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ŠVENTINAMAS DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLAS
KUN. COUGHLiN LAIMĖJO KOVOJE “K® 

SU PARKO BOARDU į “J0S
TEISĖJAS KELLY AŠTRIAI KRITIKUOJA 

PARKO BOARDĄ
Garsus per radiją kalbėto- dier fielde būta įvairią poli- 

jas kun. C. E. Coughlin iš I)e- tinio karakterio susirinkimų. 
Iroito, Mieli., teisme laimėj" Teisėjas sako, kad jam teko

HAGA, liepos 26. — Atsi
statydino Olandijos ministe- 
rių kabinetas. Nesusipratimai 
pasireiškė dėl pinigų devaliu- 
acijos.

Olandijos karalienė pakvie-
kovą su Chvugos parkų dis- skmtyti kun. Coughl.no raui- p
1 rikto boardu, kurs atsisakė jo prakalbas ir jose nerado . .. . > ,. ’. r’**. ... P- Aalberse, kad jis sudarytų
išnuomoti Soldier field sta;;1-i nieko priešinga konstitucijai,! • ...~ r , naują kabinetą.
jumą, Grant parke, National arba krašto vyriausybei. Vien | \ajberse sutiko Tas dar
Union for Sočiai Justiee (So-1 aiškinami žmogaus teisių prin , . , . ,..... v . , ? . bas ims keletą dienų,ciano teisingumo krašto uiu-cipai ir nurodomos teisėtos
ja) masiniam susirinkimui. ■ priemonės, kaip pagerinus

STEPONAS DARIUS STASYS GIRĖNAS

Vyresniojo teismo teisėjas 
J. J. Kelly pripažino kun. 
Coughlino įduotą teisman

buitį vargšams.
Teisėjas Kelly kritikuoja

parko boardu, kurs nepasirū-

NACIAI PAŠALINA ŽY
DUS IŠ REZORTŲ

kurių pagarbai atidengiamas paminklas rytoj, liepos 28 
d., Marąuette, parke, Chicagoj.

“writ of mandamus” prieš pina sudaryti kokių nors tai
parkų boardą ir tuo keliu pri j syklių Soldier fieldo nuomavi BERDANAS, liepos 26. 
verčia boardą, kad jis priva-{mo reikalui ir visą laiką nau- Naudai išvaikė visus žydus iš 
lo leisti minėtai organizacijai dojasi tik kaprisais ir nal- Bytų Prūsijos rezortų Balti- 
turėti masini susirinkimą Sol viai» sprendimais. j°s juros pakraščiais. Kai kur
dier fielde. ' Kalbama, kad, rasi, parkų sukurstyti gyventojai pradėjo

Teisėjas sprendimu pareiš- boardas paduos apeliacijų, pulti pasalinamus žydus, 
kia, kad boardas neturi jokio i kad tuo būdu dar ilgiau sta
pagrindo neleisti minėto su-įčius kliūčių planuojamam su
sirinkimo, kadangi seniau Sol; si rinkimui.
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ITALIJOS FAŠISTAI 
ŠŪKAUJA UŽ KARĄ

PRIEŠHITLERINIAI RAŠ
TAI PLINTA VOKIETIJOJ

ROMA, liepos 26. — Vakar 
čia įvyko milžiniškos fašistų 
demonstracijos. Daugiau kaip 
100,000 žmonių suplūdo į Co- 
lonna ir Venezia aikštes. Šū
kavimais Etiopija mums! Xpxifirint aštraus draudimo, 
demonstruotojai patvirtino Vckietijoje vis labiau plinta 
Mussolinio karo žygių progra 
mą Afrikoj.

Fašistų minios reikalavo, 
kad pasirodytų diktatorius 
Mussolini. Bet jo nebuvo Ko

moje ir apie tai pranešta de
monstruotojams. Minių dalis 
surengė ėjimą kai kuriomis

Naciai pašalino katalikų ku 
nigą iš Bueliolzo. Įsakyta 
jam, kad apleistų Rytų Prū
siją, nes esąs nepalankus na
ciams.

Laere ir Recklingbausene 
dviems katalikų kunigams už
drausta turėti religines pamo 
kas jaunimui, nes tas “pavo
jinga” naciams.

' X*

• Paminklas sparnuotiems 
Dariui ir Girėnui.

lietuviams

PASIRAŠĖ KONKORDATU UŽDRAUDĖ TURĖTI PLI
KAS NUGARAS

J. E. VYSK. T. MATULIONIS ATLIKS 
ŠVENTINIMO CEREMONIJAS

Kalbės Chicagos majoras, Lie
tuves atstovas ir kiti
Gauta žinia, kad J. E. Vyskupas T. Matulionis 

šiandien atvyksta j Cbieagą 9:30 ryto — Union sto
tyje. Apsistos pas kun. T. Albavičių, Dievo Apvaiz
dos parapijoje. Rytoj per vyskupo šv. Mišias Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje pamokslą sakys kun. Pr. V. 
Strakauskas iš Lcvvcll, Mass., lietuvių parapijos 
klebonas.

Rytoj iškilminga diena. Bus atidengtas Dariaus-Girėno 
paminklas Marąuette parke. Tokių iškilmių Chicagos lietu- 
v iai neturėjo praeityje ir vargiai turės ateityje. Šitose iš
kilmėse dalyvauja ne tik Chicagos lietuviai, bet ir iš kitų 
kolionijų, net iš tolimųjų valstijų, kaip Connecticut, Massa- 
cliusetts, Pennsylvania, Nevv York ir kitų. Dalyvaus taipgi 
diktas būrys ir svetimtaučių, aukštų valdininkų ir įgalioti
nių. iš Illinois valstijos ir Chicagos miesto.

Dienos iškilmės prasidės nuo ryto. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje 10 valandų, Jo Ekscelencija Vyskupas Teofilius 
Matulionis pontifikuos šv. Mišias, kurių išklausyti susirinks 
tragiškai žuvusiųjų didvyrių giminės ir Paminklo Fondo val
dybos nariai.

1 valandų po pietų, draugijos su savo ženklais ir vėlia
vomis rinksis į Marąuette parką, prie So. \Vestern ir W. 64 
gatvių. Čia draugijoms, legionams ir kapelijoms susitvąr- 
kius, prasidės eisena: 64 gatve vakarų pusėn iki So. Cali- 
fornia gatvės ir tąją pietų pusėn prie Marąuette parko, 
rio pietvakariniame kampe stovi uždengtas Dariaus-Girėno 
paminklas. Čia Fort Sheri Jin Military benas ir 12 lietuvių 
parapijų jungtinis choras, diriguojant profesoriui A. S. Po
ciui išpildys himnus.: “Star Spangled Banner” ir “Lietuva, 
Tėvyne uiūsų.” Ady. Antanas A. Olis pasakys įžanginę pra
kalba, paskui prabils Dariaus-Girėno Paminklo Komiteto 
pirmininkas, adv. R. A. Vasalle, o jo kailiai pasibaigus, pra
sidės ceremonijos paminklo nudengimo.

Paminklų nudengus, J. E. Vyskupas Matulionis, daly
vaujant lietuvių dvasiškijai, jį pašventins ir tada prasidės 
programas. Prakalbas pasakys miesto majoras Kelly, Chi
cagos parkų viršininkas Dunham, valstijos prokuroro padė
jėjas C. P. Kai, prokuroras Courtney, parkų supredentas 
Donogbue, Lietuvos konsulas Kalvaitis, apskričio sekreto
rius Flyim, kunigas J. Vaičiūnas, aldermonas Egan, SLRKA. 
centro pirmininkas ir “Draugo” redaktorius L. Šimutis, 
“Margučio” redaktorius Vanagaitis, ALRKF. pirmininkas 
dr. Rakauskas, LTSA. centro pirmininkas inžinierius Simo- 
1 aitis, ir Dariaus-Girėno Paminklo Fondo nariai: kun. Ig. 
Atlsavičius, V. Rėkus, J. Čaikauskas, ir buvęs sekretorium, 
dabar speciališkai iš New Yorko atvykęs P. Jurgėla.

Parapijų jungtinis choras dainuos: “Neprapuls mūsų 
Tėvynė” f(kun. J. Čižausko), “Skambėkite Dainos” ir kitas 
lietuviškas dainas. Muzikatišką programo dalį išpildys Fort 
Sheridan Military benas. Skautų būbnų korpusas, vadovau
jant Jurgiui Viktorui. Parodos tvarką ves Dariaus-Girėno 
(Amer. Leg.) Posto komandieras B. R. Petkevičius.

Programui baigianties, dienos iškilmės baigsis iliumi
nacijomis ir laidymu oran lakiotų ir spalvuotų žiburių.

VATIKANAS, liepos 26.— 

A'atikanas pasirašė konkorria 

tą (sutartį) su Jugoslavija.

NE STEBĖTINA, KAD JIE 
BIJO MOKESČIU

MISHAAVAKA, Ind., lie
pos 26. — Mishawaka Rubinu* 
and AVoolen Manufacturing 
kompanijos vadovybė uždrau 
dė moterims darbininkėms 
darbo laiku turėti plikas nu-

bės planuojamų mokesčių už ----- garas, kaip kad yra kai kur
didelius paveldėjimus, dova- Chiengos darbininkų unijos ,aS Pazynn-la, kad
nas ir pajamas. :,„ri vilties Ilnsikra,ytl rakip. 'as llaroma Padoram»

Štai vvriausvbės olanas na teriais viršininkais, kurie dik - . . .. - .i „i ’ - • 8 P1 ... , ! šios kompanijos fabrikuoseOficialiai apskaičiuota, kad ]jkįmo r(wjkaiu. jg io milijonų tatoriauja unijoms ir įsnaudo

BERLYNAS, liepos 26. —

prisiunčiami iš užsienių prieš 
hitleriniai laikraščiai ir kiti 
raštai. Tuo tarpu Vokietijos 
lakraščių siuntimas į užsie
nius kaskart mažėja.

WASHINGTON, liepos - NUSIKRATYS RAKIETE-
— Nereikia stebėtis, kad kra- nilln
što turtuoliai bijo vyriausy- nIAIu

v. . . ......................... čia dirba apie penki tūkstan-
sjmet per pirmuosius penkis dolerių palikimo paliktajam1 Ja darbininkus ir lmonin,n* vyrų ir inoteri,

gatvėmis. Paskleisti nepalan- j mėnesius Vokietijon prisiųsta | asmeniui tenka tik 2,708,892 kus*
kūs Etiopijai, Japonijai ir An ' 1,500 fonų laikraščių ir dol. Kiti visi milijonai pa-
glijai lapeliai. Šūkauta: “Ka 
ran su Etiopija!”

Vietos autoritetai nepralei
do juokais šūkavimų. Tuoj pa 
rūpinta stipresnė policijos 
sauga anglų ir japonų amba
sadoms ir Etiopijos atstovy
bei.

Savo keliu Mussolinio vyk

žurnalų vertės 780,000 dole- imami mokesčiais, 
rių. Daugiau kaip pereitais 1 
metais tą pat laiką. KOVA SU PLĖŠIKAIS

Unijoms pagalbon eina A- 
merikos darbo federacija, ap 
siginklavusi kongreso praves 
tu Vagnerio darbo įstatymu.

HITLERIS TURI 
UŽTARĖJŲ

> AVASTTTNOTON, liepos 26.

PEORIA, Ilk, liepos 26. — 
Buvęs poliemonas J. Backus, 
60 m. amž., pašautas j petį, 
jam susikovus su trimis plė
šikais, kurie užpuolė jo lyiii-

SUSPROGO KARO LAIKŲ 
MINA

HAMBURGAS, liepos 26. 
— Vokiečių žuklautojų laive

domas pasirengimas karau su Kongreso atstovas . . Diek banko tarnautoją su 7,500 susprogo karo laikų povande
stein, deni. iš N. Y., vakarEtiopija ir toliau skubiai va

romas. Mankštinamos karių
atsargos ir savanoriai. Kas- Hitlerį pavadino bepročiu, 
kart vis daugiau kariuome-

ninė mina, kuri su tinklais iš- 
Sužeistas poliemonas du traukta Helboland apylinkėse, 

plėšikus pašovė. Vienas sužei-1 Sprogimas lengvai sužeidė ke 
T. Blanton, dein. iš Tex., stasis pasidavė ligoninėje. Du lis žuklnutojus ir laivą ge-

per debatus prekybos reikalu
dol.

SOVIETAI NUSPRENDĖ 
REMTI “BURŽUJUS”

REIKALAUJA 100,000 
DOLERIŲ

Žinomoj šiurpoj gatvėkario 
katastrofoj Chicagoj M. Pin
to, 13 m. amž., neteko vienos 
kojos. Jo advokatas dabar 
kreipės teisman. Iš gatvėka- 
lių kompanijos reikalauja
mas 100,000 dol. atlyginimas.

NACIAI ATŠAUKIA 
KONSULĄ

SAKO, ROOSEVELTAS 
NORI SUGRIAUTI 

TEISMĄ

ŽUVO LAKŪNAS IR 
MERGAITE

Nukritus lėktuvui Curtiss 
airporte vakar žuvo skraidy
mo instruktorius D. Hovard, 
32 m. amž., ir su juo skridu
si Miss Virginia Thomas iš 
Pbiladelpbia, kuri į Cbieagą 
buvo atvykusi atostogoms.

MIRĖ NUO UODŲ 
SUGELIMO

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 26. — Chicago Daily 
News leidėjas Fr. Knox čia 
kalbėdamas iškėlė kaltinimą, 
kad prez. Rooseveltas kėsina

mi sugriauti vyriausiąjį kraš
to teismą.

JERU ZALĖ, liepos 26. — 
Iš čia atšaukiamas Vokietijos
generalis konsulas Palestinai,

NĖRA DARBININKŲ LAU- ,kinninK w„lff. Nacilli stni.
KO DARBAMS ga susekė, kad konsulo žmo

na yra žydų kilmės.
CLARTON, Ta., liepos 26. -------------------

— Wrigbt apskrities ūkinin- ŽUVO 33 MAINIERIAI
kai negali gauti darbininkų < t 7___ ______ _ J KALKUTA, Tndi|a, liepos

buržujams” kirtimui ir val?muL Ūki ( 26. _ Sprogimas įvyko Jok-

rokai apgriovė.nės siunčiama į Afriką. Siun- tuoj pareiškė, kad' Diekstein gi paspruko su 2,000 dol 
čianii įvairios rūšies ginklai ir neturi autoriteto Vokietijos 
karo medžiaga. I diktatorių vadinti tokiu var-1

Dėl visako Ttalija yra lin- du.
kusi pasiduoti T. Sąjungos t
tarybos sprendimui. Bet nori, 1,400 DOL. PAVOGTA IŠ MASKVA, liepos 26. —| 
kad tas sprendimas būtų nau KARO LAIVO Tarptautiniam komunistų par
dingas Italijai. Žodžiu, Mus- ---------- tijos suvažiavime nutarta,
solini nori užvaldyti Etiopiją SFAYARD, Alaska, liepos kad visuose kraštuose komu-Į 
ekonomiškai ir politiškai. |2fi- — 18 ,a'vo (kruize- nistai gelbėtų

rio) Houston pavogta 1,400 kovojo prieš gręsiantį fašiz- 
dolerių. mą.

