pos 7. — Paskleista žinia, kad 
ibe daugelio Uitų areštuotas ir 
Jo Emin. kahlinolas Faulha- 
bėris. •Sodalicijų tikslas yra pla

tinti ir vykdyti katalikiškus 
dėsnius jaunimo personalin ir 
socialiu gyvenimam Sodalici- 
jonis pradžia duota Italijoj 
prieš 350 metų.

Sodalicijų vyriausiuoju or
ganizatorium yra kun. D. J.
Lord, S. J., iš St. Louis, Mo.

(Vyskupas Sheil pareiškė,
kad 1933 metais J. Valstybė- sušaudytų "įsuaviKų pavar- HAVANA, Kuba, liepos 7. 
se jaunimo kurstymo propa- |dės. Tas bus padaryta, sako _ čia pasiretlkė nauji sumiši-

International News Service 
praneša, kad las netiesa. Kar
dinolas nevaldomas ir visiškai 
laisvas. | ■

TOKIA TVARKA YRA 
MEKSIKOJ •

MEXJCO CITY, liepos 7. 
— Meksikos federalinė vyriau 
Sybė įsakė Senoritai Concep- 
eion Sanchež, kad ji apleifetų 
Orfanatorio Particulas — na- 
šlaibutį, kuriam ligšįol užlai
kytų 130 našlaičių — berniukų 
ir mergaičių — nuo 5 ligi 9 
motų amžiaus.

Bus žymiai sumažintas smogi- 
> ninku skaičius

PAPEN BUVO'SKIRTAS NUŽUDYMUI

NAUJI SUMIŠIMAI 
KUBOJE

Prieš keletu metų šį našlait- 
butį tvarkė seserys vienuolės, 
(Calleso įsakymu panaikinta 
Meksikoj vienuolynai ir sese
rys ištremtos. Tada šių namų

BERLYNAS, liepde 7. — 
Hitlerio smogininkų organi

zacijos naujas vadas Victor 
Lutzą paskelbė, kad vyrausiąs 
vadas (Hitleris) neturi pasi
ryžimo panaikinti šių -organi-, 
zacijų. Nori jų tik peror
ganizuoti.

Smogininkų organizacija 
skaito apie du milijonus na-

gandai išleista mažiausia vie
nas milijonas dolerių. Šį tarp 
jaunimo pragaištingų darbų 
dirba apmokamų 6,000 kalin
to jų ir 37,000 organizatorių. 
Jie siekia . pakirsti jauniim

ministeris, kada tuo būdu ne
ims daroma kliūčių slaptos 
policijos darbui. Daug vokie
čių šeimų nesuranda savo na
miškių vyrų. Jos norėtų žino
ti, kur jie dingę ir reikalauja,

murahimų rr patriotizmų. kad nužudytųjų'pa Vfctdes bū-
,, .. . . . . ■. , 'tų paskelbtos.Pereitais metais, sakė vysku 1 r 

pas, bernaičių skautų organi
zacija neteko apie 127*000 na
rių. Jų daugelis nutempta į 
radikalų organizacijas.

PRANCŪZAI PATYRĖ 
ANGLŲ PLANUS

mai.
Pasklydo žinių, kad prezi

dentas Mendieta pasitrauks ir našlaitbutį. 
savo vietų užleis kariuomenės
vadui pulkininkui F. Batistai.
Kaip bematant Havanos gat
vėse pakilo riaušės.

Policija suėmė 65 buvusius 
karininkus, kurie būk planavę

savininku kreipės teisman ir r,,)- 1,auĮruma « ■«*«««? 

įrodė, kad jos namai tikrai jai “ - ’
priklauso ir neturi sąryšio su
bažnytiniu turtu. Teisinas .jai
leido ir toliau vesti privatų

Dabar Meksikos diktatorius 
Rodriguez prikibo. Jis "įsakė 
našlaičius išvaikyti ir namus 
paimti vyriausybės žinion.

Namų savininkė ir vėl krei-

organizacija paleista vieno 
mėnesio atostogoms, kurių me 
tu įsakyta nevilkėti uniformų. 
Tarnyboje paliktos tik ištiki
miausios kuopos.

Pasiliaigus atostogoms, sa
koma, tik apie 20 nuošimčių 
smogininkų bus palikta orga-

BERLYNAS, liepos 7. — 
Vokietijos gyventojai nieku 
■būdu negali užmiršti kanclerio 
Hitlerio įvykdyto kruvinojo 
šeštadienio, o čia staiga visų 
kj-aštų ima žnybti nauja ne
laimė. Šį kartų ekonominė ka
tastrofa ištinka .Vokietijų.

Visų laikų Hitleris rūpino
si daugiausia vien savo poli
tiniu įsigalėjimu ir užmiršo, 
kad su viena politika negali
ma gyventojams užtikrinti ry
tojaus. Tuo būdu Hitlerio va
dovaujama vyriausybė kraštų 
atgal gruzino karo laikų sto
vim Prieš naciizmo iškilimų 
Vokietija buvo pradėjus ekono 
miškai atsigauti, šiandien gi 
ima jau būti lygi‘skardo spau
džiamai sovietų Rusijai. Visos

r.užudyti J. Valstybių ambasa- i pės teisman. Nežinia, ar ji
‘dorių Caffery.

GEN. TAMAŠAUSKAS APIE PERVER
SMO ĮVYKĮ KAUNE

KAUNAS. — Birželio 6-7 yra vienas kitas aukštų laip- 
d. nakties įvykiams tyrinėti 
sudaryta speciali kariška ko-

VALETTA, Malta, liepos 7. 
i— Prieš kokį mėnesį Anglijos' 
laivynas surengė manievrus 
Taipžemių jūroje, kur vyksta 
rivalizacija su Prancūzija.

Anglų laivyno manievrams

SUKILIMAI PREŠ 
KARALIĮIZ06

laimės. Bet žmonių sąjūdis 
prieš vyriaufYybįę tikrai nepa- 
prastaip. Ji užgrobia privačių 
savastį tik dėl to, kad išmesti 
laukan globojamus našlaičius.

nizacijoje, a visi kiti bus pa- kpos pasaulio valstybės netu 
nel^b Iri kur dėti įvairios rūšies ža-

Kariuomenės vadovybė rei-įliavų medžiagos, Vokietija gi 
kalauja, kad smogininkų orga- Į neturi ištekliaus, kad galėtų
nizacija, lygiai ir juodieji gu- 
sarai visiškai būtų panaikinti.

snių karininkas. Iš tardomų 
parodymų susidaro įspūdis, j kymai. Du vyrai, vienas an- 
kad sukilime tam tikrų vaid-: gjas> kitas levantinietis, pavo- 
itiėnį vaidino mūsų lilieralų gg gjuos įsakymus ir pardavė 
sluoksniai. Jų žmogus, žino- 'Prancūzijai

VIENA, Austrija, liepos 7. 
— Gautomis žiniomis, Albani- • 
joj vyksta sukilimai, nukreip- i 

pasiųsti iš Londono slapti įsa-. ti prieš karalių Zog, kurR pa-1

LIETUVOS ANGLIJOS 
PREKYBOS DERYBOS

misi ja, į kurių įeina 1 divizi
jos vadas gen. Tamašauskas 
pirmininku ir pulk. Čaplikas 
ir inaj. Rudminas nariais. Mes 
kreipėmės į komisijos pirmi- styvesno veikla, buvo numato-i ,vrėi kad angį, manievrai bn- 
,ink, gen. TamaSauskę, pra-' mas pastatyti krašto apsaugos I v<) rpBgiami i»ranP,-,zijos „ege. 
ydami suteikti informacijos į ministerių.

apie ligšiol komisijos atliktų 
darbų ir numatomas tyrinėji
mo pasėkas. P. generolas 
mums pareiškė: .

— Tyrinėjimo darbas yra di 
delis ir sunkus. Komisijai ten
ka dirbti net po 12 valandų

kliuvęs Mussolinio nemalonėn.
Albanijos vyriausybė nemo

ka Italijai skolų. Taip ji el-

Šių metų pradžioje Londo
ne prasidėjo Lietuvos ir An
glijos prekybos derybos si/da-

gias karaliaus Zog pataria- j ryti tarp šių kraštų pastoviai
mas kariuomenėjė savo ank- j Prancūzijos vyriausybė pa- rna- Tad prieš karalių su- prekybos sutarčiai. Išpradžių

— Klausi tamsta, kokios pa
sėkos gresia n nsi k ai tusiems ! 
Atsakyti sunku. Dalis jų jau 
nubausta. Kariuomenė turi 
savo griežtus drausmės įstaty
mus ir visiems, kurių kaltė 
bus įrodyta, teks vienu ar ki-

rovei.

rengti sukilimai, kad jį paša
linus.

Anglų laivyno vadovybė su- HINDENBURGAS ATŠAU-
sekė vagius ir nubaudė.

sunku ir nemalonu patirti, kad 
jaunieji leitenantai drįstų kri
tikuoti savo- vyriaujybę ir kel
tų .netvarkų kariuomenėje. 
Toks karys savo dvasia jau 
ne karvs. Jis karvs tik iš uni-

KIA Iš KINIJOS VADį

šios derybos ėjo labai sėkmin
gai, tačiau vėliau atsirado 
Įvairių neaiškumų ir sunkumų. 
Kai kurie Anglijos reikalavi- 

! inai negalėjo būti Lietuvoje 
i patenkinami, taip pat anglai 
kai kurioms svarbesnėms Lie-

per dienų, nes tardoma apio tu būdu atsakyti. Tačiau jau 
100 žmonių. Tačiau komisijos ligšiol per tardymų paaiškėjo,
darbas jau eina prie galo ir kad yra daug nekaltų, kurie į formos. Kariški dalykai to
gai po 3 - 4 dienų bus baigtas., sukilimų buvo įvelti apgauliu- kiems kariams svetimi. Turiu 
Per tardymų paaiškėjo, kad gai ir ųavo žygį atgailauja, dar pridurti, kad kai daugu- 
žemesnieji sukilėlių sluoksniai ( Bendrai, kai kurie kariuome- Inas kariuomenės vadovybės 
ėjo į sukilimų vienais siekiais, nes daliniai į miestų sukilėlių
o perversmo vadai kitais. 

Jaunieji karininkai įvelti į
sukilimų, turėjo kai kuriuos

buvo išvesti dviem apgaulės 
pretekstais. Vienas jų — nak
tiniai manievrai. Antras —

atskirus savo reikalavimus, ir (tariamas lenkų šnipų gaudy- 
sukilimo vadai jbos gudriai iš-' uias. Kai buvo pradėta nu- 
naudojo visai kitam tikslui J ginkluoti policininkai, nuste- 
Žemesnieji sluoksniai nežino- -busiems kareiviams aiškinta, 
jo, kad viršūnių idealas yra kft<T tai esu persirengę šnipai. 
Voldemaras. Atvirkščiai, jie Į — Man, kaipo senam kariui, 
prisipažįsta, esu buvę suve-Į— baigė pasikalbėjimų ausi- 
džioti vyresniųjų, kuųų tarpe jaudinęs gen. Tamašauskas, -

sluoksnių ir aukštųjų karįnin- 
kų sužinojo apie išsišokėlių 
veiksmus, jų buvo imtasi visų 
priemonių išsišokėlius sudrau
sti ir teisėtai tvarkai atstaty- » i
ti, kas ir pavyko. Suvedžioti 
kariuomenės daliniai tuojau 
grįžo j kareivines, o pasijutę 
suvedžioti ir apgauti karinin
kai patys pasidavė kariuome
nės vadovybės dispozicijon.

“L. Aidas."

PARYŽIUS, liepos 7. — Iš tuv(>s Prekėms davė permažus 
įvežimo kontingentus.

Dėl šių priežasčių Lietuvos 
— Anglijos prekybos derybos 
ilgiau užsitęsė ir net kuriam 
laikui buvo pertrauktos. Da- 
l>ar jau Lietuvos ir Anglijos 
atstovai baigia susitarti ir ti
kisi, kad tarp šių kraštų Iš
stovi prėky-bos sutartis jau ne
trūkus būsianti pasirašvta

SPROGDINTA ANGLiy 
KASYKLA

SPRINGFIELD, III., liepos 
7. — Keturi kaukuoti piktada
riai šiandien sprogdino Capi
tal anglių kasyklą, kurioj dir
bo apie 300 darbininkų. Sa
koma, niekas nenukentėjo.

patikimų, šaltinių gauta žinia, 
kad Vokietijos prezidentas 
Ifinden burgąs atšaukia 5iamo 
generolų Hans von Seektą, bu
vusį vokiečių kariuomenės va
dų, kurR „šiandieni yra Kinijoj. 
Nori, kad kuo veikiau jis grįž
tų-

VIENA, Austrija, liepos 7. 
— Žiniomis iš Berlyno, kruvi
nąjį šeštadienį tarp daugelio 
kitų nužudymui buvo skirtas 
ir vicekancleris von Papenas. 
Prasidėjus skerdynėms, jam 
buvo pranešta, kad jis turi • 
laukti suėmimo.

Nieko nelaukdamas Pape
nas per telefonų susisiekė„ su 
kariuomenės vadovybe ir jo 
apsaugai prisiųsta kariuome
nės kuopa. Hitlerio agentai 
nupvškėjo į Pape.no namus ir 
ten rado kareivius su kulka- 
svaidžiais. Papenas išliko gy- 

j vas, suimta tik jo keli palydo
vai.

Neužilgo paskelbtas prezi
dento Hindeirburgo įsakymas, 
kad Vapeno gyvastis laitų ap
saugota. Hitlerio,žygis nuėjo 
niekais.

kų nors reikalingo įsigyti už
sieniuose. Prekyba griuvus.

Blogiausia tas, kad jai ima 
trūkti ir reikalingiausio mai
sto. Pasireiškia didelis bulvių 
nederlius. Atgaivinami karo 
metu pagarsėję maisto substi
tutai.• ' • ’ t , « į * • .

Vyriausybės įsakymu, visi 
duonai vartojami miltai turį 
būt- žymeli atmiešti sėlenomis, 
bulvių krakmolu ir džiovintu 
nugriebtu pienu.

Žinovai pareiškia, kad Vo- 
kietijos gyventojai šiemet at
sidurs sknrdan, ačiū Hitlerio 
vyriausybės apsileidimui.

Tai naujas Vokietijai tero
ras. Jis bus negailestingas 
fašistų tvarkai.

KITA BOMBA SKIRTA 
DOLLFUSSUI

NUMATOMAS SABOTA- 
. , ŽAS

TIK HITLERIUI

BERLYNAS, liepos 6. — 
Nacių partijos spaudos de
partamento direktorius dr. 
Otto Dietrich pareiškia, kad 
Vokietijoj žurnalizmas privalo 
tarnauti Hitleriui ir jo parti
jai.

FRA.UENFELI), Šveicari
ja, liepos 7. — Atvykusieji iš 
Vokietijos keleiviai pasakoju, 
kad šalia Friedrichschafeno, 
Vokietijoj, tomis dienomis ore 
susprogo du vokiečių keleivi
niai lėktuvai ir 7 asmenys Žu
vo.

Vokietijos vyriausybės or
ganai sprendžia, kad tai esųs 
sabotažas.

VTENA, Austrija, liepos 7. 
— Kanclerio Dollfusso ofise 
rasta kita bomlia. Prieš kele
tą savaičių buvo viena rasta. 
Seniau ii" šį kartų sprogimo 
išvengta, nes laiku susekta ir 
pašalinta.

Niekas negali įsivaizduoti, 
kaip tos bombos patenka kanc
lerio kabinetan, kurs dienų ir 
nąktį stipriai saugojamas. Ma
tyt, yra vidaus darbas.

AMSTERDAM, Olandija, 
liepos 7. *— Kariuomenė nu
malšino čia dideles bedarbių 
riaušes. 4 riaušininkai žuvo.

Pape.no
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sunkus ir reikalingus didelio 'budrumo. To
dėl kiekvieno kataliko pareiga teikti Gany
tojams nuoširdžios pagalbos, skubiai paklau
syti jų nurodymų, nuoširdžiai už juos mels
tis. ,

Kauno Arkivyskupui Metropolitui pirmi-* 
lankaujant, įvyko šiemet pirmasis visos Lie
tuvos Eucharistinis Kongresas.

Tomis brangiomis kataliko sielai dieno
mis dažnai prisiminkime maldoje Budrųjį 
Ganytojų.

Katalikiškai gyvenkime. Iš to džiaugsis 
mūsų Jtautos Dvasios Vadas, džiaugsis Vals
tybė ir Bažnyčia. Linkime ilgiausių laimės 
metų.

DIENOS KLAUSIMAI
NAUJOS EUROPOS VALSTYBIŲ 

PASITVARKYMAS

KAUNO ARKIVYSKUPO METROPOLITO 

SUKAKTUVA3

Birželio mėn. 24 d. suėjo J. E. Kauno 
Arkivyskupui Metropolitui J. Skvireckui 35 
kunigystės’metai ir artėja 15 vyskupavimo 
metų sukakties diena. Jo l^kscelencija įšvęs
tas į kunigus 1899 m. birž. 24 d., o konsek
ruotas vyskupu liepos 13 d. 1919 m.

Visame Jo Ekscelencijos gyvenime mato
si vienas ryškus veikimo bruožas — tai jo 
nuolatinės pastangos skleisti Kristaus švie
sų visuomenėje, vis labiau supažindinti sayo 
tautiečius su Amžinuoju Žodžiu ir Jo dvasia, 
kad jie būtų tikri ir nuoširdūs Bažnyčios vai
kai, jos troškimais ir jos dvasia gyventų ir 
veiktų. To paties troškimo, skatinamas, ėmė
si budrusis Ganytojas versti ir išvertė į lie
tuvių kalbų visą Šventąjį Kaštų, kuriami tu
rėjo paskirti daug laiko ir kruopštaus darbo. 
Jo Ekscelencijos nepaliaujamas troškimas ir 
veikimo kryptis paliko ta pati: kad mūsų 
tauta būtų nuolat gaubiama Kristaus šviesos 
ir Jo mokslu gyventų, kud Kristaus meilė ir 
savo bei tautos .amžino išganymo rūpestis ju
ngtų mus visus i darnaus katalikiško gyve
nimo vieningų šeimų, kad gyventume kaip 
pirmieji krikščionys — viena širdimi ir*yie-. 
ria dvasia,. Kristaus mokslas, .Dievo valia — 
tai mūsų tautos vienybės pagrindas, čia jos 
laimingesnio gyvenimu užtikrinimas. Del to 
Apvaizda iškėlė Jo Ekscelenciją, it jūrų Švy
turį, būti vyriausiuoju tautos dvasios «vadu.