Mirė Loretta Reskus, 3 me' 
tų amž., 4300 So. Wood gat.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CITTCAGO IR APYLIN-

ninkų žmonos yrn priverstos < iabad kasykloje. 33 inninie- Sakoma, mirus nuo uodų su-, KĖS. — Šiandien gražus or- 
gelbėti vyrams laukuose. j riai žuvo ir 43 sužeista. gėlimo. ^j'Tas; kiek šilčiau.

Coughl.no


1
s - K

DR A U O Ą S šGvlionis, liepos 27 1935

“DRAUGAS”
!6otna ktuidlen, Iftakyrua aekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: J. AmerHioa valstybėse: 
Metama — )6 00 Pusei metų — 91.60: Trims mėnesiams 
- 12 00: Vienam mėnealdl — 76c. Kitose valstybėse
prenumerata Metama — |7.00; Pusei metu — 94 4u 
Kopija — .4Io.

Red Aktorine priima — nuo 4 vai. Įtari E vai popiet.
Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiauta Ir korespondentams raitų negrųllna, 

lei nepraioma tai padaryti Ir nepMMunčiama tam tiks
lui paito lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

“DRAUGAS”
L'TUUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily. Except 8unday 
8UBSCRIPTION8: One Tear — 14.00; 81x Months

— 99.60; Three Months — 12.00: One Month — 75c 
Europa — One Year — 97.00; dlx Months — 94.09; 
Copy — 09c

Advėrtisint u •‘DRAUOAJB" bringa best reaulta 
Advertlslng rates on appllcatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oaklev Avė., Chicago— '■ .■■■■- i .i, ■

Eina metai po metų po įgijimo Lietuvos 
nepriklausomybės ir mūsų amerikiečių ūpas 
imu atslūgti. Už tai, žinoma, amerikiečiui 
neužsipelnė pnpeikimo. Tai buvo visai na
tūralu. Bet veiklesnieji tėvynainiai pasiilg
davo didesnio veikimo Lietuvos labui. Ne 
vienas toks veikėjas pagalvodavo tada, kaip 
čia sulaikius mūsų tautiečių i"ų>o atslūgimų, 
kaip čia palaikius jų entuziazmų. Ne vienas 
manydavo, ar neįvyks lietuvių tautos gyve
nime kas nors tokio, kas sukeltų amerikie
čių entuziazmų taip, kaip Didžiojo Karo 
metu. Žinoma ne vienas pesimistiškai žiūrėjo 
į dalykus ir sakė, kad lietuvių entuziazmo 
pakilimo nesulauksime. Taip maniusieji gra
žiai apsiriko.

1927 metais eliicagiečių tarpe ima fi
gūruoti lietuvis lakūnas, aukštos inteligen
cijos, gražių manierų vyras. Tai buvo ŽSte-

Kiek Sitaupo Valstybei Katalike
iii

Katalikų vienuolynai at l e- moko dar 143 valdiškose pra- 
ka tokius darbus visuomenes džios mokyklose, 512 amatų 
labui, kad, jeigu juos paimtų mokyklų, 19 namų ruošos mo- 
vykdyti valstybė, ji būtų pri- kyklų, 273 vaikų darželiuose, 
versta žymiai padidinti mo- 64 papildomo mokslo mokyk- 
kesčius gyventojams. Kai kn- lose ir t.t.
liuos darbus, ypač dvasinio i Vargu kas suskaitytų, kiek 
pobūdžio, geriausiai gali at- yra seserų vienuolių vedamų j 
likti tik dvasininkų luomo žino karitatyvinių įstaigų; paminė- 
nės, kurie, be to, pasitenkina sim bent šias: 483 ligoninės, 
ir mažiausiu atlyginimu. Di- 122 ligonių apžiūrėjimo pun- 
delę gausybę darbų Bažnyčia ktai, 83 kitokios ligonių aprū- 
ir vienuolynai atlieka telauk- pinimo ir priežiūros įstaigos, 
darni užmokesčio tik iš Dievo, 124 našlaičių prieglaudos, 276

ponas Darius. Jis jau tada nešiojosi kiThTų 0 £įa teprašo tik kuklaus pra-. vargšų prieglaudos, 22 viso- 
ir drąsių mintį. Tuo jis ir nesislapstė. Pri- j gyvenimo minimumo. Kiek mi kie užeigos ir nakvynės na- 
vatiškai užsiiminėjo ketinąs skristi per At- jįjonų Slltaupo valstybei Baž- mai, 75 liaudies virtuvės...”

nyčia bei vienuolynai tuose Austrijos vienuolynų kny- 
kraštuose, kur jiems laisvai gos leidėjas baigdamas rašo:VAŽIUOJAM

Kas važinėjo Lietuvos traukiniais, tas 
žino, kad išgirdus žodį ‘•važiuojam”, reikia 
skubiai lipti į traukinį, nes tai paskutinis 
priminimas.

Atsiskirdamas porai mėnesių su -dien
raščio “Draugo” skaitytojais, ir aš sakau 
— važiuojam, nes važiuoju ne vienas, bet

lantikų tiesiai į Kaunu. Kodėl negali atsi
rasti Lindy lietuvių tarpe, sakydavo jis.

Draugai, ypač tie, su kuliais neseniai 
susipažino, pasakydavo, kad tai labai geras 
sumanymas. Bet savyje manydavo ar ne per
ti rusus.

Mintis- skristi per Atlantikų buvo gai 
vlnama. Uolesnieji stojo drųsuoliui talkon 
Visuomenė, vienok, buvo pradžioj abejutiš
ka. Už tai papeikimo ji neužsipelno. Dariui

leidžiama laikyti mokyklas ir 
dirbti karitatyvinį bei labda
rybės darbų! Pakanka patir-

“ Jeigu galėtumėm suskaity
ti tuos šimtus tūkstančių au
klėtinių, vaikų, vargšų, ligo- 

' ti, koks vra toj ar kitoj šaly nių ir kitokių pagalimos rei-
vienuolvnų veikimas, kad su- kalingų žmonių, kurie kasmet 
žinotumėm, kiek jie sutaupo ! šitose visose Austrijos moterų 

vienuolynų įstaigoje buvo ap 
rūpinami, jeigu galėtumėm į-

valstybei ir savivaldybėms. 
Apie senosios Austrijos im-

su ekskursija, su Amerikos lietuvių sporti- ! atsiranda sųkeleivis Stasio Girėno asmenyje. PerUo* v.enuolynų veikimų į-I vertinti seserų vienuolių tiems
įlomių skaičių ramiame “Sti- savo globojamiems parodytų I

J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis, kuris šiandien at
vyko į Cbieagų pašventinti “sparnuotųjų lietuvių” — Da
liaus ir Girėno paminklo. Šios istoriškos iškilmės bus rytoj,

nihkų grupe, vykstančia į spoito olimpiadų į Visuomenės entuziazmas ima kilti, bet 
^aune- ! neiškilo iki to, kad skridinių iki tobulybės

Nelengva yra skirtis su maloniais skai- , piiiengus. Ir taip be tiki o prisiiengimo drų- unĮversitetuose 20 vienuolių kuriais katalikių seserų vie- i 2 vai. po Įlietų Marąuette parke. 10 vai. ryto, Dievo Apvaiz- 
tytojais, kad ir trumpam laikui. Bet skirtis ( šuoliai išdrįso skristi. Todėl ir yra sakoma, ' dirba. kajp docentai, 11 yru nuolvnai tikrai galėtų būti {dos bažnyčioj Garbingasis Svečias laikys pontifikalines mi- 

kad Darius - Girėnas vandenynų perlėkė dva- profesoriai vyskupijų kunigu patenkinti”. Pridursime: jr I už žuvusiųjų diilvyrių sielas. (Stankūnas į,boto) 
sios galybe, o ne orlaivio tobulybe. ; seminarijose, 153 yra savo or‘-

Andai Didžiojo Karo metu darbavomės , deno klierikams laikomų se-

reikia, nes lietuvių katalikų organizuotosios 
visuomenės buvo tokia valia, kad vykčiau į 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongresų ir jų at
stovaučiau.

Kongrese atstovausiu gausingąsias mū
sų organizacijas — A. L. R. K. Federacijų, 
Liet. R. K. Sus-nių Amerikoj, dienraštį 
“Draugų” ir “Garsų”. Šiuos laikraščius tu
rėsiu garbės atstovauti pasaulio lietuvių žur
nalistų konferencijoj, kuri taip pat bus Kau
ne.

Iš to bus aišku, kad į Lietuvą vykstu 
ne atostogoms, bet darbui.

Vienintelę poilsio valandėlę turėsiu nu
vykęs į Šilalę senos motinėlės aplankyti. Vie
nas laikraštis pasijuokė, kad, girdi, aš va
žiuoju į Lietuvų pas savo motinų. Taip. Tai 
bus linksmiausia mano gyvenime valanda, 
tuomet dar kartų galėsiu savo motinų ap
lankyti. Jei būdamas Lietuvoj to nepadary- 
iau, tikrai būčiau ir neištikimu ir nedėkin

gu sūnumi.

Be to, man, kaipo laikraštininkui ir vi
suomenės veikėjui, rūpi bent trumpam lai
kui nuvykti į Lietuvų, ten bent porų savai
čių pagyventi, kad sugrįžęs galėčiau ir raštu 
ir žodžiu papasakoti, kaip gyvena Lietuvos 
žmonės, kaip veikia organizacijos, kokių pa
žangų jmdarė valstybė nuo 1927 m., kuriais 
paskutinį kartų lankiaus Lietuvoj, kokia 
krašto vidaus politinė padėtis ir kokie jo 
santykiai su užsieniais, ypač artimiausiais 
jos kaimynais!

Jei Dievas padės, kelionė klosis, tikiuos 
grįžti prie redakcijos stalo lygiai už astuo
nių savaičių. Kad savo kolegų redaktorių 
Igno Sakalo ir Petro Tumasonio įkt daug 
neapsunkinti, jiems į talkų sutiko atvykti 
senas laikraštininkas Pranas Gudas.

Tad, su Diev, važiuojam!

Leonardas Simutis

Lietuvos nepriklausomybei. Lietuvų nepri
klausomybę tūli, bet be Vilniaus.

Darbavomės pirmajam lietuvių skridi
mui. Skridimas per Atlantikų atliktas, tik 
tragedija įvyko netoli Lietuvos slenksčio.

DARIAUS - GIRĖNO ŽYGIS

Visi gražiai atsimename, kaip Didžiojo 
Karo metu Amerikos lietuvių ūpas buvo pa
kilęs. Visi buvome kupini entuziazmo ir pa
sišventimo veikti Lietuvos nepriklausomybės 
reikalams. Tada visokie susirinkimai, mas- 
mitingai buvo skaitlingi. Tada buvo išsiju
dinę paprasčiausi mūsų darbininkėliai.

Mūsų aukos ir pastangos, ačiū Dievui, 
nenuėjo niekais. Lietuva liko nepriklauso
ma, nors be trečdalio savo žemės ir be sos
tinės Vilniaus.

mmen der Zeit”. 
žurnale skaitome: “

Minėtame
Austrijos

minarijų profesoriai, lekto-

meilę, ištikimybę ir pasiauko

jimų, gautumėm rezultatus,

patenk
būtų sugėdinti nemokšos kat. 
vienuolynų kritikai, kurie ta 
da pamatytų neteisingai šmei-

riai, docentai ir konviktų ve- žę ir žeminę tai, ko patys ne
dėjai. Vienuolikoj valstybinių pažįsta.
gimnazijų moko išimtinai tik 
vienuoliai, o dviejose ginina-

Apie Vokietijos katalikų 
vienuolių ordinų auklėjamąjį

išlaiko 1,602 visokių rūšių li- Šias pastarąsias mokyklas la- 
gonių aprūpinimo įstaigas su nkančių mokinių skaičius tė- 
14)8,436 lovomis, 1,147 auklė- ra tik kokiais 10 proc. ma- 
jimo įstaigas su 80,657 lovo- žesnis už valstybines mokyk- 
mis, 1,225 senelių prieglauda-, las lankančių skaičių. Tačiau, 
užeigos namus paleistiems iš kadangi kat. mokyklų moky-
kalėjinio, nakvynės namus ke-, tojai dirba pigiau, tai “Os- 

ii karitatyvinį veikimų, taiP-jeix-iains> 4,135 vaikų darže- servatore Romano” apskavia- 
pat sutaupantį daug lėšų val-‘jj«llg įr jar dešimtis tūkstan- vinių, jie sutaupo valstybei 

riui - Girėnui. O-gi tikra revoliucija. Trage- i ko 8 privatines gimnazijas. IŠ-'Stybei ir savivaldybėms, skai- ,v-iu vjsoklu kjtlJ visuomenei

, zijose vienuoliui vyi kaikurių
Kas atsitiko mūsų dvasioje, žuvus Da- dalykų mokytoji •Ordihai lai

dija palietė vistis lietuvius iki jų dvasios viso tose įstaigoje dirba 303 tom šių metų “Bonifatius- 
gelmių. Su diena jų tragedijos Darius - Gi- j profesoriai vienuoliai. Čia 
rėnas tapo^ lietuvių tautos nemirštami did- nepriskaitomi tie vienuoliai, 
vyriai. Didvyriai turi būt tinkamai pagerbti, kurie dirba 28 g'mnazijų mo 
turi susilaukti atsakančio paminklo. Ir 111a- kiniams ir studentams skirtų 
tėme, kad kokie tik Dariaus - Girėno vardu konviktų valdybą ir admini- 
Įiareng’mai buvo šaukiami didžiausios žmo- stracijoj. Pagaliau, katalikai 
nių minios suplaukdavo. vienuoliai veda 5 mokytojų

Taigi Darius - Girėnas yra mūsų did- - seminarijas, 2 prekybos 1110- 

vyriai, kurie mūsų ūpų pakėlė ir tautinę kyklas, 3 amatų mokyklas, 2 
dvasių atgaivino taip, kaip yra buvę Did , žemės ūkio mok., 20 pradžios 
Žiojo Karo metu. j mokyklų, 4 našlaičių prieglau

Rytoj, liepos 28 d., įvyks mūsų didvy- 27 vaikų darželius, gi 
riams paminklo statymo paskutinis aktas — 23 vienuoliai dirba kaip ka- 
įvyks to paminklo iškilmingas pašventini- tekėtai valdiškose pradžios 
mas. Raginame į tas iškilmes sueiti iš vi- mokyklose. Apie ordinų nuo- 
sų Chicagos parapijų iš visų kolonijų ir apy- pelnus menui ir moliui bylo- 
linkiy. ia puikios vienuolynų biblio

tekos, vertingi mokslo rinki- 
Atiduosime pagarbų didvyriams, kurie garsios niuzikos lnokvk.

savo tautiečių neapvylė ir pripažinsime kre- lw įr kaip ra5ytojai pagarsė- 
ditų Dariaus - Girėno Paminklo Statymo Ko- -ę vietlU0|iai Tafiau skaičiais 
mitetui, kuris taip-gi pasiimtų darbų tęsė iki
laimingos užbaigos.