Ir jis pakartotinai kviečia ir skatina vi
sus katalikus jungtis į didį Katalikų Veiki
mų, tų organizuotų apaštalavimo darbų, kad 
katalikai turėtų vienodų mintį ir susiklausy
tų įvairiuose gyveninio klausimuos. Mūsų tau
tai skirta būti Kristaus šviesos žiburiu su
pančioms nekatalikiškoms tautoms. Katalikų 
Veikime Ganytojas mato priemonę patiem? 
gerai persiimti Kristaus mokslu ir Jo meile, 
o paskui skleisti tuos dvasios turtus plačioje 
visuomenėje.
k' * *. . X

’feiais laikais, kai katalikų gyvenimų dru
msčia visoki negerumai *ir blogos valios žmo
nių sėjamos klaidos, kai kataliko vardas kai 
kurių panaudojamas klaidint bei skaldyti ka
talikiškai visuomenei, kai Lietuvos katalikai 
turi tiek įvairių sunkumų ir neišspręstų klau
simų, mūsų Ganytojų darbas darosi labai

Km. Dr. Fr. Sawicki,

Naujo Laiko Žmogaus Siela
Vertė Vyt. Mankėliūnas

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI 

METMENS

(Tęsinys)
, Gyvenime paprastai dažniausia pasi
ni i ko praktinis amoralizmas, kuris ištik
rųjų teorijoje neneigia doros, bet prakti
koje mažai arba visai juo nesirūpina. Tas 
aiškiausiai pastebima ūkiškame, politinia
me ir seksualiniame gyve^iine.^l’agaliau 
ta nloralės nujautimas dar visai neužmu
ša > i/.i!D - lial.-ą> išimtį sudaro tik pato
loginiai stoviai. Net pas didžiausius nusikaltėlius tas \ia tik iki tam tikro laips 
ne V personiai patsai bolševikų vadas 
ciniškai jiasakodaimis apie caio Šeimos už- im. ima tarp kitko pripažino, ka<l taį buvo baisus ir nepakeliamas reginys.

Krikščioniška etika sukritikuoja šį

skii ia specifines problemas, ku , mo gynimo pareigų, ji jau vy
rių Lietuva, kaip ir kiekvie- kilo tų funkcijų, kuri, atrodo, 
nas kraštas, turi ar gali turė-jbus gyva ir susidariusiai Bul-

_____ . ti. J ų atžvilgiu iš kontrageiito [ tijos sųjungai. Šiandien tai
vienų kartų mūsų tautos va-, reikalaujama tik non laedere jos gyvybinis interesas ir pa
lios principą^ buvo žiauriai ir laikytis neutralumo, tiek išo-

i klastingai vieno kaimyno su- 1VS> tiek vidaus veiksmais ne
kenkti specifine problema su
interesuotai valstybei.

Kad Lietuva siekė ir sieks. įvertinti, 
atgauti Vilniaus kraštų, pati1 Lietuva savo balandžio 25 

ii. memorandumu pasisiusi iš-

INTRIGŲ PAUNKSMEJE
Algirdas Daumantas

(Pabaiga)
Kuip jau yra paaiškėję, Lie-

tuvos balandžio 25 d. meiliu 
i-andtams pabrėžė idf-ju, kad ‘‘^kurtas ir paniekintas. Lie 
visos trys Baltijos valstybės' \uvos sosltnės
yra suinteresuotos viena kitos 
nepriklausomybe. Ši idėja 
mums lengvai suprantunia ir 
svarbi. Nepriklausomybę Bal-

du neužgijo ir neužgis. Ji šau
kiu ir šauks pasauliui, kad e- 
sumos padėties tarp Lietuvos į viena ur sųjungoje, tai rodos, 
ir Lenkijos palikimas ir sank- visiškai aišku. Keleto asmenų 
cijonavimas reiškia pateisini- aliuzijų apie \ ilniaus klausi-tijos valstybės yra gavusios 

labai bendrose aplinkybėse, jų 
iškovojusios labai bendromis 
priemonėmis. Tui buvo jųjų 
tautų valia gyventi nepriklau

----------- ' somai, tvarkytis savarankrš-
Vienas International Newš Service korės-! kai. Baltijos valstybių saūgu- 

pondentas iš Paryžiaus paduoda. įdomių .ži-1 mas, nepriklausomybės išlai
nių apie naujų Europos valstybių balansavi- 
masi karo išvengimui. Iš vienos pusės jun
gias grupėn Prancūzija, sovietų Rusija, Čeko
slovakija, Rumunija, Jugoslavija ir Pabalti- 
jas, o kiton grupėn — Vokietija, Italija, Aus
trija, Vengrija ir Bulgarija. Belgija ir Len
kija dėl savo geografinių pozicijų nepriside
da nė prie vienos grupės — nori pasilikti 
neutralėmis.

Anglija taip pat neturi nori prisijungti 
nė vienon grupėn. Belgija tenkinasi Anglijos

Rymas ir apsaugojimas buvo, 
yra ir ateityje bus Asai ben
dro likimo. Tai yra jų gyvybi
niai bendri interesai. Šito tau
tos valios principo — gyventi, 
laisvai ir savarankiškai — su
laužymas gręstų lygiai joms 
visoms bendru pavojumi. L 
tai visvien, ar kurių dienų jis 
paliestų Lietuvą, Latviją ar 
Estiją. Dėl sayo geografinės

mų, aprobavimų ir sunkei joną 
vimų tų smurto ir -plėšikavi
mo aktų, nuo kurių tiek daug 
kentė ir kenčia pasaulis. Jei 
mes Jr kitos sąžiningus ir tei
singos tautos su tuo nekovosi
me, tai pan&šių smurto aktų 
bet kuriuo metu gali pasikar
toti ir prieš kitą valstybę, ir 
užgrobikas taip pat galės ti

mo “suspendavimą” negalima 
liet dėmesin imti. Tai yra vi
sų lietuvių gyvybinis reikalas 
kuris neuždeda niekam jokių 
pareigų, jei kas šioje teisės 
kovoje Lietuvai nenori pade

kėtis likti nebaudžiamas, nei 
nepasmerktas ir apiplėštąjį ga 1vo lenkų žemėmis. Mūsų teisės 
lės pavadinti... barbaru! Švari į Vilniją Juridiškai yra užfik- 
ir teisinga tauta visados bus j puotos 1920 m. sutartimi so 
prieš brutalų, bet vis dar gy- Sov. Rusija, o vėliau Suvalkų

nusistatymu ir ypač nenori įeiti vienan blo- ! padėties, sak., Lietuva stovi
priešakinėje vietoje germaniš 
kos invazijos atžvilgiu. Bet 
iš Balt ijos "valstybių tarpo bai 
šiai trumparegis politikas bū
tų tas, kuris šiuo atsitikimu

vą “principą“ — beati possi- 
dentes...

Taip dalykams esant, gali 
kilti klausimas, dėl kurio tiek 
daug Varšuvoje patikrinėjo p.
Seljai.ua, būtent — ar iš tik
rųjų Baltijos sąjunga, kurio
je dalyvautų Lietuva, nebūtų 
nukreipta nė prieš vieną sve-

, timą valstybę? P. Seljama tvi- į jeigu taip galima pavadinti, 
i rtai tikino, kad Estija niekuo- yra Lietuvos kova su hitleri- 
met neis į sąjungų,-kuri būtų i nėmis tendencijomis Klaipėdos'

kan su sovietų Rusija. Kaip ilgai Anglija 
stovės atokiai nuo Europos valstybių grupa- 
vimosi, Belgija pasiliks neutrali,

Lenkijos neutralumas yra daugiau “la- 
naberiškas”. Anais metais jos sąjungininkė
Prancūzija nenorėjo pripažinti Lenkijos di- I galėtų numoti ranka ir pas^ 
džiaja valstybe. Lenkijos vahlovai tuo įvy- kyti: “Tai ne mūsų reikalas, 
kiu labai įsižeidė ir susiartino su Vokietija. , mes nesikišime. Elgkitės, kaip
Šis susiartinimas dabar neleidžia lenkams dė
tis Prancūzijos sovietų Rusijos grupėn.

Šis Europos valstybių grupavimasis ir 
balansavimasis daromas įvairiais sumetimais, 
tačiau to darbo pagrinde yra karo baimė. 
Tarp bešigrupuojąnčių valstybių nėra jokios 
meilės ir draugingumo. »

Dvi laimės viršija visus kitus motyvus: 
Prancūzija bijo Vokietijos, o sovietų Rusija 
— japonų. Prie šių baimių reikia dar pri
jungti Čekoslovakijos, Rumunijos ir Jugosla
vijos baimę. Šios pastarosios bijo nebetekti 
ne sau priklausomų teritorijų, kurios joms 
teko po karo. Jos visos gerai nusimano, kad 
jef pasireikštų karas, jų sienos būtų žymiai 
susiaurintos.