GARSINA LIETUVIŲ VARDĄ

nes mokyklos. Badeni 
rijoj, 1 lessene,

sunku išreikšti. Vienuo-

blatt” 2 nr., kuris rašo: Vien 
Prūsuose yra 53 aukšt. licie- 
jai, 63 liciejai, 17 mokslo į- 
staigų ir 56 moterų mokyk
los; be to, dar yra 55 viduri- 

, Bava-
Oklenburge, 

AYuerttenberge 125 aukštesnės 
ir 40 vidurinių mokyklų veda 
katalikės seserys vienuolės.

1931—32 m. šitos Prūsų mo
kslo įstaigos su maždaug pa
šalpos tik apie 700,000 mar
kių; taigi, vienai mokinei te
nka maždaug po 23, 33 mar
kes, tuo tarpu kai kiekvie
nam valdiškų pradžios moky
klų išeina po 40 markių val
diškos pašalpos, o valstybinės 
uukštesn’osios mergaičių mo
kyklos yra reikalingos tokio1-' 
didelės valdžios paramos, kad

kasmet maždaug po 110,000,- 
000 frankų. Prancūzijos kata
likai savo privatinėms moky
kloms išlaikyti sudeda kas
met po 500,000,000 frankų.

Amerikos lietuviai sportininkai yra daug 
prisidėję prie mūsų tautos vardo išgarsini
mo. Čia norime paduoti vienų tik pavyzdį.

Tolimam Los Angeles, Cal., mieste ne
daug tėra lietuvių. Bet, štai, vienų gražių 
dienų gauname Los Angeles dienraštį, kuria
me įdėta platus ir sensacingas aprašymas n 
pie lietuvį beisbolininkų (metikų) Vytautų 
Tanui)], kuris žaidžia su Nevv Yorko jauktu, 
o pats yra augęs Bostone. Labai gražu, kad 
jo nei vardas nei pavardė neiškraipyta. Vi
same rašinyje taip ir mirga jo vardas — 
Vytautas Tamulis ir visų pabrėžiama, kad 
jis yra lietuvis. .

Taigi, Vytautas Tamulis gali būti getu 
pavyzdžiu mūsų jaunimui, nes jis, nors į Įs
čias sporto viršūnes yra iškilęs, tačiau ne
sigėdi nei savo lietuviškos pavardės, nei tau
tybės. Kas svarbiausia, tas jam visai nekliu
do varytis į priekį mėgiamojo sporto šakoje 
Amerikoje.

lynai išlaiko 20 ligoninių ir vienai mokinei tenka po 3.00 
7 vargšų globos namus. Be to^ —350 markių tos pašalpos, 
joanitų ordino vienuoliai eina Taigi, vienuolynų išlaikomos 
savanoriais slaugyti sužeistų- aukštesniosios mokyklos pa
jų į kovos laukų. Parapijose reikalauja mažiau subsidijų, 
sielų aprūpinimo darbų dir- net ir už liaudies mokyklas, 
ba 1,571 vienuolis. Kiek vie- Apskaičiavimai rodo, kad se
nuolių veda liaudies misijas, serys vienuolės, dykai dirl>- 
rckolekcijas ir t.t., nebegali- dainos mokytojų darbų vidur, 
ma nė suskaityti. ir aukštesniosiose mokyklose.

Čia buvo kalbama apie vy-. sutaupo visam vokiečių rei- 
rų ordinus. Moterys vienuo- cbui kasmet 15 milijonų ma
lęs, kurių yra dusyk daugiau, rkių!”
kaip vyrų, yra išvysčiusios Į Karitas sųjungos daviniais 
dar didesni auklėjimo ir kri- katalikų karitas darbų Vokie- 
kščioniškojo karitas darbų mo tijoj dirba 75,000 seserų vie- 
kykloj ir visuomenėj. Jos ve- nuolių, 3158 asmenys. Be jil 
da 3 mergaičių gimnazijas, 20 dar yra 600,000 gulbės labda 
mergaičių mokytojų semlnari- rių.
jų, 8 liciejus, 4 prekybos mo- j Tie visi žmonės sutaupo rei 
kyklas, 178 mokymo ir auk .cbui kasmet 150 milijonų ma

be galo naudingų įstaigų.
Berlyno laikraščio “Gerina

ma” žiniomis, 18,000 seserų 
vienuolių per D. karų slaugė 
ligonius ir sužeistuosius. Ka- Tačiau valstybei prancūzų ka
talikių vienuolių ordinai savo talikai sutaupo dar daugiau, 
namuose buvo įrengę 575 laza- nes valstybinės mokyklos pa

arėtus su 40,(MK) lovų; katuli-*, reikalauja, proporcingai i- 
kės seserys vienuolės slaugė mant, daug daugiau pinigų, 
7,3 milijonus sužeistų ir ser- kaip katalikų mokyklos, 
gančių karių. Budėjimo dienų | 
skaičius fronto ir užfrontės 1 
ligoninėse siekia 145,8 milijo
nus. Veik tūkstantis katalikių 
seserų tarnaudamos tuo būdu 
savo tėvynei buvo sužeistos 
arba susirgo, daug jų papuolė 
į nelaisvę.

Panašių skaičių ir davinių i 
galima paduoti iš katalikų 1
vienuolių ordinų veikimo ir' u> tokie kaltįnimai, ir fa. 
kituose kraštuose. nepareniti pra8iniany.

Jungt. Amerikos 5 alstybė- mūsų tautai neneša jo
se 60,(HM) katalikių seserų vie- klos naudos, net gi jai kenkia, 
nuolių, kurios moko katalikų \jt>. jr |ajp turime užtektinai 

parapijinėse mokyklose, kas- fakta:s paremtų nusiskundi- 
met sutaupo valstybei įkt nul ant Vokietijos.
200 milijonų dolerių. Jungt.
Vnlstvl„-se vpn,- katalikių no- patriotų ka
ten, vienuolių ordinai didžiau į'«miniai, kad vokiečiai, atker 
sių dėmesį kreipia į ligoninių
išlaikymų, ir jų laikomos li
goninės yra nepaprastai visų 
vertinamos. “Osservntore Ro-

NUOMONĖS IR FAKTAI
Rašo E. J. K.

Dviejų metų Dariaus - Gi 
rėno tragingo žuvimo sukak
tuvėse mūsų spaudoje vis dar 

■ matosi raštų, kariuose kalba- 
i 111a apie “vokiečių klastingų 
nušovimų'’ lakūnų. Mano 111a-

mano” žiniomis, 1934 m. Š. 
Amerikoj tų ligoninių buvo 
apie 640. Mokyklose, kurios 
paruošiu ligonių slaugytojas 
katalikų ligoninėse, 1932 m. 
pabaigoj buvo 20,000 mokinių. 
Be abejo, tos katalikų ligoni-^ 
nės sutaupo valstybei milži
niškas sumas.

Belgijoj šalin valstybiniųĮėjimo įstaigas, 108 didesniu rkių. Katalikų labdarybė at 
mergaičių pensijonatus, 571 lieka darbų, kuris didžiai nau j pradžios mokyklų yra dar ka- 
pradžios mokyklas. Vienuolė! dingas tautai ir valstybei. Ji talikų privatinės mokyklos.

švdatni už Dariaus dalyvavi

mą Klaipėdos sukilime, lakū

nus tyčia nušovė, yra prasi 
manymai ir spėliojimai.

Niekas tikrai negali žinoti, 
kas atsitiko liepos 17 d. ryt
metį. (iali būti, kad vokiečiai 
juos nušovė, gali būti, kad ae
roplano motoras sugedo ir la
kūnai, mėgindami tamsoje nu
sileisti, užsimušė; gali būti, 
kad trūko kokia nors sparno 
viela. Lietuviai didžiumoje 
Įsitikinę, kad nelaimė įvyko 
greičiausia dėl paprastos prie- 

(Tęslnys 4 pusi).
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Pirmoji Chicagos Lietuvių Parapijų Chorų DAINOS ŠVENTE
ĮVYKS

Sekmadienį, Rugpiūeio 4 dieną, 1935
VYTA UTO PARKE

Programas - Dainuos 3000 choristų - Šokiai - Žaidimai - Pasilinksminimas 

ĮŽANGA 25c SU DOVANOMIS
——4»- *fr ~-*5* 1 1 —'■'-■į ■ — 41—m -į* -Į- *»* — -

1. - General Motors Frigidaire - Peoples Furniture Mfg. Company

2. - Westinghouse Drabužių Plovykla - Jos. F. Budrik, Ine.

3. - Fedelco Vacuum Cleaner - Roosevelt Furniture Company

4. - Abro Rankinis Laikrodis - R. Andreliūnas.

Bus 3 orkestros. Dvi šokiams, trečia simfoninė. Šokiai eis be sustojamo.
■' b . — s -44. ■ ę 1 ą g <-

Po 10 Meto | Pacifika Maudytis ketu keliu, pagaliau įvažia- du. Ant mapos rodė netoli t.psibuvoti. Važiuojam puikiu, taromis dienomis būta karščio kad tie sūkuriai reiškia ‘' vėl-• • I *. vom į 66. Į Flagstaff tik še-; miestelį Prescott, su ap'e 8,- naujutėliu keliu ir vis lipame 106 — 112 gradusų! nio vesdlijų”... Esą, veinias

Rašo A. V.

(Tęsinys)

Vėl karšta vasara
Juo žemyn nuo kalnų, juo 

airštyn oras. Mes nusileidę a-

šios mylios... j 000 gyventojų. Nesinorėjo ti- i i’.alnus. Tokių suktų kelių
Pakeliui sustojom prie na- kėli, kad tokiuose tyruose bus (‘.ar nebuvom turėję

kvotos vietos, pr’.sipylėm ga- miestas su tiek gyventojų, 
so ir keliavom toliau. Susto- ! Lyg ant dyvų, gi privažiuo

janti už kelis dolerius vertės ^0111 d‘‘l to’ kad mums i5va' •ia'i'e tankiau farmas ir dir- 
.n įsižiūrėjo į papras- «“<*»'. »«« «-• — ūkiu. Vau,tuo srove-

tai prapuldė nuo gaso “tan- na upelais po dirvonus

nyon, po $12.00, ligi $20.00. 
Indijonka, matomai, norėjo,

Važiuojam, važiuojam, o ga
lo kebo neprivažiuojam. Vis 
sukamės ir sukamės po kal
nus. 27 mvlias važiavom vin-

bAa.vuj.. ..... vo5 tai prapuldė nuo gaso "tan- na upel ais po dirvonus ir i . . , ,............. .v ,™ tus, geltonus eeverykus ir kaz- , ® . . 1 . giais, kol įssivingiavom is ka-■nt tu tukstancius pėdų pa- mnrTnSi_ SofmininVn kos” dangtukų. Mes buvom juos laisto. Irrigacijos!.. Aha, . .... • , v.
1-nritn men™ QmOii,n murmėjo su seimininku. . . Inu ir nusileidom į karsta pajutom karstą \asarų. Smaluo- ,r ___ ____________ „ , labai nepatenkinti tokiu “tn- tai dėl to ir miestas vrn. . , ...kalnę Ca tai buvo tikra va

sara. 102 gradusai karščio!.

yasar,. omaiuo- nesu,auk5m re!!uitntų labai nepatenkinti tokiu “tri- tai dėl to ir miestas
įba.ge ir radom tog prekyst5s> tjk jj visko ma. ksn”, bet k»-gi dan-st! Pilė- Įvažiuojant į m.

, liespatie, jas sako neturįs ir gana. Jis miesto su plačioms
epasitenkinimas. in(]ijonais užšr,ūbavęs, het, gal, būt ne- gražiais namais, str

tas kelias pas 
žvyravotų. Neduok 
koks mūsų nepasitenkinimas. 
Ant mapos rodo “peivytą”, 
o čia — žvyruotas.

Pasirodo, kad už mėnesio, 
kito jau ir šis bus baigtas sma 
luoti. Beliko apie 15 mylių.

yra. 
moderniškų

Bet mes nepaisom Važiuo- ženijasi.. 
jam pažiūrėti, persitikrinti, ar |<.uvti 
tikrai ten taip karšta. Mūsų 
kelias išsitiesė kaip ant pa
klodės. Dulkių sūkuriai iš vi
sų pusių lydėjo. Kai kur di
deli jų stulpai sukosi į aukš 

i tj. Dabojamės kad neįvažiuo
ti, bet kur tu žmogus išsisuk
si!... “Tetytė” vos “kam” iš

plikino veidus. Ma
ne lūpos džiūvo m o kaitros. 
Piioenix dar toli. Sustojom at
sigaivinti šaltu gėrimu ir pa 
s.te Jauti.