Gegužės mėnesį Ženevoje pritariant Pra
ncūzijai sovietų Rusijos komisaras Litvino- 
vas pirmų kartų iškėlė aikštėn planų, kaip j

sididžiaviuias, ir iš savo šiau
rės kaimynų ji nori tik vieno 
— geriau, plačiau ir nuošir
džiau šių kovų ir jos prasmę

siaiškinti ir susitarti dėl kai 
kurių būtinų Bąltijos valsty
bių glaudesnio bendradarbia
vimo principų, išskyrusi spe
cifinės problemas ir nustačiu
si dėl jų nesuinteresuotų jomis 
valstybių elgsenų, padarė la
bai daug ir daugiausia, kas

ti. Mes, tiesų sukant, Vilniau? dienų sąlygomis buvo gali- 
klausimo neturime, o turime!Ina padaryti, luo drauge ji- 
su lenkais ginčą dėl sostinės llR‘ akivaizdžiai parode, kiek 
ir žemės plotų, kurie niekadosi'jUV0 nepamatuoti kaltinimai 
Lenkijai nepriklausė ir nebū

sutartimi su Lenkija. Mes sie
kiame to, kas yra tikrai mū
sų, kas sutartimis nustatyta, 
ir todėl visais būdais ir visuo
met sieksime atstatyti teisin
gą padėtį, kuri Želigovskio pu-į 
čo buvo sulaužyta ir tebesitę
sia ligi šiol.

Antra specifiųė problema

išmanote...’’. Šitaip elgiantis,

esą viena Lietuva sabotuojan
ti Baltijos sųjungos idėjos i- 
gyvendinimą. Lietuva dabar 
pasiūlė tai, kas geros valios 
ir politinės išminties turinčių 
žmonių turi būti įvertinta ir 
priimta. Aišku, kad.ji tuo ne
ieško keno nors malonės ar 
pagalbos, ji siekia to, kas 
rodo visų Baltijos valsty bi.p 
šiuo metu turėtų būti siekia
ma, kad saugumas ir laisvė 
būtų tvirčiau patikrinti. Taip 
pat aišku, kad vienokios ar 
kitokios formos Baltijos sąju
ngos realizavimo raktai dabar 
vra latvių ir estų rankose. jš 
kurių mes tikimės tos pačios 
išminties, blaivaus jmdėties Į-nukreipta prieš trečiuosius.... krašte ir už teisingą ir pilną 

Čia turime pasakyti, kad nei konvencijos ir statuto vykdy-te-' - ' " ' • įvertinimo, nemažiau draugin-
..Estija, nei Latvija Vilnią at nų. kuriuos Lietuva yra pui. g(J n0,.y ir po^Hyvių

vietoje sulaužius, bematant la-I ?utt ‘° !* I f’usi AtsaktunvbS teuka tokia didi-
; daro dabar rr, t,k,mes, jstybenus. Del Klaipėdos poll-|,ėj ka<1 to|iau būhJ ,ikrai ; i.
, atvirai pa-akyti, nepadės ir a- tikos, kurios pasėkoje apgai- <2;kinga pikliau,i įr kiausTti 

Nekalbėjau., plačiau lėtinu būdu paaštrėjo Lietu-: sireni( kurie vra žavfls
v a tuo klausimu, norėtume vis vos santvkiai su Vokietija iiL, „o,.,,,.,.;,,,,,,,ndienų tu, o as — rvto j... -i i i ♦ i • • <■ i + • •, -• au^a pavergiama ir

. dell° I,arelkatl- kad €st'J su'!kas ne«lalllu fa,;lorluml ,raž«doina. Gudrusis (tdisūjas, 
Mažosios valstybes, kur ios sirfipnuinai visai be pagrindo: į Baltijos sąjungai susidaryti j rraplaukja,uas saldžiabalsių

sirenų salų, vašku užliedino 
bendrakeleiviams ausis, o pats 
liepė save prie stulpo pririš
ti, kad nebėgtų pas jas, neat- 
sispirdamas vyliojimams. Šito 
kį metodą gintis* prieš gundy
mus vaizdavo senasis Antikei 
poetas. Bet neatrodo, kad ji 
reikėtų rekomenduoti šių die-

galima būti tikriems, kad. 
ritorinį integralumų vienoje į 

užiu
bai minoriškai ir kitoms Bal
tijos valstybėms suskambėtų , te;tv e 
populiari operos dainelė: ‘Šia-

sie i kai kurių abejojimų reiškė la 
kiųs glaudesnio, vaisingo ii jtvių viešoji nuomonė. Šiuo at- 
pastovaus Baltijos valstybių žvilgiu reikalas, rodos, yra dar
bendradarbiavimo', kiek mes aiškesnis. Lietuvos kova ni 

Klaipėdą yra kova su nacijo- 
nalsocijalistiniais jėgų forfos- 
tais, turinčiais tikslo paleng
vinti hitlerinei Vokietijai įsl-

savo teisės žygių negali pare-i Lietuvos memorandumas, 
mti jėga, ypač turį branginti 
ir saugoti tuos teisus princi
pus, kuriais jos gyvena. Tau
tos valios principo laužymas,! žinome, nei jiems, nei latviams

, nuolatinis teisės ir teisingumo f Vilniaus vadavimo prievolės 
žalojimas, grobimų ir smurto1 neuždeda ir nesiekia uždėti, 
apologija, jėgos kultas, — jo-. Jis tik parodo Lietuvos užsie
nis ypač pavojingi reiškiniai,1 nių politikos vadovų ypatin į galėti ir užvaldyti visą Balti- 
su kuriais kiek išgalėdamas ; gai b’laivų, rimtą ir visiems ją. Lietuva, būdama priešaki-

ir kokiu budu rytinės Europos valstybės turi i jos turį kovoti. Ne mes vieni priimtiną politinės padėties į- 
būt sugrupuotos. Jis savo planuojamai grupei skaudžiai kenčiame dėl to, kad vertinimą, nes pabrėžia ir iŠ-
davė “rytų Lokarno“ vardų. Ši valstybių 
grupė sovietų Rusijai yra daug naudinga — 
ji saugoja Rusijos vakarines sienas.

Anglija nesutiko sn šiuo Litvinovo Pran
cūzijos planu ir nusprendė pasilikti nuošaliai, 
kai Belgija ir Lenkija.

Anglija ir Italija užėmė pozicijų, kad

prancūzų sovietų tyloka.-, kurin įtraukiama 
“mažoji santarvė“ ir Pabaltijas yra pavo
jingas žygis. Juo norima apjuosti Vokietijų 
ir tas reiškia neišvengiamą karą.'

Negalima žinoti, ar pasiseks Europai su
sigrupuoti nurodytais planais. Pasisekus rei

nų šaltiems politikos vyrams,'
policijoje, tno jau vj-kdf-1 kiu.iy rankJj yra Baltijos tau.neje

visų Baltijos valstybių saugu- tų likimas.

kės laukti lenktynių ginklavimosi, o nepasi- Daug trukdymų ir zigzagų
sekus -— daugiau baimės. Iš šios pastarosios 
visados pasireiškia nepasitikėjimas, nesuti
kimai ir pagaliau pats karas.

Visgi naujas Europos valstybių pasitvar- 
kymas kaj'o išvengimui stumiamas pirmyn.

pergyvenome. Tamsių de
besų, perbėgančių ir šiaipjau 
negiedria padange, daug pasi
taikydavo. Nenusiminkini, kad 
jų pasitaiko ir vėl. Dėl Balti-

jau

nedorumų pagrindinai pagrįsdama moralę 
tvarkų. Didžiausio įspūdžio padaro per
statymas nedorumo padarinių pavieniam 
žmogui ir visuomenei ir kartu šaukiantis 
į įgimtų doros nujautimų ir dar neužmir
šta sąžinės balsų.

b) Etinis skepticizmas ir pesimizmas

Etinis skepticizmas ir pesimizmas pa- 
kasa įnoralinį gyvenimą jiarodydamąs ne
tikrumą ir nusiminimą. Čia ne tiek yra 
kalbama apie moralę tvarką kiek apie 
galutini gyvenimo tikslą arba gyvenimo 
prasmę. .

Kokia yra gyvenimo prasmė* Ar žmo
gaus gyvenimai tikrai turi vertą ię žmo
gų patenkinantį tikslų? Skeptikas atsako: 
tokio-tikslo nematau ir niekas man Jo ne
parodys. Gi pesimistas tibaiog tvirtina: 
žmogaus gyvenimas yra be prasmės. Viso
kie aukštesnio tikslo siekimai yra bever- I 
čiai. Visur matome negalių, sugedimų, ne
dorybę. G kų gi pasieks žmogus net do
riausiu gyveniniu? Gyvenimas tėra nuo
latinė kančia. Štai kaip rašo Scliopenhau-

eris: “Dienos atsitikimai, nuolatinis šio i Svarbių gyveninio turinio dalį suda-
momento nepastovumas, pasitaikantieji 
beveik kas valandų nelaimingi atsitikimai 
ir kt... — taį vis komedijos scenos. Tuo- 
tarpu neištesėti linkėjimai, bereikalingos 
pajėgos, negailestingai sutrypta viltis, fa- 
talios viso gyvenimo klaidos su kentėji
mais, skausmais ir mirtimi gale sudaro 
prieštaringai tragedijų. Ir taip mūsų gy
venimas, tartum prie skausmo likimas no
rėdamas pasityčiojimą prijungti, slepia 
savyje didį skausmų, kokį tragedija pa
daro nepalikdama net mums tragedijos 
didvyrių vardo’’.

Šis pesimizmas su skepticizmu, su ku
riuo gyvenime dar dažniau susitinkame 
negu filosofijoje, sukelia skaudžių prie
laidų, tariamą betikslingumą iv gyveni
mo vargą. To viso yra gal būt šios prie-
žastvs:• •

t Turėdamas prieš akis tik šį gyveni
mą žmogus stoja prie jo. Kas gi <lauginn 
galėtų būti jo tikslu? Koks yra jo turinys, 
kokia iš to nauda. Čia Vien vargas ir dau
giau nieko.

ro profesinis darbas. Bet kaip mažai mus 
paprastai patenkina! Paprastai tai minus 
yra tik sunkybė; dalinai jau todėl, kad 
sunkus darbas yra menkai apmokamas. 
-Šalia to darbas dažnai yra mechaniškas, 
vienodas, be išvidinės vertės, be turinio, 
be sielos. Dejuoja po šia našta jau inteli
gentija, o kų bekalbėti apie paprasto juo
do rankų darbo darbininkus! Paprastu 
moters užsimojimu yra sunkus, nedėkin
gas ir mažai vertinamas namų darbas. 
Vienoje anglu satyriko Scliaiyo dramoje, 
moteris taip atsako: “Mano gyveninio tiks 
las? Kartais man atrodo, kad mano gyve
nimo prasmė yra asmenė vyro bulvinė 
sriuba“.

• Profesinis darbus tiek mažai įten
kina, kad didesnei žmonių daliui gyveni
nius prasideda baigus darbų, kad laimės, 
patenkinimo ir gyvenimo turinio ieško
ma šalia darbo šeimyninihine patelyje ar 
prie stikliuko, kortose, sporte ar kur ki
tur. G kaip mažai duoda gyvenimas lik- 
ros laimės! Kaip mažai džiaugsmo ir

daug kentėjimų, skurdo ir vargo! Žmogus 
gyvena tik viltimi, kad kada nors vis 
dėlto bus geriau; viltimi, kuri niekad ne
išsipildys. Argi apsimoka bendrui gyven
ti?

Sunkus klausimas. Neiširiš jo teore
tinis atsakymas nors ir geriausiai, išaiš
kins gyvenimo tikslą, kentėjimus ir dar
bą. Visomis jėgomis turime eiti prie pa
grindinių reformų visuomeniniame ir fi- 
kiškaine gyvenime, kad daugeliui gyveni
mas būtų ne našta, kad žmonės daugiau 
pažintų tikrojo gyvenimo džiaugsmo ir 
profesinio darbo patenkinimo, nes kitaip 
sunku kalbėti apie gyvenimo prasmę.

Bet vienok būtina yra mokslas apie 
galutinį gyvenimo tikslą, šis klausimas y- 
ra taip svarbus visiems, kvnl naujų lai|>ų 
žmogui jis tapo tiesiog kankinančiu. Vel
tui .ieškodamas tiesos atsidėjęs klausosi 
ar neišgirs iš kur atsakymo. Rašo man 
kažkas, kad neperseniai garsus šveicarų 
psichologas ir psichoanalitikas Jung skai
tė paskaitų apie gyvenimo prasmę.

(Daugiau bus)

Seljai.ua
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jos sąjungos pietų ir vakarui 
kaimynai veda lubai kouihv j 

nuotų. ir gudrų intrigų žaidi

mų. Mums žinomi jų tikslui,: 
ir todėl lengviau galime jiems j 

atsispirti. Meskime šviesos spi 
r.dulį — savų, baltiškų spin
dulį į tų intrigų palėpę, ir 
greičiau išnyks jėgos, kurios 
gali veikti lik patamsiuose, 
kurios saulės nepakenčia. Ba
lys Sruoga savo šedevrinio ma
sto istorinėje kronikoje meis
triškai parodė atniosferų, ku
rių aplink senelį Jogailų su
darinėjo Zbignevai ir kiti, ko
vodami prieš grandijozinius 
Vytauto Didžiojo sumanymus.
Laiku nebuvo šioms intrigoms 
pasipriešinta, ir Lietuvai jos 
va liau skaudžiui kaštavo. Lat
viai ir estai praeityje negyve
no valstybių gyvenimo. Mes
jį gyvenome ir daug išmoko- W1 eileiastj už savo mėgta 
me iš savo tragingos praeities.' naauKi Lietuvosjpoetų kurinių, 
Todėl atkakliau ir nuoširdžiau j s^ani skyriui J. J. Ba-
siekime šiandien vienybės, ma- fidonas, ehieagietis grabonus. 
žosios Baltijos tautos! Vieni ^av"° laiške Andriui Šnipui 
kitų mes nepavergsime, bei Bagdonas pareiškia itorų dau- 
stipriau apginsime laisvę, ku- £’au įsigilinti lietuvių poezi-

\

Kaso Andrius šnipas

NARSIAI KOVOJO 

VAIKINAS

KAIP MAN PATINKA
gijos riuktimuusių Lietuvos 
poetų ir eilėraščiai Putino, Vai 
eaičio, Maironio ir k.)

Skaitytojai, prisiųskite sa- 
vo mėgiitmiausį Lietuvos poe- 

1 tų eilėraštį.

Narsiai kovojo vaikinas,
Bet mirtinas kardas jį kirto; 
Jį priėmė žalius žolynas,
Kada jis be žado parvirto, 
l’lauja drabužį jo lytūs,
Ir varnos akis jo kapoja,
Ir vėjas kas vakaras, rytas 
Išblyškusį veidę. bučiuoja. 
Motin;} turi vaikinas,
Tėvelį ir mielųjį brolį...
Bet ilsis čia vienas vaikinas 
Viens nuneštas vargo į tolį.

Pranas Vaičaitis

Šį ei

Amerikos filmos nepatinka 

vokiečiams

Nors^llitleris-pats savo ūse
liais imituoja Amerikos juok
darį Culį Čaplinų, tačiau jam 
nepatinka įvairios Amerikos 
filmos.

Sekamos filmus, * padirbtos 
Amerikoje, Vokietijoj griežtai 
uždraustos: “Tite Kid from 
Spain” su Eddie Cantor;

NEI ŠIS, NEI TAS
ltašo E. J. K.

j tojamų pavaldžių ir priimti 
į naujas. Kad ir, ištikrųjų, tos 
I pavardės lenkiškos ir reikėtų 
.jas sulietuvinti, vistiek tai ne

vienas Lietuvos laikraštis 
rašo, kad J. Amerikos Valsty
bių biudžete šiems metams 3 
ir pusė milijonų dolerių trū
kumo — deficito. Kad tik taip 
būtų! Vienas Chicagos mies
tas turi keliolikų kaltų dides
nį trūkumų. Jeigu vietoj rai
dės “m” žodyje “milijonų” 
padėtumėm literų “b”, taį bū 
tų arčiuu tikrenybės.

Dar nesam matę, kad rašy
tojas su pavarde, baigiančia 
galūnėmis — evičįus, -avičius, 

Kana su ruse į Ameriką at- auskas, arba ickis parašytų 
vykusia artiste, Anna Sten; straipsnį apie lietuviškų pava- 
“lioman Scandals” su Eddie rdžių lietuvinimų. Tai būtų 
Cantor; ‘ Tarzan ’ su Johnny jjjeiig “faux pas.” Mes su 
V eismuller. j grynai lietuviškomis pavardė-

Vokietijos filmų cenzoriai «‘is galime lengvai ir be rūpes- 
sako, kad veikalai su Eddie čio rėkauti ant vargšų -auskų 
Cantor yra “neapsakomai idi- -ėvičių, ir jiems išmėtinėti,
jotiški”; veikalas “Nana” pa kad jie yra polonofilai, nes jų

mažas dalykas to iš jų reika 
lauti.

Bet kiek tai garsių, tikrų 
Lietuvos patriotų, tautui tar
navusių asmenų yra ir buvo 
su tokiomis “netinkamomis”, 
lenkiškai baigiančiomis, pava 
rdėmisl Čia galima gerai pa
cituoti, rodos, Šekspyro išsi
reiškimų ‘ NVhat’s in a name t’.
v,- I „ i „ A- • i „ Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4 V ardas arba pavarde nieko ne 
reiškia, jeigu pats žmogus sa
vo darbais neužsitarnauja ge
ro vardo.

> t

lios vieni netekę, o kiti nie 
Rados neturėję, mes jau per-

jon, klausdamas, kur jis gali 
nusipirkti rinkinį kurinių ge-

taikauja žiūrėtojų gyvuliškie- pavardžių galūnės lenkiškos! 
ms jausmams, “Tarzan” vi-' Mus tas klausimas-visai nepa

daug iŠ vargome'ir iškentėjo- liausiu mūsų poetų. (“Drau-
nie. N. R. go” knygyne randasi antolo-

LIETUVIAI DAKTARAI: 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

sai absurdiškas, teikiantis jau
nų jai kartai nesųmoningų gy
venimo vaizduotę.

Skaitytojai, jei matėt minėr 
tas filmas, ar cenzūruojate jūs 
taip, kaip vokiečiai?

liečia, o jiems, kad prisitai 
kius prie musų reikalavimų, 
reikia permainyti ir atsižadėti 
savo tėvų ir bočių seniai var-

Tai yra labai giltinas ir nau i dyti ir kad negalime perdaug 
dingas sumanyūius ir vertas Į kaltinti tų, kurie nešioja to- 
visų lietuvių paramos. Būtų k*us pavardes, bet nesutinka
begalo gerai, jeigu jisai pasi
sektų. Tik norime pabrėžti, 
kad tai bus laimi sunku įvyk-

jas permainyti. Kaip sakėme 
— jiems tai nelengvas daly
kas.