(Bus daugiau)

KAUNAS. — Paskutiniu 
metu kainų tvarkytojas nu-

nebloga biznį su indijonai, ažšriubovęs, bet, gal, būt nė
jo krautuvė užversta tokiomis 8tiPriai’ ,ai bevažiuojant kur puikiu vidurndosčiu.. 
pintinėmis ir divonais - ki nore ”“sirito nu0 keho-

;ioms gatvėms, , v, • , _ , laiko ant kelio: kad pasuks, , ,° , Fu!... Aukštuma sieke vos du . , v . baudė piniginėmis baudomis
s, strytkanais,!.., A , . y- . .tai brač. tik laikykis!.. •-ai , • • ,’ J ’ tukstancius tris šimtus nedu. * apie o() krautuvininkų provin

Mes jau karščiuose! Zi- 
Prescott. Nuo čia į Pbocniv nom kad apie Phoenix visa 

Viena, tai reikia automobi- Arizonos ostinę, tik 105 my-Ida

i’.eė»

:mais. ' ------ ; ----- ' Arizonos sostinę, m; ujo my- ;da Įšilta: žiemų, vasarų. Laik
Karštas oras, saulei nusilei-Jlfdanis isl ėmėti ka< nuo Los. Mes sustojom gaso ii įaščiuose įtėmijom kad pas 

Jdus, kiek atvėso. Mes išgėrę |8ero ^mobilio nuimti ga- pasiklausin6ti Pasirodo> Pre.

ipie ;x> krautuvininkų pri 
Bijom, drebam. O kų tu su cijoje už viešai prekių kainų 

nelabuoju! Juk tie dulkių sū- neišstatymų ir už ne pagal 
kuriai apnešė keletu valst}- nustatytų kainų pardavinė- 
b’ų smiltimis... Be to, sako jimų.

Važiuoti šiltam ore keliu ku- 7 ° ‘Ignlinn tink-ncs Hnno-ti ir dėv? '■ .. • . ,rino dulkės lydi, yra labai ne- stiklin« pien0» VI- Pasi-,™11"“2““^ «•»» m^tas, arba tikriau pa-

malonu. Kol nesutinki nieko
kely — gerai, bet sutikus — 
kimšk nosis. Mūsų automobi
lis nebuvo laisvas nuo dulkių.
T , , . • -i n -• i \ pakitėjo. Tvrai pradėjo keis-Jo lubos taip pridulkėjo, kad,1. •’ ’ . ’

fi cnnlvoc VicVoc nfi’n/lo Iv’

vaikščioti ant tilto. Toliau ei-P PaPrast{J> az 2,) cont,lP’ tuo- PakiUP) Arizonos ‘didmiestis’,
met niekas jo nevogs... iyIft kaĮnuose> apie 6,000 pėdų 

Flagstaff miestely radom aukStumoje. Diena šiltoka, o 
išsipuošusį vėliaiomis. Tarpe nak|j gana vėsu. Būna kar- 
jų, matėm ir lietuviškų: - tais iki 38 gradusu!.. Dienos
geltona, žalia, raudona... “Dė- Įkaitra _ 68 72 gradusai. 

siutęs kau Id'pajuokavo: Į f)ras labai sveikas. Aplin-
kė tilto virvėmis. Mes nukiū-1 Margučio M-Peratorių, kuį pU^vnaį? kaįp apįe Flag-

tm būt, sutinka... staif. Miškai tiesiog vilioja

ti nedrįsom, ba bijojom, kad 
kas neužpultų...

Saulei nusileidus, reginys

ti spalvas. Viskas atrodė lygnegelbėjo išvalvmas. Mes pa
* j n • • i-*- kapuose. Tik vėjas įsitvs dulkinom jas su rykštėm ' i . ,r
ir tai negelbėjo. . . .

. i _ v itinom namo. Jokio įdomumo.Kų-gi darysi? Ritamės ciau- . . . v.
i . • a* n a Keli namukai, išdžiūvus upė,dvdaim į tų Cameronų. Zem- ’ 1 ’

jokio žaliuojančio lauko — 
nieko nėra. Ir medis, ir tas 
nenor augti. Ir kur jis tau 
augs, jeigu dienų saulė spir
gina iki šimto gradusų’

lapy pažymėta didokas mies
telis, tai ir nakvynę rasini.

Camerone tyrai 
Važiuojam, važiuojam, o vis 

neprivažiuojam nei ūkio, nei 
gyvulių, nei žmonių. Vienoj 
vietoj užtikom trobeles, bet 
tai kelio taisytojų vietovė.
Pavažiavus kelias mylias įsu-
kom į 89 kelių ir tuojau pri- ! Parkan užsukim

Tikrenybėje, tai šis mieste
lis šventė 40 metų jubiliejų, 
dėl to ir buvo pasipuošęs. O 
lietuviškų spalvų Amerikoje 
visur rasime.

Flagstaff nesuteikė mums

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Siltę naktį iSmiegoję, mito- «sky“s
rėm nebevažiuoti toliau į ty- — fotografiškos kameros. 11-

važiavoin tų šlaunų C'ameron 
Pro Cameron teka Little Co-

ms. Paliksim t, Painted De-i «ai pasukom vėl
šert kitam tripni. Gal ir Zion, tu° P0'"™ keliu iki kiniams, 

Ashfork, o iš Aslifork, jau 
ėmėm 89 kelių, tiesiai į Plioe- 

1 ,nix, Arizona. Tai kalnai, taiDulkėtu vieškeliu grįžom

tYEOŲ AMERIKOS LINIJA
NEW YORK-KLAIPĖDA

Per Gothenburfęą, Švediją

.Flagstaff. Už metų, kitų bus'pakaĮnėS mus lydėjo puikiu rT£''a^‘"^ 
lorado upė — Mažoji Kol orą- j r jįs smaluotas, nes dabar jį vieškeliu. Iš džiaugsmo net - • o. ,
do, bet ji teka be vandens, taiso. Tuo keliu galima nuva-' ugdainavom: r ga
Per jų išsitiesęs ant virvių žiuoti iš 66 į Salt Lake City,
didelis tiltas. Aplinkui tyrai utah valstybėj, 
ir keletas namukų. Yra ho-1 Priešais mus didingai sto- 
telis ir “camp’ė”. Ten ir ap-. Vėj0 St. Francisco kalnas su 
sistojam. j snieguota viršūne. Kelias lv-

— Ar tai toks miestas tas gUS jr galėjom važiuoti iki 60- 
Kameron? Čia baugu nakvo- jo myijų j valandų. Nors dul-

'■ J. A. V. mokesčiai atskirai —

i I,aixiĮ Išplaukimai Iš New Yorko
KUNGSHOLM, Rugp. 17 
GRIPSHOLM, Rugsėjo 5 

'KUNGSHOLM, Rugsėjo ll
, L, . DROTTNINGHOLM Rugs.24

Pakely rasdavom tarnui ir | Tarp Švedijos Ir Klaipėdos plaukioja 
moderniškas lai- 

Platesn°s in- 
Ir parduoda lai-

Kelias, vieškelis mūs 
Neša laimę ir džiaugsmus.. 
Kelias dildo skausmus 
Ir gaivina mūs’ jausmus...

f

VISKAS

2

už

KAINOS
Kad padarius vietos rudens sezono prekėms, iš- 
parduosime turimų stakų be atsižvelgimo i kai
nas.

Elektrinių refrigeratorių, fioor sampelų, kai 
nos numuštos nuo 25^0 ■ 50^/u

Radio, trumpoms ir Standard bangoms, $79.50 vertės — dabar---- $39tEO

Parlor setai, garantuoti —

$39.OO aukšt*n
Gesiniai pečiai ^29-C G
Su kiekvienu pečium — gausite vir
tuvei 9x12 Vnoleumų už DYKĄ.

Roosevelt Furniture Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHICAGO.

dirbamos žemės didelius plo-, ••matukhoi.m.”
formacijas teikia 
vakorles visi i

I dykumoj, kur vandens nei la-'. Kernai, taipgi vist mūsų skyriai.
Svvedish American Line

IRI N. Michigan Avė., Cbtcago. III.

ti. Žiūrėkit, koki juodi žilio- Lės lydėjo, bet nepaisėm. Kad dus’ ^esuPrat°m> ka*P t°k*°j vakortes visi mūsų autorizuoti a-

es...
“Tetytė” bijo meksikonų, 

kurių čia rasi kiekvienam mie-
šo niekur nesimato, gali far- 
meriai gyventi ir dirbti lau
kus.

tik greičiau išvažiavus iš jo!.
Už keliasdešimts mylių jau

mes įvažiavom vėl į kadugy- 
stely. Indijonai jai patinka. nus< Jautėm kad į kalnų li-
Einam į krautuvę nusipirkti J panL Už kiek laiko, štai, ir pu-1 Daug gražių vietų matėm,
bonkų p:eno. šynai. Vadinasi, netoli Flag- bet neradom aukštų kalnų

— Hau mac inilk, misteri staff. 48 mylias važiavę dul- Aukštuma siekė iki 4,000 pė
— klausia “Dėdytė”... Jis ži- -------------- ----------------------------------------------------------------------
no, kad čia turi būti brangus, 
ba iš niekur negaus. Jokių 
dirbamų laukų nematyt.

— “Kwoter”, — atsako pa- 
rdavėjas.

— Aš taip ir mislijau. Kvo- 
terisT.. Cm!.. Už bonkų pieno
— kvoteris...

Gerkit ir Reikalaukit

EMIL DENEMARKinZ

Nors atrodė “Dėdytei” bra
ngu, vienok jis nusipirko bo
nkų pieno, porų apelsinų po 
“nikelį” ir užfundino “Tety- 
tei” coca - eolą.

Aš tuo tarpu įsižiūrėjau į 
du senukus indijonus, kurie 
atėjo iš gretimo kaimo, atsi
nešę parduoti gražių pintinę. 
Tokias pintines matėm išsta
tytas pardavimui Grand Ca-

’ŠIRAICHTKFF 
BOURBON

Visom Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentueky 
Boarboa 

Ir
Lietuviikos

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TARPS 080S
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PIETŲ LENKIJOJE
Kaip atrodo ta Lenkijos da- jos kaimas atrodo niūrus ir 

lis, kuri buvo Austrijos vai-' suvargęs, bet ne dėl to ko
džioje? Kas dedasi Galicijo
je? Kokie žmonės tenai gyve
na, kok’e miestai via to kraš-

nors kito, o tik dėl to, kad 
tenai yra perdaug žmonių, ku
rie neturi darbo ir uždarbio,

to gyveninio židiniai ir kas kuriems trūksta žemės. Jų va- 
apskritai tenai įdomu? rgo priežastis glūdi ne gani-

Iš vadinamos Kongresuvkos Loję i1' ekonominėje krašto ' 
pervažiuojant Į Galiciją nepu- politikoje, bet per dideliame 
stebėsi jokių buvusios sienos gyventojų prieauglyje, kuriam ! 
likuč’ų. Visai nežymu, kai iš ra kur dėtis.
Kongresuvkos įvažiuoji į Ga-, Alrodo> kud austrų vald žia i 

licijij. ir atvirkščiai. Bet, to- pakams buvo gana toleran- '

Barius ir Girėnas prie Lituanikoj

liau pavažia\ us, \aizdas kin- tingu. Krokuvoje matome Gru-j NUOMONĖS IR FAKTAI

į jotinų įrodymų - nušovimų: klf 
ilkomis suvarstytų aeroplanų? 
i Nežiūrint kaip į tų nušovi- 
Į mo teorija žiūrėsime, ji mums 
i vis daugiau ir daugiau fan
tastiška ir pramanyta atro
dys. Čia nenoriu nei Vokieti
jos užstoti, nei paneigti Ba
riaus - Girėno garbingos mir
ties, kuri vis tiek nei kiek 
mažiau garbingesnė būtų įro- 

I džius, kud lakūnai žuvo uero- 
. planui sugulus.
j Kur esam nuskriausti, kai
po tauta, (Irusiai reikuluukiut 

Į tiesos, bet neprasimanykiin

l-=T7

Barius kaipo instruktorius orlaivininkystėje.

ta. Kinta gamtos vaizdai, nes 
prasideda kalvos, kalneliai bei 
kalnai su šniokščiančiais, gi
liais upeliais bei akmeninė- 

išdžiūvusiomisnūs, vietomis

(Tęsinys iš 2-trojo pusi.) 
žasties — aeroplano sugedi
mo, arba tamsos

I Ar vokiečiai būtų buvę taip 
įsidėmėję skridimu, kad net 
iš anksto sužinojo lakūnų va
rdus; pasiteiravo apie jų gy- 

sužinojo, kad vienas

nuaido įspūdingų paminklų.
Juk lasai paminklas vaizduo
ja vokiečių galybės sutriuški
nimų, o austrai leido jį pa
statyti! Lvove matome prie ka 

upėmis ir kalnų miškais. Pa- indros įmūrytų Gruinvaldo su-
mažu kinta ir gyventojų tro- kakf.iai p£Ullįneti lentų su Lie- 
besių vaizdas, jų aprėdalas, fuvos Vyčiu ir Lenkijos ere- 
net jų tipas. rlaip pat ir mies- jįu Matome Lenkijos karalių
tai skiriasi nuo Varšuvos, nuo paminklus, pastatytus ausini lakūnų kadaise dalyvavo Klai- 
atitinkamo didumo Kongresu- iaįkaįs< patys lenkai prisipa- pėdos sukilime ir nutarė at

akos miestų. Skiriasi gyyen- žįsta> j()g. Gaiieijoj, galėdavę keršyti jam už tai - nušau- 
tojų parėdai ir jų papročiai. nujoti savo baltąjį erelį ir ti jo aeroplanų, kada jis lėkę 

Pirmiausia keletas žodžiu a-i jainuoti “Jeszcze Polska”... pro Vokietijų ? Jeigu iš ank 
pie Galicijos kaimo ^vaizdų., p.ą ienkai pa. sto 1)UV0 nutarta lakūnus nu-
Daugiausiai matyti labai smu iStebi, jog, austrams Krokuvą šauti, kaip vokiečiai galėjo 
Ikių ūkininkų dideli kaimai, valdant, Vavelyje, toje Len- žinoti,pro kur jie lėks ? Ar
dai neišskirstvti viensėdžiais

veninių;

po
. . . . kijos šventovėje, stovėję ne 'visų Vokietijų per dienų šim-

Žemės rėžiai yra siaurutėliai., tįk kareiviai, bet ir jų arkliai.'tai hitlerininkų pasiruošę lau- 
Tarp jų žaliuoja ežios, kurios Į Lvovas yra rytų Galicijos kė lakūnų? O jeigu tai nebu- 

: sknia nuosavybę. Teko maty-'lnįesta^, kuriame yra ir uk-! vo iš anksto nutarta ir tik 
Ii, tiesa, jau Kongresuvkoje,' x-aįnįečių judėjimo centras .Ta lakūnams pralekiant nutarė

tamsoje (kad ir su šviesomis) | naujų nusknuudiinų.
galėjo žinoti, kad tai Lituani- j ----------- ------
ca lekia ir kad joj yra du lie
tuviai, ir kad vienas jų daly
vavo Klaipėdos sukilime prieš 
dešimtį metų ?