ĮVAIRŪS DAKTARAI; I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS: •

vai. po plėtų fr nuo 7 lkl 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 12

valandai dienų.

Telefonas MlDvvay 2880

Ofiso Tel. CALumet 0803
Res. Tel. DREzel Bl»

DR.A.A.ROTM
Rusas Gydytoja/ ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 3lst Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis Ir fiventadlehlafe 10—12

Tel. CANai 0257
Res. PROspcct 0650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 1# CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 0600 So. Artesian Ave. 

' I
Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 lkl 8:30 vakare

Tfcl. LAFayctte 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tcl. CANai 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

l ito SO. Iflth CT., CICERO, ILL.
■Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

3117 SO. -HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienoms Tel. LAFaycttc 5708 
Naktimis Tai. CAN ui 0402

DR, A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Val.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlfoje pagal sutarti

orrice Tcl. REPubllc 7696 
Res. Tel. GROvehUl 0017

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS

Aš mačiau visas tas filmas 
\įr nian šitaip išrodo: Eddie 
Cantor filmos tinkamos, atsi
žvelgiant į faktų, kad jos ga
minamos vien jumorui. Žino
ma, vokiečiams niekas nepa- Į 
tinkff, jei kur koks žydelis pa
sirodo, 6 Cantor yra lietuviš
kas žydas, kįlęs iš Vilnians. 
Dėl “Nana” sutinku su vo
kiečiais, bet “Tarzan”, tai O, 

K.<

fcL LAFayette SO57

DR. A. RAČKUS
Office Phone 

PROspcct 1028
Res. aud Office 

2359 So. LeavlU SU
CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEOk

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and^ to 9 P. M. 
Sunday by -Appolntment

-1

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave.

OFISO VALANDOS:
Ruo 3 Iki « Ir nuo < tkl 8 vak. 

Nedėliomla pagal autatt) 
Ofiso Celei. BOUIevard 7UJ9 

Namų Tcl. PROspcct 1930 • <
Tcl. UOULcvard 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.

• arti 47th Street 
Vai.; nūn 9 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
*

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas 
2515 VVEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

V a 1 a n d o 84 
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentworth 6830
Ites. Tcl. Hyde Park 829R

. DR. SUSANA A. SLAKIS

2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tcl. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road

(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

. Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartj

x GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 Weat 43rd Str.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Vaiendor: nuo 9 lkl 8 vėl. vakaro 

Beredomla Ir nedėliomla pagal 
•u tarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

MOTERŲ III VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ ’

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Vala&dos: 1 Iki 4 po pfetų. 7 lkl 8 vak. 

Išakytus Saredoma

Bot teisingai su dideliu ne
pasitenkinimu galime žiūrėti
į tas lietuviškas šeimas ir as-1
menis, kurie vartoja grynai 
lenkiškas pavardes, ir tas pa
vardes rašo lenkiškai — pav., 
su gailinėmis -owicz arba ow- 
ski. Tam nėra jokio pateisi
nimo. Čia yra aiškus lenkiš
kumas.

Res. Phone 
ENGlfcw<xxl 0641

Office Phone 
TlUanglc 0044

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210 .
Vai.: 2-4 Ir 7-9 val. vakare

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND ATE.

Tel. YARds 0904 
Rea: Tcl. PLAza 2400

Valandos:
Nuo 10-12 V. ryto; 2-8 Ir T-8 v. V. 
NM*Alri«enta«a nuo )• Iki K diena

R A B O R I A I:

Specialistai Iškalime Ir Iftdlrbi- 
me visokių rūšių paminklas Ir
grabaamlas.

Mūsų šeimyna apeclailntoj* Ko
me darbe per šešias kartas.

Veskite p—tinklų rrlkalog das 
šiai sn pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMH 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus mm 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonais

Res. PENSACOLA Nti 
BELMONT 8485

, Ofrice:- HILLSIDE 3865 
Vineent Roselll, secr.

Čia nenorime paneigti, arba ; 
išjuokti, tų judėjimų — sulie
tuvinimo lietuvių pavardžių.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
išdirbėjai aukštesnes rn.štes Paminklą 

Ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dlrbtnvė 
Chicagoj

------ O------
Suvlrš 50 metų prityrimo

------ o------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus y
o

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Clik-agu.1 Lietuviu.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

R0SELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred RoseUi, prm.

Visi Telefonai:

Tcl. CANai 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

/ i
Valandos 1—-3 Ir 7—8 vak. t

Seredomls ir NedSIIomls pagal sutart) I 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas RFVu&ta 7868
- a—t - W. ‘ ' t - ’

j /
OTImj: Tcl. LAl'ayeltc 4017 
Res.: Tcl. HEMloek 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos OflMN: 2056 XV. 69th SU

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sut&rt)

Plione llemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju lafllGtuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu ‘atsišaukti, o mano

, darbu b*dte užganėdfntl 
Tel. CANai 8515 arba 2516

2314 W. 23td PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl,

TeL CICERO 5997

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, Dl.

Yanls 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIh I
SIMON M. SKUDAS

GRABORIUS tr BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Tcl. VIRginia 0086 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.

NedBUomls pagal sutarti

Tel. OflMn ROUKvanl 5913—14 
Rea. VlCtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nno 6:30-8:8(1

756 W. 35th Street

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETKICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir toilregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speolalš atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
tatsomoa Valandos nuo 10 Iki S v. 
Nerišlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitalaunsoH be akinių. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

- ----------------- - - ' ii-—ar
Phone CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS

Ir prirenka akinius 
nt'mknmfngal

Vai.: nuo 7 lkl 8 v. v.
Išskiriant (

Antrad. Ir Sekmad. !
Nedalioje pagal sutart)

2201 W. 22nd Cermak Rd.

J. F. RADŽIUS
• Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 825.90 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai
668 H. 18tb St. Tel. CANai 6174 

Chicago, III.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street

Tel. llOUIevard 5203—8413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPubllc 8340
5340 So. Kedzie Ave.
(Neturime fcųryšių su firma 

tuo pačiu vardu}

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tcl. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

LatdotuvCms pilnas patarnavimaa 
galimas už 135.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, HL

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
T»l. Boulevard 4139

Tel. LAFayette 8572

J. Liulevlčlus i
tirais, rius 

Ir ,
I taisanti mbija'

Patarnguja Chica
goje ir apylinkėje.

Didelė tr graži
Koplyčia dykai 

4O9J Archer Ave.

J.J.BAGDOMS
' - i y * "« •

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dienę ar naktį.

PAŠAUKITE:

REPublic310
2506 West 63rd Street

A
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KAGftiiA.Ji-v v 
PADARYTI

KOKIA NAUDA PILIE 

CIAMS LAIKANTIES 

VIENYBĖS

o

z

P R \VH Šeštadienis, hepos 7 d., 193-Į

varu į vakarus iki Naragan-, vietas. Vyrų kon testų laimėjo 
gelt ir Archer ave. J Andrius Puplrs iš L. V. 24

Paradų vedė ir lydėjo bū- < kuopos ir K. ZuroYnskis iš L.

her Heights 

Weit End). — Ši kolonija pri 
klauso 13 vardui. Per 16 ar 18 
nu/tų ši kolonija mokėjo dvi- 

bą kadare: vienų Chicagai, 
tų Jolietui, būtent nž 3 mai

lių kelio galų nuo Cicero -- 
48th Ave. iki Harlem — 72nd 
St. Per ilgus metus šios kolo
nijos piliečiai vedė aršių ko
vų su .Jolieto kompanija, kad 
ji minėtų 3 mailių kelio galų 
užleistų Chic. City Service 
Line Co., kad pasidarytų vie
nas (single) karfare susisieki
mui su Chicagos didmiesčiu. 
Bet kova buvo be sėkmių. Vi
suose teismuose Jolieto kom
panija su savo būriu advoka
tų išeidavo laimėtoja.

Vienybės — galybė , 

Prieš du metus skriaudžia
mi dvigubu karfare piliečiai

riai policijos ir milicijos. " 
Purade dalyvavo apie 3,000

žmonių.
, Sugrįžus prie Archer ir Na- 

j ragangett ave., buvo prakal-
(Archer i bos- ^’ia be visų kalbėto‘ 

jų, prakalbėjo ir pats alder- 
monas John E. Egan. Jis džiau 
gėsi, matydamas savo piliečių 
pasitenkinimų jo nuveiktais 
darbais.

Visos kalbos buvo girdimos 
per garsiakalbį.

Programo vedėjumi buvo 
Cbas Normandas (lietuvis).

J. Šliogeris

V. 36 k p.
Gintaro karolius ir fontani- 

nę plunksnų bei piešelį auko
jo R. Andreliūnas, uolus Vy
čių 36 kuopos narys; smoke- 
stand aukojo Koosevelt Furni- 

‘ture Co. Jos F. Budrikas au
kojo fontaninę plunksnų.

Dar sykį ačiū visiems da
lyviams, darbininkams, rėmė
jams, aukotojams ir tiems, km 
rie prisidėjo prie didelio pa 
sisekimo. , Lietuvos Vyčiai

LIETUVOJE PLĖŠIKAI IR 
' IŠEIKVOTOJAI BUS 

SMARKIAI BAU
DŽIAMI .

Paskutiniuoju laiku Lietu
voje labai padažnėjo vagystės, 
užpuolimai, žmogžudystės, įsi
veržimai... Ne kartų Lietuvos 
visuomenė iškėlė gyvų reikalų 
imtis, kaip galima griežtesnių

i arba asmuo plėšimais tik ver- 
| čiasi, tai nusikaltėlis gali bū- 
į ti baudžiamas sunkiųjų darbų 
Į kalėjimu ligi gyvos galvos ar
ba mirties bausme.

Senesniuose plėšimų Atsiti
kimuose buvo pastebėta, kati 
žinantieji apie plėšikus nevi- 
sados pranęšdavo atitinka- 
moms valdžios įstaigoms ir dėl 
to susidarydavo sunkumų plė
šikus beieškant. Dabar užtai 
toki piliečiai bus baudžiami 
mažiausiai trejus metus kalė- j 
jimo. Taip pat numatytos su

r
X

I IŠVYKO V AKACIJOM

AIA

priemonių visiems tokiems 
gaivalams sudrausti. Lietuvos nkios bausmės tiems asmenims i 
vyriausybė pagaliau į tai at- kurie slėps arba padės slėptis

SUSIDOMĖJĘ PARAPIJOS 
PIKNIKO

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUS-MO

kreipė dėmesio ir jan paruošė 
baudžiamojo statuto pakeitimų

nusikaltimų dalyvius. 
Paskutiniuoju laiku Lietu-

Brighton Park. — Federaci
jos 19 skyr. laikė sus-mų lie
pos 2 d., parapijos mok. kam- 

WE£?T SIDE. — Tš metinio! bary. Pirm. P. Vaičekauskas
parapijos pikniko rengimo ko 
misijos tenka patirti, kad vi
si vėstsidieciai susidomėję bū-

atidarė sus-mų, o rašt. O. Ivin- 
skaitė perskaitė nutarimus.

Kan. Kemėšio misija, t. y.

tauto darže. Organizuojama 
darbininkai piknikierių patar- 

susiorganizavo į Archer West navimui. Mūsų biznieriai, gir-
End Taxpavers Association. 
Bet jėga vis buvo persilpna. 
Tat susijungę dar 9 Įdubai į 
Federacijų ir nužiūrėję tinka
mų ir sąžiningą žmogų (demo
kratų) išbalsavo į aldermonus, 
būtent John E. Egan. Bėgyje 
dviejų melų, su John E. Egan

siutu pikniku, liepos 15 d., Vy-; Vilniaus pasai nutarta platin
ti ir tam tikslui išrinkta ko
mitetas iš trijų narių: P. Vai
čekausko, S. Piežos ir K. Za- 
romskio, kurie atsilankys dr-dėt, žada gražiai pasirodyti 

aukomis, Valgomųjų produktų gijų susirinkimuos, neaplenks
biznieriai, kurių vardus komi-1 ir pavienių, Vilniaus pasų rei-

priešaky, Arcber Heights (Ar-Įznierių pusės.

sija vėliau paskelbs, žada ne 
tik patys valgyklai produktų 
paaukoti,' bet taip pat gauti 
aukų ir iš kitų šaltinių. Tai 
begalo gražus reiškinys iš bi-

cber W. End) kolonija jau tu
ri tik vienų (single) karfare.

Iki John E. Egan, daug bu
vo aldermonų ir visi žadėdavo 
kovų išvesti piliečių naudai, 
bet visi žadėjimai palikdavo 
žadėjimais.

kalais.
Lietuvių Dienoj liepos 29 d 

brigbtonparkiečiai skaitlingai1 
dalyvaus.

Pakelta klausimas, kad ru
deny būtų surengtas vakaras 
Federacijos 19 skyr. naudai 
Klausimas atidėtas sekančiam 
sus-mui.

Federacijos 19 skyr. susiri
nkimai per vasarų bus laika 
mi kas pirųią pirmadienį kie Į 
kvieno mėnesio, 7:30 vai. vak. 
Draugijų atstovų kvietimai

Paulienė pakvietė į seserų 
Kazimieriečių Rėmėjų 6 say-

Vakar rytų, graborius S. D. 
Lachavičius su šeimyna ir 
krautuvininkas Juozas Dobro- 
valskis su šeimyna, išvyko į 
Springfield, Ilk, atostogauti. 
Mano kelias dienas linksniai 
praleisti, ir atsigavę ir vėl 
imtis darbo.

JONAS CHAPA3

mirė Liepus 6 d.. 4:16 po pie
tų, pusumž. metų. Kilo Iš Kau
no Kėd.. Panevėžio Apskr. Smi
lgių parap., Kauterių kaimo,

Amerikoje Išgyveno apie 40 
metų.

Paliko dideliame nultudi'inę 
moterj Jozeflnų po tėvajs Se
reikaitę, dvi dukteria Joaephlne 
Ir Aldonų, du sūnų Albertų lr 
John, aeavrj Marcelę Kodla Ir 
švoger), du broliu Antanų lr 
Maętipų, brolienę į'r vLhuh gi
mines. O Lietuvoje broli Au
gustinų ir 8eaer( Elzbieta.

Kūnas pašarvotas 6610 So. 
Artesian Ave.

Laidotuvės (vyks Antradlen), 
Liepos 10 d., 1984 m. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas ) Gimi
mo • Svenė. Panelės* Marąuette 
Parke, par. bažnyčių, kurioje 
lyyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų Ims 
nulydėtas j Sv. Kazt'mlero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Kūnai, Sesuo, Broliai ir Gimi
nės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Lachavvtcz tr Sftnat. Tel. Canal 
2516--2616.

NORĖJO ORGANIZUOTI 
UNIJĄ

bei papildymų projektą. Pagal voje Jaunokai pasitaikydavo ir 
sį projektą įvairaus plauko svetimo turto išeikvojimai. Dėl 
plėšikams, bei Išnaudotojams Įas ggrnyo, kuris matyda- 
paskirtęs aštrios bausmės. tnas arfoa žinodamas valstybės, i 

Už žmogaus nužudymą, pi ė- savivaldybės, kredito įstaigų,; 
šiant arba grobiant, nusikal- (kooperatyvų ir kitų visuome- 
tusieji bus baudžiami sunkių- ninių įstaigų tarnautojų gvve-; 
jų darbų kalėjimu mažiausiai1 nant plačiau, negu jo gauna- j 
10 metų, arba ligi gyvos gal-'moji alga, arba žinomai turi
mos, arba mirties bausme. Už nias turtas leidžia, nepraneš 
plėšimą arba grobimų nusikal-! aP'le tai vyresnybei, viršinin-
tusieji baudžiami sunkiųjų da- ,x. 6 ’ * « Liet. Vyčiu One. apskr. su-1, , , „ .les būti baudžiamas paprastu - . . , . •rbų kalėjimu nemažiau astuo- , 7) . , .x įsirinkimas įvyks antradieni,!J | kalėjimu. Be to, patys, išeik-! _ , . y
nerių metų arija ligi gyvos;Toto|ai bliu'baudžiami nuo Se.Įllopos ll) d , Ausros Vartų pa-, 
galvos ir jeigu plėšimas ar gro'ši, metų ligi gyvos galvos su-j,ap; mokyklos ka"'.ha™ ly. 
bimas padarytas pakartotinai nkiųjų darbų kalėjimu. Tsb,k'al ' ?aj ',l f1’" i.lsoa u°

%

Pranešimai
L. V. KUOPŲ DĖMESIUI

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoje areštuotas Geor
ge Ford, 38 m. amž., kurs mė
gino visus patarnautojus (vai
telius) suorganizuoti nnijon': -

riaus ir Labdarių 8 kuopos be- ‘ 
ndrų pikniką, liepos 22 d., Ku-H

Pikniko bufetui pirmą sta
mbią auką paaukojo A. Štur
mas, gražios Tavem (prie S.
Tloyne ir Blue Island Ave.) 
savininkas. Tikiniosi, kad jo 
pavyzdį paseks ir kiti tos rū
šies biznieriai. Tos aukos bus

Aldermonas Egan už savo labai įvertinamos.
sunkų darbą (išstūmimą Jo-j Anksčiau jau buvo paskelb- 
lieto kompanijos iš Chicagos ta, kurios draugijos kokius 
ribų), jokio atlyginimo nepri- darbus piknike dirbs. Kokius 
^ntė. j biznius išgalvos M. S. 55 kp.,

Tai, rodos, pirmas Chicago- Kv. Onos, Altorių Puošimo, Tre e*nsko darže,
je aldermonas, kuris tiek daug lininkų, visų trijų aukštesnių-' Kazragienė pakvietė į ke 
rūpinasi savo žmonėmis ir ko-! jų mokyklų rėmėjų skyriai, ^ur’^ diaugijų: Šv. Kazimie- 
voja su1 piliečių išnaudotojais.! Susivienymo kuopa, labdariai 10 Karalaičio, Nekalto Prasi- 
Jis sako, kad šis laimėjimas,' ir kitos dar neteko sužinoti. <b jmio moterų ii merginu, Šv. 
tai tik pradžia darbo. I Bet visos žada nebūti be dar-1 Teresė« Moterų Sąjungos 20

Nežiūrint į kokį urėdą John bo. ! kP' hendr* Pik«ik*> Hepos 29
Egan ateity kandidatuos, pi-j Tėmijant parapijiečių sąju- 
liečiai, balsuodami už jį, nei' dį, galima tikėtis, kad šių me- 
vicnas nepadarys klaidos. i tų parapijos piknikas bus vie- 

Kadangi aid. John E. Egan nas sėkmingiausių, 
nepriėmė jokio piliečių atly-Į Laukiame liepos 15 d.
ginimo, tat Archer W. E. T.' 
Association, surengė milžinišką 
paradą po visą 13 vardą, sek
madienį, liepos 1 d., 2 vai. po
piet. Šimtai automobilių ir 
trokų su Amer. vėliavomis ir 
savo tautinėmis spalvomis, pi-į 
luais žmonių, su benu muzika

Rep.