Kiti vėl sako, kad lakūnai 
buvo per klaidų nušauti vo
kiečių stovyklos sargybos ir 
kad vokiečiai paskui nenorėję 
prisipažinti prie nušovimo. Ar į 
gi jau 1933 m. taip buvo įsi
vyravęs karo stovis Europoje, 
kad kulkosvaidžiai buvo su- _ 
statyti tikslu nušauti prale 1 
kiančius aeroplanus? Gali būt I 
kad Europoje valstybės nesu 
tinka, bet, mano manymu, su 
nku tikėti, kad taikos metu |

SPORTAS
Lietuvos Vyčių 36 kuopos 

softball tymas, sumušdamas 
North Side 42—15, laimėjo ee- 
mpijonatą pirmo raundo.

Brighton Park 36 kp.
ab r

Gečas 2 b.
Žilus 2b 
Balinkaitis cf-ss 
L. Šeputis 3b 
Noreika lb 
G. Giedraitis c

o
9
i

18
7
9

h
4 
1 •
5

\LBfK Z1LA.S
. i., , ,. v , ,i vartokite Valorutonc ant savo plau-viena valstybe naktį šautų be ' kų. Naturale spalva atnaujina žtlus 

nublukusius plaukus Be kvapo, ne-jokio pasigailėjimo ar ištyri-

labai plac.ų ežių, tikrų žalke-! (\įau pačiame mieste ukrainie-Į juos nušauti, kaip vokiečiai
.-si i v . ... - i

i ielius, nedalantis, ni-nusitrius, ne- 
... , , , _ iii - i kenks garbanavimui, marcel a.rba1I1O kltOS valstybes paklydusį, I peimanent waves. Palieka plaukus 

, v • * i i • i- I žvilgančius ir minkštus. Speoiabsarba šiaip sau pralekiantį ae-1 prirodymo pasiūlymas: didelis $2.ou 
paklotas už tikini $ 1.i'O. T’žslsakyki-roplanų ?

lių, kuliais lėžių sa\ ininkai, (»jaj sudaro flk mažumų, nors
važiuoja. Matyti, toje v ietoje įr gana didelę. Gyventojų dau , vos, bet ukrainiečiai nenaši

Gandai, kad aeroplano griū

žemės bado nėra, jei palikti gUnia yra lenkai, o miesto tu-1 mena ir tikisi geresnių laikų
toki žalkeliai ežių vietoje! Ga 
licijoje yra didelis žemės ba
das, nes tai smulkiųjų ūkinin
kų kraštas. Smulkūs ūkinin- 

“ kai, smulkūs jų gyvuliai ir 
maži jų trobesiai.

rtai, krautuvės ir namai, dau- Jų ir lenkų tarpe šiuo metu
giausia priklauso žydams. Ta- pradeda pūsti kiek palankes-

vėsiuose rasta kulkų žym'ų 
ir kad Lietuvos valdžia tai 
žinojus, bet neišdrįsus kaltinti 
Vokietijos, greičiausia grynas

to šiandien ir sutaupykite $1.00. Pi
nigai sugrąžinami jei nesate paten
kinti. Arba siuskite cb'-l pakloto iš
mėginimui įdedant 10c už paštų J. 
Skiiuh-r, DcįiI. Ii 1).. P. O. Ito.v 231.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Bačkas rf 
P. Šeputis p. 
Kulpin p. 
Trienauskas cf 
Vaicekauskas ss 
Mikalauskas rf 
K. Giedraitis c 
Mikužis lf 
Urnikas scf

North Side 5

AVilkes ss

5
o
9

2 2
o
9

2
1

4
7
7

oo
4
5

70 42 36
kp.
ab

6
r
2

h
9l

A. Paliulis lf 
Valaitis cf 
Urbon lb 
Baugini 3b 
J. Paliulis 2b 
Tomasevich c 
Manst p.

5
u
5
5
5
o z

1
9

3
1
9

3

46 15 Ii

Yra sakoma, kad razumnas 
žmogus yra tas, kuris su ta
vim sutinka arba tave pagi

li j na.

SKOLINAME PINIGUS
Jeigu eaufe reikalingi pinigų atmokėti senąjį morgičiu arba už

traukti naujų paskolų ant savo namo, atsišaukite

Gediminas Bldg. & Loan Assn.
JOHN SAl’NDEltS, pirui. VINCAS PAVKSTIS, kasteriu*

LEONARDAS A. GKEETIS, Sekretorius

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618
Valandos nuo 11 ryto iki G vai. vak. Trečiadieniais iki tl vai. vakaro.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

BABAR

Jeigu jūsų organai rilpnl lr iilt- 
mažutė Jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE 

i - - — ‘ — tą pastebėtiną vaistą, kuris pada-
Lietuva nebijojo teisti keturis'rė stebuklus dei milijono moterų ir 

" •’ ,vyrų per paskutinius 45 metus. NU-
llitlerminklis mirti UŽ nužu- G A-TONE priduoda naujos sveikatos!

tr sustiprina nusilpnėjusius organus.
dvnia ir tik kėsinimąsi prieš nuga-tone yra vaistas, kun kie- 

~ r kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as- f
ukrainiečiai iš <avo nusės at- i valstybę, argi kas galėtų sa-,'nuo turgtu vartoti. jie padarys kiek- ItKI Iliiitet mi lb ui , k, « b i | vieną sveiku lr tvirtu. Parsiduoda
silv<>iri< didesniu loialumu Le- kvt, kad Lietuva bijotų kai visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa- >11; ,111b tiltu, uiti lojuiiuiiu 1JV . » Jt r vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne-
nkiiiH vaKtvbei Evoliuciij tinti Vokietija dėl nužudymo pavaduos nvga-tone., jiMjOb \uibiyuci. ijyunucijj j. •’ Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
ni vėjai. Abeji tikisi, kad pa- dviejų visai nekaltų lietuvių j— idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 

šia linkme eina. , lakūnų, ypač turėdama neabe
Valentinas Gustainis -----------------------------------------

Augkit Sn Mumis!
BANKĄ

čiau Lenkijos žydų dauguma įvyks santykiai pagerinti, kad prasimanymas. Jeigu
yra Lenkijos patriotai ir la
bai lojalūs piliečiai. Jų dide
lė dalis net nesivadina žydais,

Varšuva padarys ukrainiečia
ms nuolaidų, duodama j’ems
kiek daugiau laisvės, už ką

Trobesių didesnė pusė yra1 bet tik Mozės tikybos lenkais 
medinė, dengta šiaudais. Dau- ir visur kalba tik lenkiškai, 
gurno sienos kalkėmis pabai-1 Ukrainiečiai Lvove ir Gali-
tintos. Greta sulinkusių, ma- 
želyčių šiaudais dengtų lūš
nelių daug kur stovi taip pat 
nedideli, bet nauji mūro na- — 
mukai raudonais čerpių sto- 
gaiš. Tai naujų laikų pastan
gos. Bet Galicijos ūkininkas 
turi tiek maža žemės, jog jam 
sunitu yra, stačiai negalima 
savo trobesius gerinti. Jis vos 
šiaip taip nuo bado kartais 
atsigina, jei negauna pašali
nio darbo ir uždarbio. Dauge
lyje vietų mažažemis (1-2 ma
rgai žemės) duonos teužten- 
ka tik iki naujų metų, o vė
liau maitinasi tik bulvėmis ir 

-^raugintais kopūstais. Aukščiau 
kalnuose, pav., apie Zakopa
nės kurortų, žiemkenčių visai 
neauga. Tenai ūkininkai so
dina tik bulvių ir sėja avižų, 

aigi, Galicijos smulkiųjų ū- 
ininkų gyvenimas ne sotus. < 
Daugelyje vietų kaimui tu

ri bendras ganyklas, kuriose 
matyti didelės kaimenės gy
vulių, pulkai žąsų. Gyvuliai 
atrodo gana menki. Ko gi no-

cijoje turi savo organizacijas 
(kultūros, ūkio ir politikos). 
Jų darbo sąlygos nėra leng-)

50c.

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Itūšie.- Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 

Stiklų Ir 1.1.

V- --------------

rėti iš bendrų ganyklų, iš sil
pnų ūkininkų? Nors Galicijos
ga’ida rodo labai gražių vaiz 
dų, nors dabar viskas žaliuo 
ja ir vasaros džiaugsmais • 
džiaugiasi, bet to krašto gy
ventojai kaimiečiai neatrodo 
linksmi, nes jų pert irsta ir 
jiems teikiamų gamtos dova
nų neužtenka. Todėl žmonės 
atrodo melancholiški. Links
mesni ir gyvesni, gražūs tipai 
yra kalniečiai, nors ir jio iš 
savo kalnų nedaug naudos te
turi. Trumpai sakant, Galici

d

A Washikle Wall Paiat
Now you can insure the beauty of your walls for many
years to come, simply by applying Lowe Brothers 
MELLO-GLOSS. For time fails tto destroy the rich, 
subdued lustre of this satiny finish.

You will find, too, that MELLO-GLOSS is remark- 
ably easy to clean. Spots and stains come oflf with 

ordinary soap and water or a good 
cleaning compound.

This popular wall finish is easy to 
apply, covers a tvide surface econom- 
ically, and comes in a range of beauti- 
ful tints and shades. Ask for a copy of 
Lowe Brothers Free Book,“10l Ųues* 
tions About Painting and Decorating.”

Kainos sumažintos ant maliavos
Greitai džiūnantis vamišas • galionas
Dykai kenas maliavos kiekvienam pirkėjui.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

o
Telefonai: BOUIevard 4705—8167

T
i

,ei norite BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU. kviečiame ju" atsinešt 
*rvc PROBLEMAS it sav 
BIZNĮ čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

RfcliMATIZMAS ■ 
SAUSGELE I

•Ni-Blkanltykite savęs skaus
mais, Keuuiatlzmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai prafialina viršmlnS- 
tae ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padBko- 
nes pasveikę. Kaina 5uc. per 
paštą 65c. arba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis ■
3259 S0. HALSTED BT. 

Chicago, IIL
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Skolina pinigus ant pirmų
------------- morgičiu, atmokėjimui morgi-

-----------> PAUKANTO// pataisymui namų ir pas-
EDERALdAVINGS tatymui naujų namų. lengvais 

jand loan n AH oc i at i on mėnesiniais išmokėjimais.

Pradėkite taupyti savo uždirbtus Įjinigus šioje Fede
ralinėj įstaigoj. Mokame 4% už taupomus pinigus. Ne
reikia mokėti įstojimui. Jūsų pinigai yra apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, /ėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS

2222222222^

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite j Barskis Furniture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite.-pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimui tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskį pažiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
1748-50 West 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.
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fteštndienis, liepos 27 d., 1935 D R A U G A' S

i Vidur-Vasarinis Šabiškas Švento Antano Parapijos PIKNIKAS 5
ŠIANDIEN, LIEPOS (JULY) 27 D., 1935

Vytauto Darže, prie 115 gat. ir Crawford Avenue

Liūs visokiausių įvairenybių. AT’.METRICK S ORKESTRĄ. Dovanų tikietus gaus kiekvie- B 
nūs einantis Vytauto duržan. Kviečiame visus Cicerus, Chicagos, Bulvariškbis ir apylinkės lic- B 
tuvius. TRYS DOVANOS: $15.00, $5.00 ir $5.00 cash. Pradžia 11:00 A. M. iki 11:30 P. M.

KLEBONAS ir KOMITETAI
uuiiuuuuKiiuiiuuuiiiHiiuiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiui

Du Lietuviai Didvyriai
Stepono Dariaus pavardė nebuvo originališka: Da

rium jis pasivadino tik 1911 m. Įstodamas , Suvienytų 
Valstijų kariuomenėn. Originališka jo pavardė buvo 
Jucevičius.

Steponas .Jucevičius gimė iš .Jono ir Augustinos Ju
cevičių, 8 dieną Sausio, 1890 metais, Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos valsčiaus Ruhiškės kaime. 1905 metais tėvui 
mirus, jo motina ištekėjo už Kazio Degučio ir todėl Ste
ponas susilaukė patėvį. (1907 m. Steponas su motina, pa
tėviu ir kitais jų šeimynos nariais atvyko Amerikon ir ap
sistojo New Jersey valstijoj, nuokart Newarke, paskui 
Elizabethe, o 190!) m. persikėlė j Chicagą ir apsigyveno 
priemiestyje \Yest Pūliniam Ten gyvenant Steponas pra
dėjo lankyti pradinę mokyklą, kurion Įstodamas užsira
šė jau ne Jucevičium, bet Jucium, ir paskui jau buvo ži
nomas kaip Steponas Jucius. Lankydamas mokyklą jis 
susipažino su sportu, ir laikui bėgant išsilavino lošiuose, 
kurios mėgo paskui jau ir vėliasniuose savo gyvenimo 
metuose. 1912 m. užbaigęs pradinę mokyklą, paskui lan
kė Curtis, Engleivood ir llarrison augštesnes mokyklas, 
lavindamasis teknikos, o 1916 m. lankė Junior kolegijoj 
inžinerijos kursus. Tais laikais vystantės orlaivininkys- 
tės teknikai Steponas turėdamas jau teknikos supratimą, 
labai susidomėjo orlaiviuinkyste.

1917 m. Suvienytoms Valstijoms išėjo talkon tada ka
riavusioms Europos valstybėms, Steponas Jucius pasida
vė kariuomenėn ir likosi priskirtas prie artilerijos. Ka
riuomenėn įsirašydamas jis užsirašė kailio Steponas Da
rius ir nuo tada tik tokiu vardu buvo visur žinomas (ko
dėl jis pasirinko vardą Persijos galiūno Dariaus (5 šimt. 
prieš Kristų) — aiškių žinių nėra). Tais pačiais 1917 
metais Steponas Darius su kitais kareiviais buvo išsių
stas Į Francūziją ir ten tarnaudamas telefonistų, mūšių 
laukuose biskį užsinuodijo vokiečių vartotais nuodingai
siais gazais ir kartą buvo sužeistas granatos skeveldros. 
1918 m. karei pasibaigus, Darius grįžęs Cbicagon laukė 
Chicagos universitetą, artilerijos kursus, ir - .šiaip moki
nosi.

Prisiskaitęs laikraščiuose apie Lietuvos kovas su len
kais, bermontniiikais ir kitais išlaukiniais priešais, 1920 
m. Darius su būriu kitų lietuvių iškeliavo j Lietuvy ir 
liuosnoriai įstojo į Lietuvos kariuomenę, knr eidamas 
savo pareigas žvalgyboje, kliuvo lenkų nelaisvėn. Tik 
Anglijos konsulini ir Prancūzijos atstovui reikalaujant, 
lenkai Darių iš nelaisvės paleido. Tada jis įstojo kariš
kiui mokyklon, kurią kiek laiko lankęs, pasidavė artileri- 
jon, su proga patekti aviacijon, ir 1921 m. jau Birželio 
mėnesyj su kitais mokiniais skraidė Kauno aplinkėse, o 
gale tų pačių metų gavęs pirmo leitenanto laipsnį, įstojo 
į aviacijos kursus, kuriuos baigė 1922 m.

1922 m. kada Klaipėdoj lietuviai rengėsi sužilti prieš 
įsigalėjusius ten francūzus, Darius išsiprašęs atostogas, 
persirengęs civiliškais drabužiais nuvyko Klaipėdos kraš
tan ir ten pradėjo lietuviams sukilimą surengti, o kilus ko
voms, jis klaipėdiečiams vadovavo užimant Šilutę, ir pats 
pirmuose eilėse kovojo su francūzais ir Vokietijos žanda
rais, gi lietuviams paėmus Klaipėdos miestą, Darius tapo 
paskirtas Klaipėdos savanorių 8 kuopos vadu. Lietu
viams sukilimą laimėjus ir Dariui pačiam prašant, iš 
Klaipėdos savanorių jis tapo paliuosuotas ir Mažosios 
Lietuvos Gelbėtojų Komiteto buvo apdovanotas sidabri
niu garbės ženklu.

1924 m. Darius galutinai baigė aviacijos mokslą ir 
gavo pirmo kariško lakūno ii- pirmo aviacijos leitenanto 
laipsnius, o 1927 m. tapo pakeltas kapitono rangon. Ka
riška valdžia buvo nusprendus Darių siųsti į Angliją 
mokytis aviacijos naujausios teknikos, bet susidarius sve-, 
timtaučių intrigoms, į (Angliją Darius išsiųstas nebuvo.

) 1927 m. Darius išsiprašęs metines atostogas, sugrįžo
Cbicagon, ir gavęs valdžios leidimą, nusipirko sporto tik
slams orlaivį ir pradėjo juomi skraidyti Chieagos apy
linkėse; tuomi jis greitai pagarsėjo kaipo pirmutinis lie
tuvis lakūnas Amerikoje. Lietuviu spauda labai tai įver
tino. Darius ypatingai pagarsėjo kada Associated Sereen 
News korporacija jį leido vieną naujausių filmų savo or
laiviu nugabenti į Kanados miestą Montreal. Kelionei nu
sisekus, angliška spauda Darią labai išgarsino ir tarpe 
svetimtaučių. Paskui Darius su savo orlaiviu skraidė 
tarpe Chicagos ir rytinių valstijų lietuvių kolonijų. New 
Yorke, bet bendrovei pakrikus, ir kontraktas likvidavo
si. Ruošiantės orlaivių lenktynėms tarpe New Yorko ir 
Špokam: ,(Wash.) ir Darius j tas lenktynes įsirašė, bet 
orlaiviui sugedus, lenktynėse dalyvauti jam neteko.

1928 m. Darius su Jordan sudarė bendrovę Indiana 
valstijoj ir mieste South Bend pasisamdę plotą žemės 
įsirengė laikiną stotį važiojimui pačto siuntinių ir pasa- 
žierų, ten pat ir skraidymo mokyklą. Gavus valdžios lei
dimą, Darius nusipirko kitą orlaivį, kuriuom skraidant iš
tiko viena-kita lengvesnių nelaimių, bet jos buvo mažos 
reikšmės. Pramonei einant silpnai, Darius iš bendrovės 
pasitraukęs pradėjo ieškoti būdo, kad galėtų orlaiviu nu
skristi į Lietuvą. Tam tikslui 1929 m. Chicagoj įkurta 
Lietuvių Aero Kliūbae, kurį advokatui A. A. Oliui lega
lizavus Illinois valstijoj, lietuviai pasirįžo turėti ir savo 
airportą. Colorado valstijoj nupirkta “Eagle Rock” or
laivį, ir Chicagoj prie 87 ir Harlcm gatvių 200 akrų že
mės plote įkurta “South Town Aeroport” stotį. Darius 
kelionėje iš Colorado valstijos su pirktuoju orlaiviu turė
jo keliatą nepasisekimų ir orlaivį parsiėjo kelionėje tai
syti. Birželio 21 dieną Darius parskrido į Chicagą, o 30 
dieną to paties mėnesio Chicagoj įvyko pirmutinė lietu
vių aviacijos diena.

Paskui Darius savo sveikatos pagerinimui tūlą lai- 
k$ prabuvo Floridos ir Coloradios valstijose, tuom patim
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laiku studijuodamas aviacijos tekniką ir ruošdamas pla
ną skridimui į Lietuvą.

* • •
lr Stasio Girėno pavardė ne originališka. Jo tikro

ji arba originališkoji pavardė buvo Girskis (ar Gurskis).
Stasys Girskis gimė iš Juozo ir Marcelės Girskių, 4 

dieną Spalio, 1893 m., Raseinių apskričio, Kaltinėnų vals
čiaus Vytogalos sodžiuje. Sulaukus jam 11 metų amžiaus, 
numirė tėvas, o po keturių metų ir motina. Taigi likosi 
našlaičiu.

1910 m. Stasys Girskis su savo vyresniu broliu Petru 
iškeliavo Amerikon, pas vyriausi savo brolį Joną, ir at
keliavę į Chicagą apsigyveno Bridgeport kolonijoj.

Tų pačių metų rudeny Stasys įstojo į pradinę moky
klą, bet kad buvo jau augęs, tai greitai pramokęs kas bu
vo reikalinga, paskui mokinosi spaustuvninko amato ir 
tą išmokęs, dirbo spaustuvėse.

1917 m. Suv. Valstijoms išėjus karėn, Stasys mėgi
no įstoti kariuomenėn Illinois valstijoj, bet dėl silpno
kos sveikatos, kariuomenėn priimtu nebuvo. Tada jis nu
keliavo į Missouri valstiją ir ten pasivadinęs pavarde 
įGirsh, pasisiūlė į karišką eskadrilą, ir buvo priimtas. Sa
vo pavardę jis pakeitė todėl, kad kariški valdininkai ne
susektų jog jis jau kartą kariuomenėn ndbuvo priimtas 
Illinois valstijoj, kur buvo užsirašęs tikrąją pavarde.

Kariuomenėj Stasys Girskis-Girsh prabuvo 17 mė
nesių ir 20 dienų, Texaą valstijoj. Kareiviaudamas jis 
ten mokinosi orlaivininkystės teknikos. Bet karei pasi
baigus 1918 metais, iš tarnystes tapo paleistas. Buvo 
jau skraidęs ore, bet tik kaipo mokmys-keleivis. Grįžęs 
iš kariuomenės Cbicagon, tūlą laiką vėl dirbo spaustuvė
se, paskui buvo pradėjęs verstis pramone, bet 1924 m. 
susipažinęs su vienu svetimtaučiu, tulu Larson, pirkosi 
lengvą, sportišką orlaivi ir abudu mokinosi skraidyti. 
Skraidant, 1925 m. pasitaikė nelaimė: orlaiviui kritus 
žemėn, Stasys Girskis tapo sužeistas ir turėjo kelis mė
nesius gydytis ligonbutyj, nes turėjo nulaužtą koją ir tris 
šonkaulius. Pasigydęs vėl lavinosi skraidyme pats ir la
vino kitus, o vėliau įstojo į orlaivininkystės kursus, ku
liuose praleido porą metų.

1931 m. Stasys Girskis-Girsh gavo valdžios leidimą 
vežioti pasažierus, po du žmones vienu kartu. Tada jis 
skraidyme įgijo daugiau patyrimo, ir į skraidymą taip 
įprato, kad užsiimti kuom kitu ir visai nemanė.

Tais pačiais 1931 metais Stasys Girskis-Girsh pasi
vadino grynai lietuviška pavarde — Girėnas. Yra sako
ma, kad kiti lietuviai jį prikalbėjo savo pavardę taip su
lietuvinti; vieni sako, kad tam jį prikalbėjo kompozito
rius Vanagaitis, kiti, kadi P. Jurgėla, kiti dar kitaip nu
pasakoja. Bet kaip ten nebuvo, gana to, kad Stasys Gir
skis pasivadino Girėnu ir tik tokiu buvo žinomas ir tokiu 
pasiliko.

Dar 1927 m. Girėnui teko susipažinti su Steponu Da
rium. Nuokart judviejų pažintis buvo tik laikina ir asme
niško pobūdžio, bet abiem turint skraidymo gabumus, lai
kui bėgant pas juodu susidarė bendra mintis kelionei oru, 
per Atlanto vandenyną, į Lietuvą. Vienatiniu jų abiejų 
rūpesčiu buvo tik šaltinis finansavimui tos kelioės. Nors 
abudu suvieniję savo kapitalą sudarė sumą $3,200 ir nu
sipirko orlaivį, bet tolimai ir rizikingai kelionei to neuž
teko. Sumanyta rengti aviacijos dienas lietuvių kolonijo
se, ir ten gautu pelnu sukelti reikalingą transatlantinei 
kelionei kapitalą. Tam tikslui pasiskelbus lietuviškoj 
spaudoj, Chicagoj prie Lietuvos konsulato susidarė Da
riaus-Girėno Transatlantinio Skridinio Finansavimui Fon
do Komitetas, kuris pasiryžo prašyti iš visuomenės fi
nansiškos paramos. Fondan pirmąją įeiga gauta $50 sumą, 
kurią uždirbo pats Darius, vežiodamas pasažierus Cicero 
kolonijos lietuvių parapijos gegužinėj 17 dieną Gegužės. 
Paskui aviacijos rengta jau kitose lietuvių kolonijose ir 
priimta liuosnores aukas. 1933 m. pradlžioj transatlanti
niam skridimui fonde buvo $2,758.35 ir kolonijose tam 
tikslui pelnyti $1,341.96 dar buvo ne atsiųsti.

Finansai fonde augo lėtai, nes blogmečiams slegiant 
ir bedarbėms didinantės, pinigus žmonės labai taupė. Vie
nok 5 dieną Balandžio 1933 m. orlaivis jau buvo priruo
štas ir Gežužės 6 dieną prie didelių iškilmių pramintas 
vardu Lituanica, o sekančią dieną Darius ir Girėnas at
sisveikinę su Chicaga, Lituanika išskrido į New Yorką 
laukti patogaus oro, kad leistis oro kelionėn per Atlan
tą, į Lietuvą.

1933 m. sekmadienio rytą, 15 dieną Liepos, Darius' 
su Girėnu pasiryžo leistis kelionėn iš New Yorko į Kau
ną, be sustojimo. Apie tą jų pasiryžimą labai mažai kas 
žinojo, todėl ir išlydėt juodu atvyko tik Lietuvos Genera
lis Konsulas P. Žadeikis su žmona, ir dar vienas-kitas 
žmogus, daugiau niekas. Darius ir Girėnas sėdę savo Li
tuanikoj akių žvilgsniu atsisveikino su palydovais ir Li
tuanika pakilo oran, ir kaskart skrysdama vis tolyn nuo 
Amerikos sausžemio, ir kildama aukštyn į orą, pagalinus 
iš akiregio išnyko.

Paskui Lituaniką, iš New Yorko, jūrių dugnu skubi
nosi telegramas, nešdamas Lietuvai žinią, kad “svečiai 
atvažiuoja.’’ Ta žinia sujudino visą Lietuvą. Kas tik ga
lėjo, skubinosi į Kauną, kad pamatyti iš Amerikos at
skrendant Lituaniką, kad pasveikinti du lietuviu didvy
riu, kurie pirmutiniai drįso leistis taip tolirnon ir pavo- 
jingon kelionėn, dar niekeno ne išbandytais keliais. Bu
vo sakyta, kad vargiai kada pirmiau Kaunas buvo matęs 
tiek daug žmonių, iš įvairių Lietuvos kampų, kiek jų pri
sirinko tada. Visi rinkosi ir susirinkę laukė pasirodant 
Lituaniką ir jos vairuotojus Darių su Girėnu. Visi jų 
laukė, ir laukė labai ilgai.............

Amerikoj pasklidus žinioms kad du chicagiečiai lie
tuviai, Darius ir Girėnas savo orlaiviu Lituanika, iš New 
Yorko išskrido į Kauną, labai nusistebėjo netik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Stebėtasi lietuvių lakūnų išskridimu 
ir įdomauta jų kelione dar ir tuom labiau, kad žinios nu-
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sakė, jog jiedu nebuvo pilnai apsirūpinę viskuom kas oro 
kelionėj būtinai reikalinga, lieto turėjo vieną-kitą tek- 
uišką trūkiumą. Bet tas viskas lietuviam didvyriam ke
lionę nesutrukdė.

Lietuviai visi, be išimčių, įdomavo Dariaus-Girėno 
kelione ii’ jų pasiryžimu nuskristi iš New Yorko į Kau
ną, be sustojimo. įdomavo optimistai, įdomavo pesimistai, 
įdomavo ir visi tie kurie pirmiau jokios domos į tai ne
kreipė ir net patį skridimą ignoravo. Visi atydžiai sekė 
laikraščius ir gaudė radio žinias, kad sužinoti kur yra 
Lituanika ir kaip Dariui su Girėnu klojasi.

Liepos 16 dieną sekmadienis. Kol kas, žinios skel
bia tik, kad Lituanika buvo matyta skrendant iš Ameri
kos sausžemio ties Kanados teritorija Nauja .Škotija, ir 
daugiau žinių nėra. Tos pačios dienos popietinės žinios 
praneša, kad apie Lituaniką jokių žinių nėra. Lietuviai 
lyg pradėjo nerimti. Bet vakarinės žinios 9 valandą skel
bė jau, kad Lituanika buvo matoma skrendant viršum 
Irijos; Lituanika buvo taip aukštai, kad ją pažinta tik 
iš spalvų (geltonai-žaliai-rausva).