JAUNIMAS UŽSIREKO- 
’ MENDAVO

Į d. Miliausko darže.
Į K. Z. pakvietė į L. Vyčių j I 
Cbic. apskr. pikniką liepos 4 
d., Vytauto darže.

Gerbiamieji brightonparkie- j 
čiai, kviečiami prisidėti savo] 
dalyvavimu. Koresp.

ĮGALIOJAME

(935 RADIOS
PHILCO. ir kitų žymių išdirbysčių, jau iškrautos ant Pa
rodos, BUDRIKO KRAUTUVĖJE 3417 S. Halsted St. 

Taip ištobulintos, kad pagauna tolimesnius kraštus. 
GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS KABINETAS

Kainos $20^0 ’r auka(‘*an- R&dio ir Victrola Kom
binacijos po ir aukščiau. Dabar, vasarą, ra
dio sezoną, jos‘parsiduoda pigiau. Seną radio priimame į * 
mainus.

SKALBKYLOS IR PROSINIMO MAŠINŲ 

PASIRINKIMAS

Maytag, WestingbouRe, Thor, Apex, po .50
DYKAI 26 šmotų sidabrinis stalo setas tiktai trumpam
laikui.

Įmokėk tiktai $5, po to po $1 į savaitę, taip, kad 

skalbykla pati išsimokės ....

pos privalote atsiųsti savo at
stovus, nes yra labai svarbių 
reikalų svarstymui.

, M. Brazauskaitė, koresp.
i—------------- ------------------------

REIKALINGI du saletcrionat ir pa
rdavinėtojai eiti iš narni, j jiarnuč ir 
pardavinėti radijo, refrigeratori'us ir 
skalbimui mašinas. Turi mokėti an
gliškai lr lietuviškai. Alga ir koinl- 
širas. Turi turėti' rėkt, Tienilac I.ia3. 
Atsišaukite:

LIPSKY'S M1STC * RAIHO STORE 
491# West 14Ui St.

' Cicero, III.
Klauskite Mr. I.lpsky

PARDAVIMVI ar mainymui 15 a- 
krų geros žgtfiės. Gert budlnkat, sie
ki ra. Prie pat miesto, Illinois va’st 
Mainysiu ant mažo bizniavo arba 2 
pagyvenimų namo. Arba pč.nluosiu 
pigiai už cash. Atsišaukite;

H. G,
150# S. 49tb Ave., 

CICERO, n.r. 
po 6 vai. vakara’s

triukšmavo, kad tą triukšmą, ndavo Chicagos ir apylinkės' 
gal, girdėjo net ir Jolietas. -.lietuviams savo išvažiavime 

Paradas, 2 valandą, užgau-liepos 4 d., Vytauto darže 
dus benui, prasidėjo mlo Har-, Jaunimo ir-senesnių buvo iš 
lem ave., Arcber ave. į rytus,' visų kolonijų ir nei vienas ne- 
Crawford ave. į pietus, 55 bul-! sigailėjo atvažiavęs, 
varu į rytus, Kedzie ave. j į Lietuvos Vyčiai nori viešai 
pietus, 63rd st. į vakarus, Ci-, padėkoti visiems pikniko rė- 
cero ave. į šiaurius ir 55 bul- mėjoms ir dalyviams, visiems 

gerb. kun. klebonams ir vika-
Ar Jūs Esate Supančiotas -

lr su "suirusiais” nervais — Jaučia
tės lr pavargęs — tik pusiau žmo
gus. Jeigu taip. štai' yra geras toni
kas, sutelkiantis geresnes Alenas.M

Brighton Park. — Praeita-j 
me Federacijos 19 skyriaus i 

Jaunimas save užsirekome- susirinkime, liepos 2 d., pri-Į 
imta sekama rezoliucija:

Kadangi, organizatyviniam 
visuomenės veikimui reikalin 
gas pritarimas visų draugijų,

Naujos Skalbyklos po

S49.5O
ir aukščiau

rams, biznieriams, prof esi jon a 
kims. Ačiū tariam A. Valoniui 
ir jo West Sidės asistentams, 
kurie darbavosi prie baro; po 
niai Jauksienei ir cicerietėms 
už pasidarbavimą valgykloje 

Merginų populiarumo kon
dabar pAr<luoilnnis.s visose vatstiny-' tpęta Iniinėin f TuA7nitipnė činše NUGA-TONE yra kombinacija T,RT9 laimėjo H1H.I UOZaUiene
tam tom, tonikų alterativų, kurios y— pirma vieta, Auastaziia 
stimuliuoja, atgaivina visus organus. I ' '
duoda gyvenimą ir ' Jaukšaitė — antrą vietą, Movalrr»lte tfėrtftuA, —- mleeoBltej
saldJIan. Tūkstančiam# vyrų Ir lio- n'jUa. Žibailė ir Felicits. Nau 
tery tapo pagelbėta. Trlsdealmtlea
dienų treatmentas u« v/eną, Doier), gėdaitė — trečią ir ketvirtą
gaukite tikrąjį — garantuotas, i * *

Tone
yra ulvardlnlmas TONIKO. kur) Gy
dytojas Specialistas lftrado, Ir kurta

kuopų, klūbų;
Kadangi, šis Federacijoj 

skyrius numato, kad Brighton 
Park kolonijoj reikalinga Iš 
judinti organizuotai darbuotei; 
visas 16 draugijų, kurios pri 
guli prie Federacijos;

Tadgi, tebūna išrinkta agi
tatorių komisija, kuri agitacf 
nčinis kalbomis atsilankys į 
visų draugijų susirinkimus.

Tat, šiuomi įgaliojame agi
tacijos tikslu sekamus: Stasį 
Piežą, Kastą Žeromskį, ‘ Pr. 
Vaicekauską,

Pr. Vaicekauskas, pirm. 
K. Kazlauskas, vice pirm. 
Ona Ivinskaitė, rašt.

Prosinamos Mašinos (mang- 
ler) po

$49.50
ir aukščiau

Vartotos skalbyklos po
#9.00

REIKALINGAS anglių pa , 
rdavėjas' - salesmonas. Prašo-1 
me pasakyti ar prityręs šiame 
darbe ar ne. Atsišaukite laiš- 
ku:

B0X NO. 301
“Draugas” 2334 S. Oakiey av. 

Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W Cermak Road 

(West 22nd St.)

t Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nno 9 Iki f, 

Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublic 9#00

DIDELĖ ŽINIA
Iškraustome visų savo modelių 

aukšty lr sandėlj po l/n kainos. 
125,000 atakas turi būti parduo
tas negtrdCtat žemomis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar cash. 

$150.00 Seklyčių setai

£29.45
$1(5.00 Valomių kamliarių setai

£29 45
$98.00 fk'klyčioms kaurai

#19-50
$150.00 Miegamų kamb. setai

029.85
Skalbimui mašinos

S39 5O
Elektrikinės ledasinės

>S89 5O
Geležinės lovos; visų dydžių

Č3.95
Pilnos valos matrasai

34-95
9x12 vallokiniai kaurai virtuvėms

53 98
$50.00 gesintai pečiai

$28-75
$21.00 Inner spring matrasai

f895
šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame išpardavime. Atsfmlnkl- 
te dldiinuslų Ir puikiausių rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jozaltls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsred St.

Atdara Antrad., ketvlrtad. Ir 
šeStadlenfo vakarais iki 10 vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.

Chicago, IU.

Katrie perkate anglis Iš 
dralverlų, siųskite juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
gej-esnes anglis, nž mažiau 
plni'gų. Pocaliontns M. R. 
tiktai $7.00 tonas.

Reslaence Phone 
Eaglcwood 5840

P. CONRAD

Jos, F. Budrik Inc.
9

Bu8hnesa Phone 
Englevvood 5883

.ŠIODERN PHOTO 
STVDIO 
Įrengta

lfollyvv,MNl šviesomis
AUKŠTOS RDAI ES 

PAVEIKSIMAI
Nutraukiame dienų ar 

vakare

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dabtnfmo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

Joseph acgaitis 
1008 S. 60tb Aro. Cicero, Ill. 

i Tel. lAfayetle #719

Phtone Pmspeet 1S54

EOWARD TROST

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167

Rakandų - Elektrikinių Refrigeratoriy 
Krautuve

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI—
W<!PL 970 K. nedėliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai.
W A A F 920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai.

420 WEST 63rd STREET

CHICAGO

/no
PAINTING and DECORAT1 

HARDWARE and PAINT STORE 
3111 W. #3rd Str.. Chięago

INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LTETUV^ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

•