Šita žinia Amerikos lietuvių ūpą atgaivino, nes kiek
vienam darėsi aišku, kad Lituanikai pasiekus Britanijos 
salas, joląs pavojus grėsti jai negalėjo, nes visus pavo
jinguosius Atlanto verpetus ji buvo jau užkariavus. Ta
bor Farm rezorte net sakyta, kad “Darius ir Girėnas jau 
Kaune geria alų.’’

Bet visą gerąjį ūpą Amerikos lietuvių sudrumstė 17 
dienos Liepos (pirmadienio rytą) ankstyvosios žinios, 
paskelbusios, jog lietuviai lakūnai, Darius ir Girėnas su 
orlaiviu Lituanika, žuvo l’ameronijos krašte, Soldeno gi
raitėj......... Anksti rytą moters eidamos grybauti, gi
raitėj rado išlaužytus medžius ir sudužusį orlaivį.... Pa
šaukta iš Solden policija prie orlaivio griuvėsių rado du 
lakūnų lavonu, ir prie jų surastuose užrašuose sužinota, 
jog tai iš New Yorko skridę į Kauną lietuviai lakūnai,
Darius ir Girėnas......... Tai Lituanikos tragedija.........
Policija sustačius protokolą, katastrofos vietą apstatė 
sargyba, ir pasiuntus Lietuvai žinią, lavonus nugabeno į 
Solden laidotuvių koplyeion.............

Kaune lietuviai entuziastiškai laukę Lituanikos su 
Darium ir Girėnu, dabar turėjo netrukę sulaukti Lietu
vos orlaivių parlydimą .Vokietijos lėktuvą “Derulul't,” 
gabenusį du grabu su Dariaus ir Girėno lavonais.

Visos tos žinios labai prislėgė Amerikos lietuvių ūpą, 
o angliški laikraščiai nuolat grailino, nešdami pirmuose 
savo puslapiuose didelėmis raidėmis užrašytas žinias: 
“Du lietuviai lakūnai žuvo Lietuvos pasienyj....”; “Vi
sa Lietuva liūdi tragiškai žuvusių savo lakūnų, Dariaus
ir Girėno---- ”; “Lietuva prisidengus juodu kyru žuvus
Dariui ir Girėnui Solden’o giraitėj....” ir panašiai. Ne
trukus tuose laikraščiuose pasirodė ir paveikslai, vaiz- 
davusie Lituanikos griuvėsius Solden'o giraitėj, Dariaus 
ir Girėno lavonų išlydėjimą iŠ Solden į Lietuvą, Kaune 
lavonų sutiktuves ir t. t.

Visų tų žinių sugraudinti lietuviai Amerikoj labai 
sujudo. Laikraščiai išleido speciališkas laidas, kuriose 
įvairūs autoriai reiškė gailestį ir pagarbą žuvusiems Da
riui ir Girėnui. Cbicagoj lietuvių šv. Jurgio bažnyčioj 
prie trijų aukurų iškilmingai atlakyta gailios pamaldos 
už žuvusus lakūnus Darių ir Girėnų, kurių atminčiai ant 
katefelio gulintį grabą saugojo lietuviai kareiviai, ir pa
skui tą grabą iškilmingai lydėjo į Šv. Kazimiero kapus. 
Buvo dar ir kitokios iškilmės, susirinkimai, tam tikros 
apeigos gailos išreiškimui ir t. t.

Kitur lietuviai kiek atsigavę, susirinkę tarėsi kaip 
būtų geriausia tą narsuolių lietuvių lakūnų žygį ir jų 
tragišką žuvimą atžymėti ilgai nesudylančiu ženklu, ku
ris būsiančioms kartoms minėtų lietuvių karžygių žuvi
mą. Tam tikslui Cbicagoj lietuviai pasiryžo pastatyti 
Dariui-Girėnui paminkb).

Paminklas
Dariaus Girėno transatlantinio skridimo finansavi
mui komitetas Chicagoj, 26 Liepos, 1933 m. su

sirinko Lietuvos konsulatan ir apgailavęs Dariaus- 
Girėno žuvimą, nusprendė jiemdviem pastatyti Chicagoj 
paminklą. Tam tikslui tas pats komitetas pasivadino Da
riaus-Girėno Paminklo Statymo Komitetu, kurį tada su
darė: Advokatas Vasalle, P. Jurgėla, Lietuvos konsulas A. 
Kalvaitis, Kalvaitienė, Kirienė, Gaižaičiūtė, inžinierius Si- 
mokaitis, advokatas Lidikauskas, Žymantas, kunigas Alba- 
vičius, Bernočifltė, Vaivada, šimutis, kunigas Vaičiūnas, 
advokatas G ūgis ir Krotkus (paskui šito komiteto sąsta
tas kiek pasikeitė). Komitetas pasiskyrė sau užduočia vi
sais galimais būdais sukelti reikalingą kapitalą, už kurį bū
tų galima pastatyti Dariui-Girėnui paminklą Chicagoje. 
Paminklas turėjo būti pastatytas iki 17 dienai Liepos 1934 
m. tai yra diena metinių sukaktuvių Dariaus ir Girėno žu
vimo. Bet dėl ekonomiškų blogmečių, paminklo pastatymas
visgi užsitęsė metais ilgiau.

Paminklo statymo fonde kapitalas augo įvairiomis {ei
gomis: iš tam tikslui rengtų pramogų pelno, liuosnorių au
kų ir t. t. Pirmutinę didžiūjų jeigu fondas gavo iš Spalio 
8 dienos 1933 m. rengtos aviacijos dienos pelno, kuris da
vė $792.15, o to paties mėnesio 28 dieną tūlose miesto da
lyse įvykus vieša gatvėse rinkliava davė $2,826.35. Šitos 
pasekmės fondą žymiai sustiprino, ir kapitalui nors lėtai, 
bet nuolat augant, pradėta rūpintis jau ir paties pamin
klo statymu.

Paminklo statymo reikale pradėjus tartis su miesto 
viršininkais, tie pareikalavo parodyti paminklo projekto 
braižinį. Tokiu būdu parsiėjo jau rūpintis ir paminklo 
projektu. Kadangi pačioje pradžioje jau buvo nusitarta
Saminklo statymą pavesti tik lietuviams, todėl ir dabar 

ėl projekto kreiptasi* į lietuvius arkitektus. Projektą pa
siūlyta buvo keletas. Tš visų jų pasirinkta tik arkitekto V.

(Tęsinys 6 pusi.)

ATOSTOGAUJA

Dantistai A. Lauraitis ir K. 
Drangelis ketvirtadienio rytą 
išvažiavo į YVoodsboro, Wis., 
pasilsėti keletai savaičių.

NAUJOS KNYGOS
Nusišypsok! Surašė J. K. M. 

Išspausdinta autoriaus lėšo
mis. “Garso” spauda, 73 E. 
South St., YYilkes Barre, Pa., 
1935. Kietuose ajHlaruose. Pu
slapių 150 ir tiek pat, tai yra 
.150, talpina juokingų skaity- 
mėlių, kuriems medžiaga, kaip 
autorius pažymi sėmė iš įžy
miausių humoro rašytojų kny
gų, žurnalų, a kai kuriuos 
juokus pats parašęs. Kaina 
nepažymėta.

TIK 12 CENTŲ 
l DIENĄ

išnuikėkite ir būsite 
savininkai šio puikaus 

naujo 1935 metų mados

is

PEOPLES
Fumiture Krautuvių

Galite visai nieko neįmo- 
kėti ir iš Peoples Krau
tuvių nusipirkti šį ge
rinusį refrigeratorį taip 
mažais mokeščiais ,kurie 
pareitų tik $3.50 į mėne

sį, arba
12 centų 

j dieną
ir šis naujos mados, 

General Motors

FfilGIDAHtE
bus Tainistų

Ateikite pasiteirauti. Ne
praleiskite šio pasiūlymo 
ir geriausios progos įsi

gyti refrigeratorį
Matykite juos šiose krau

tuvėse, pirkite ir tau
pykite pinigus

MANUFACTUI.In4 c o M>A NVj
KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.



šeštadienis, liepos 27 d., 1935K S

ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, Liepos dūly) 28 diena, 1935 metais

Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Crawford Avė.
PRADŽIA 12 VAL. PUSIAUDIENIO. MUZIKA METRIKIO.

Dėlei patogumo nuvažiuoti į daržą, nuo bažnyčios išeis 2 troku: Knreekio — 9:30 vnl.: 
o Jankauskio — 12:30 vai. J vieną pusę mokestis paaugusiems 15c., vaikučiams 10c.

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijomis, draugus, prietelius, profesionalus, biznierius, visus 
kaimynus ir tolimesnius piknikun pas mus. l’ž atsilankymą ir bent kokią suteiktą paramą mūsų 
parapijai būsime labai dėkingi. Lauksime visu.

KLEBONAS ir KOMITETAI f 
»:>2S#***^2S*.*2^S*.*2Z5*.*222***^^3*.*22Z e£*22S***23

IN MEMORIAL TO INTREPID FLYERS
LITHUANIANS HERE HO- 
NOR P AIR WH0 GAVĘ 

LIVES

Broken Wing! Cldcagoans 
of Lithuanian deseent, in cba- 
rge of the monument to Da-< 
rius and Girėnas, their coun- 
trymen who died al’ter spann- 
ing the Atlantic on a flight to 
the liome of their forefathers, 
inspeet the symbolic nmnument 
at Sixtl -seventh st. and Cali
fornia av. to be dedicated Ju
ly 28.

Chicagoans of Lithuanian- 
deseent today vieived the co- 
mpleted monument in Mar- 
quette Park which will com- 
memorate the lieroic deaths of 
two Chicago bavs, Capts. Ste- 
phen Darius and Stanley Gi
rėnas, intrepid flyers vho 
made a fatal transatlantic fli
ght two years ago.

The monument will be for- 
mally dedicated Sunday, July- 
28, amid the presenee of more‘ 
than 100,000 Ainericans of 
Lithuanian birth and extrac- 
tion, partieipating in impres- 
sive religious and civic cere-| 
monies.

Made possible by tbe volun-, 
tarv subscription for funds 
among the million American - 
Lithuanians, the $15,000 me
morial is made of beautifuP 
rainbow granite, consisting of 
160 polished pieces and weigh- 
ing approximately 120,000 
pounds.

Plane Motive Used ,
Tak ing a side view of the ; 

monument, it looks likę the 
half part of the wings of the> 
insignia \vom by aviation of-^ 
ficers; while observed fonu 
above it looks likę an airplane.

Tbe bronze grillwork i n 
front of the monument depi- 
ets the traditional double 
cross of Litliuania, on eaeh 
šitie of which are plaques 

' with the figure-heads of tbe 
flyers.

A large bronze globė, fourĮ 
feet in circumference, sėt in a ' 
nicbe in the center of the me- j 

i įnoriai, shows the route the 
flyers took on their way to 

i Kaunas, Capital cit y of Litli
uania. It will also show Sol-, 

I din, Germany, 400 miles from 
| their goal, \vhere they met 
death in a erash.

CREROS ŽINIOS
KVIEČIA Į ŠABIŠKĄ 

PIKNIKĄ

P. S. Mūsų geras biznierius, 
grab. A. Petkus savo gražiu 
automobiliu irgi veš žmones j 

1 pikniką. Prašau ir kitų para- 
1 pijonų, biznierių taip patar
nauti.

Du Lietuviai Didvyriai
(Tęsinys nuo 5 pusi.)

Koncevičiaus braižinį, kurį užgyrė ir Paminklo Statymo 
Fondo narių susirinkimas, įvykęs 3 d. Balandžio, 1935 m.

Turint paminklo projektą, prasidėjo tarimasis su mie
sto viršininkais dėl vietos, kurioje paminklas turėtų būti 
statomas. Po keleto pasitarimų, vieta paskirta kampe mie
sto sodo Marųuette Park, prie So. California ir W. Mar- j 
quette gatvių, pietvakariniame kampe.

Tokią pradžią turint, imta rengtis prie paminklo sta- | 
tymo darbų. Paminklui skirton vieton, 5 dieną Gegužės 
susirinkus apie 7,000 žmonių minioms, ir dalyvaujant Da
riaus-Girėno Posto kareiviams, žymiems miesto valdžios 
atstovams, po visai eilei lietuviški} ir angliškų prakalbų, 
Lietuvos konsulas Kalvaitis, iš Lietuvos lankęsis tada, se
niau buvęs Lietuvos vidaus reikalų ministerių R. Skipitis, 
ir Chicagos miesto majoro įgaliotinis teisėjas Harrington, 
prakasė žemę Dariaus-Girėno paminklo pamatams.

Po žemės prakasimo iškilmių, tuojau prasidėjo ir pa
ties paminklo statymo darbai. Nors nuokart darbą trukdė 
dažni lytūs, vienok darbas yrėsi pirmyn ir vidujinę pamin
klo struktūrą išbaigus, 7 dienoj Liepos, dalyvaujant tūk
stantinėms lietuvių minioms, prie tam tikrų iškilmių pa
švęsta paminklo kampinį akmenį. Kunigui H. J. Vaičiū
nui atkalbėjus reikalingas maldas ir akmenį pašventus, 
Lietuvos valdžios vardu konsulas Kalvaitis uždrėbė pir
mutinę lopetėlę cemento, ir akmenin įdėjus suraša visų tu, 
kurie ten pat paminklo baigimui davė aukas, akmuo už
kelta savo vieton.

Nuo šito akmenio prasidėjo marmuro sienų statymas, 
ir paminklas netrukus buvo užbaigtas. 28 dieną Liepos, 
prie didelių iškilmių, dalyvaujant aukštiems valdininkams, 
kareiviams, lietuvių organizacijų atstovams, ir pavienių 
lietuvių tūkstantinėms minioms, paminklas tapo atidengtas.

Tuomi baigėsi paminklo fondo dviejų metų darbas, 
įamžinant vardą dviejų lietuvių didvyrių, lakūnų Dariaus 
ir Girėno, kurie Tėvynę apleido savo jaunystėj, lietuvių 
tautai daug žadėdami, ir grįžo jon vokiškuose grabuose, 
tragiškai žuvę savo kelionėje, prie pat savo Tėvynės, Lie
tuvos slanksčio.

Jiedu žuvo, bet jų vardas ir garbė nežuvo. Ju vardą 
ir garbę lietuvių tauta minės šimtmečiais. Jų žygiai Lie
tuvoj senesnių bus pasakojami jaunesniems, per eiles dau
gelio ilgūjų metų. f) išeivijoj, jų vardą, garbę ir žygius, 
šimtmečiais skelbs Chicagoj stovintis, pačių lietuvių pa
stangomis pastatytas jiemdviem marmurinis paminklas.

V. 8. Joknbynas.

St. Kazimiero Akademikiu Daili 
Kontestas “Draugo” Radijo Valandoj

KONTESTO TVARKA
1. Daina turi būti dainuojama lietuvių kalba.
2. Daina gali būti neilgesnė kaip 3 miliutas.
3. Mergaitė turi būti Šv. Kazimiero akademijos mokinė.

BALSAVIMAI IR DOVANOS
Visi “Draugo” skaitytojai ras balsavimo blanką “Drau

ge” ir galės balsuoti už 3 kontestantes; o trys gavusios dau
giausiai balsų gaus dovanas.

RADIO
Rytoj, 11 valandą prieš piet 

eina reguliaris sekmadienio 
lietuvių radio programas, lei
džiamas pastangom Progress 
Furniture Co. krautuvės, 3224 
So. Halsted St. Programe bus 
lietuviškų dainų, gražios mu
zikos, kalbų ir pranešimų. Pro 
gramuose visuomet dalyvauja 
žymūs dainininkai, muzikai ir 
t.t. Ryt dienos programas bus 
turiningas. Nepamirškite pa
siklausyti. Rap.

Namu Savininku metinis p;k- 
nikas Įvyks sekmadienį, lie
pos 28 d., Miknio darže, AVil- 
low Springs, III. Širdingai 
kviečiami visi atsilankyti ir 
su mumis gražini dieną pra
leisti. Rengėjai

iš stoties WAAF, 920 kil. nuo; 
5 iki 5:30 popiet, kuri duoda į 
Jos. F. Budriko radio ir ra-| 
kandų krautuvė adresu 3417!

ANT GENDOS
AIKSITE PROGA

TSsIrenduoja 2 Storo*: vienos <lėl a- 
lln.'s ttn barnis ir iiishnksials; kitas 
tinkamos dėl jcosc.rnės ar aiskriml- 
nės. Honda labai pigi ir geroj vietoj 
— lietuviu eentre — 150(1 S. Pnull.i-» 
St. Atoišniiklt na« Noi-but. 6222 S. 
Fairfield Avė. ‘Telef. PRlSprit 1485.

Rendon Storas, tinka dėl baenernėa. 
beauty shop arba kitam, kokiam biz
niui Vieta gera Matykite savininkę.
1410 So. lOlli Court. Cicero. III.

LIETUVIAI ADVOKATAI:
S. Halsted st. Išgirsite gražiu 1 K"». 14W No Paulina Si. 
liaudies dainų ir šaunios mu
zikos bei naudingų pranešimu 
apie ateinančios savaitės iš
pardavimus Budriko krautu
vėje tam tikrų prekių nupi
gintomis kainomis. K

Phone ARMitage (1590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.
___ Cbieago

Brangieji ciceriečiai, biznie, 
riai, čikagiečiai, bulvariškiai, 
prieteliai ir draugai! j.

šį šeštadienį liepos 27 d.,! 
Vytauto darže įvyksta mūsų * 
parapijos vidur - vasarinis 
šabiškas piknikas.

Piknike bus tokių dalykų 1 
ir “ceremonijų”, bei sporto ' 
ir “triksų”, kokių dar niekur

niekuomet nebuvo.
Bus gerb. kun. P. Strakau- j 

skas iš Rytinių valst. Onų va- | 
rdinių karvojų kun. Kloris 
orlaiviu atveš. Lietuvių spor
tininkai, kurie vyksta į Lie
tuvą, su kumštininku Knašu 
priešakyje, taipgi dalyvaus. 
Bulvariškiai “savo kleboną” 
vainikuos ir t.t.

Nuoširdžiai kviečiu visus į 
šį mūsų šabišką pikniką.

Pradedant 1L vai. lyto, kas 
valandą trokai nuo parap. mo 
kyklos veš žmones į pikniką 
Apie 3 valandą popiet bus du 
busai. Kurie neturite automo
bilių, busai nuveš ir parveš.

Paskutiniai du t rok u i va
žiuos nuo parap. mokyklos a- 
pie 9 vai. vakare. Veš Šeputis 
ir Woštak.

Jūsų atsilankymas duos ' 
mums daug malonumo. Mes. 
visiems, brangieji, užtikrina
me tikrai — “good tiine”. Iki 
pasimatymo.

Kun. H. J. Vaičūnas, į
Klebonas it

PLATINKITE “DRAUGĄ" j 

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SP1CIALIHT48

Palengvina aklų Įtempimą, karia 
erti prleiuttmt galvos ak a u d«J, m o, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karfttj, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl-, 
klmuoae egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki • v 
NedCltoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

25 MEiy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nno 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone OANal 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 102* 2859 So. Leavltt St.

OAITal 0709

DR. J. J. rOWARSK AS
PTTTSTCTAN and SURGEON

2403 W. 83rd St., Chicago
OFFICE HOTTRS

2 to 4 and 7 to 9 P. M
Sunday by Appointment

Tel. CANai O2K7
Rea. PROspeet >9*9

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija MOS So. Arteelan Avė

Valandos: 11 ryto Iki t popiet
9 Iki B y. vakaro

Tel CANai 9122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandoa: Nuo t Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

DR. STRIKOL’IS
GTRTTOJAfl Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Oflao Valandoe

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėlloml. pagal eutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7*20
Namu tel. PROspeet 1980

Tel CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 786 8

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Vai.: nuo 2 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartl

Ofiso Tel.: PROspeet 8378
Ret. Tel.: HEMiock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Oflao vai.: 2 Iki 4 Ir *:8O Iki 8:S0 
Seredomls Ir nedSIlomta pagal sutartj 
Rea. 251* W. Mtk St. Pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCITOR AVENUE
Tel. VTRglnla 0038

Ofiso va,.: 2—4 ,r 4—8 p. m 
Nedėllomis pagal sutartj

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

Oas X-Ray
1143 ARCHER AYE., Oor. PmnCsno 

' Tel offiee Laf. 8889: res Vlrg. 9499

Tel OtHo BOI'lesarrt 5.1*—ia
Ree. VICtory 2249

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 9:9o-|-99

756 W«rt 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
■1FMM

4729 So. Aihland Are2 luboe
CHICAOO, ILL

OFISO V ALANDAIS
Nuo lt Iki lt vai. ryta, ano l iki 4 
vai. po platu Ir nuo 7 Iki 9:19 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 19 Iki 11 

valandai diena
Telefoną* M1T>wav t***

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGE

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. TARds 0994

Rea. j Tel PLAsa 9400
Valaadoe:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-1 lr 7-9 » » 
Nedėldlenlala nao 10 Ikl 19 dienu

Ryt, sekmadieny, nepraleis
kite puikaus radio programo

LIETUVIAI DAKTARAI
rei. LAFayette 74S0

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANaI 0402

Progress Furniture krautu
vės praeitos nedėlios progra
mas, kaip ir visada, labai se- 
kin’ngai buvo išpildytas. Kai- 

j miečių kvartetas gražiai pa
dainavo keletą naujų dainų.

I Anaunceris J. Romanas pa-^ 
pasakojo apie krautuvės pre- į 

kių kainas. Zosė

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandoa kasdien nuo 9 Iki K 
Panedėlio, Seredoa lr Petnyėlea

vakarais 4 Iki 9 
Telefonaa CANaI 1175 

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPublic »«<><»

Ofiso Tel. LAPayette 4017 
Res.: Tel. HEMiock <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
flso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak. 
(zldencljos Ofisas: 2858 W. 89t.h St. 
Valandoa: 19-12 lr 9-9 vai. vak.

rėdomas lr Nedėllomis pagai sutarti

DR. P.
DENTISTAS

1448 80. 49tb CT.. CICERO. ILL 
Utar., Ketv., lr P*tn. 14—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned.. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res Tel. OROvehlll 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
OTDTTOJAS Ir CHIRURGA8

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 VV. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartj

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

F«i ». t Kuveite 3051

OR. A. J. MANIKAS
Gydrtojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:10 vakare. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p p

NAMĮI SAVININKU 
- PIKNIKAS - -

AVEST SIDE. — Lietuvių!

Telephone: BOUIevnrd 2 800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4081 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S ROCKIVELL ST. 
Telephone: REPublic 9723

Rea. 1227 S. 50tb AVĖ.. CICERO 
Telephone: CICERO 5395

CLASSIFIED
AITOMOBH.EM AUTOMORILEH

EMIL DENEMARK INC.
t 1 ■ .--tt,

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK TR 
PONTIAC KARU

BT’TCK ’35. Club Sedan su trunk. garantuotas ......................... 0*25
BT’TCK '35, R Sedan 47. garantuotas .............................................. *795
BT’TCK '33. 5 Sedan. 6 drat ratai, tobulas.................................. *695
BUICK. '33 ' Sedan 6". f drat ratai, labai pulkus *675
RT’TCK '31. 5 Sedan 67. gerol Ivnrkoj ................................................ *595
RT’TCK '30. 5 Sedan 61. mediniai ratai, pradam stovy .... *225
RT’TCK ’SO. 7 Limo fleHI drat. ratai, eina O. K.............................*225
CADIT.T.AC '31. 7 Sedan. tobulam «tovv .......................................... 9"9*»
CADTT.L4C '3n. 7 Sedan, pertal«vta«- ............................................... *TM»5
CADILLAC '30. T 6 el’lndr” 7 Sedan labai nu,kus ...................... *505
C\DTLT,AC '30. 7 Sedan. labai puikiam «to\-v ................................*495
CADTLT.AC '29. 5 Sedan. Svarus Varas ............................................... *?•»*
CARTT.T.AC '29. 7 Sednn. gera, bėga ............................................... . 92T*
CARTT.LAC '28. 5 Sedan. gra’lam stovv ................................ *1'»5
CARTT.T.AC '29. 5 Sedan. ge-a vertenvbA ................................. *«PO
CHEVUhl.FT "33. 2 dura Sedan. radio. henterls. tobulas . . *995
pjdEArT’RT.ET '31. Snnrt Coune. geras motoras .......................... *885
CHT)V<5T.ER *20. 4. R Sednn. R drat ratai. O. K . . . . . *215
FORT), '3R. ‘'poi' Coure. kuane naujas .... ... SPI’CT V,
FRRR '31. Ruslness Coupe. Svarus .................................................... *225
FRTtn ’Sn Snort Coune. gera vėrtenvhė ......................................... S’75
T,A SALLE '31. R Sednn. nind.as. drat. ratai ................. *915
LA SAT.T.E '30. R Sedan. 6 drat. rato,............................................ *5’5
LINCOLN *30, S Sednn. labai pulkus ............................................ *295
OAKT.ANR '80, 2 Rūru Sednn, crallnm stovy .............................. 9175
PACKARR '32, 7 Custom Sednn, tobulam stovy ...................... **15
PACKARR '31. 7 Custom Sedan. gpral bėgnntls ...................... *595
RTERCE '30. 2 Coupe, laba, pulkam atovy .................................... *195
PLYMnPTH '33. 2 Coupe. Rumble sent. Svarus . *895
PONTIAC '34, 2 Durų Sednn sn trunk, kaip pautas ............. *595
RRNTTAC '34. 4 Ruril Sednn. kaip nnulas ................................ 9595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run " ^7.00
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čiu visas nares atsilankyti su i būti 10 vai. ryto prie poniiu- 

• Iraugijos ženklais. IJo. Ten kiekvienai bus nuro-

'l'aip pat kurios narės ap-plytas darbas, 

siėmė ,Hitarnauti, malonės į»ii- Pirm. R. Mažai auskicne

AR ŠIAIS ČESAIS YRA RA- veršio ; jie yra nematomi, po 

GUOTŲ ŽMONIŲ? skūra, ir ne kauliniai, aie
--------------- smegeniniai. Kad nesakytu-

Vakar buvau užvedęs trum met, jog meluoju, padėsiu 
pą šneką apie senais eesais ant savo delno kelis priklo-

gyvenusius žmones — leides dus.

ir džentelmenus — su ragais. Musolinis savo ragais nori 

Šiandie aut mano delno ūžė- užbadyti Etiopiją. Hitleris 

jo mislis pasidairyti po svie- savo ragais nori užbadyti Ki

ta ir pažiūrėti, ar mūsą eė- aipėdą ir l’abaltiją. Prose 

sais nėra raguotų žmonių? panas savo ragais, badyda- 

,Sakysite, mūsų prof. Kumpi- mus ukrainiečius, baitgu- 

ninkas jau pradeda fones krė- džius, prunkščia ant Lietu- 
ba šiais ėėsais niekas nė-j vos; užlindęs, jis ant jos pa

matąs žmogaus su ragais, tupuytų savo nušepusią vište- 

Teisybė, niekas nėra matęs k*• John Bul’ius nori užbady- 

žmogaus vaikščiojant su to- ti viso svieto mares ir t. t. 

kinis ragais, kaip, priklodui, U pas mus! Ir gi pilna ra- 

briedis, jautis, ar kitoks sta- guotų žmonių.

čia i ngis sutvėrimas. Ale aš Ineik į politiką, į partijas.

kad ir mūsų Ten pamatysi tiek raguočių 

žmonių, kad net nusidyvisi. \ ieui ki-

Jei gerai pažiūrėsime, jų ra- tus bado kai kada net iki 

sime visuose luomose, prote- kraujų. Kurių ragai macues- 

sijose, veikėjuose; jų rasime ni, tie neprietelius nubado.

mo

vis tik sakysiu, 

ėėsais yra raguotų

visokioj politikoj ir kitur. Y- 

ra net raguotų karalysčių.

Šių čėsu žmonių ragai nes
tyri kaktoj, kaip, sakysime, Į rao

Ineik į bet kokį mūsų kru

tėjimą; pamatysi, kiek ttn y- 

ra žmoinų su nenulaužiamais 

ragais. Jei krutėjimas nerūni-

Dariaus-Girėno paminklo komitetas ir aukų rinkėjos, 
nes, kurie daugiausia rūpinosi paminklo statymu.

VIETINtS ŽINIOS
PIKNIKUI VISKAS PRI

RENGTA

Čia matome žmo-

DALYVAUS PIKNIKE

Jonas Bertulis, žymus north 

soft bąli žaidimą tarp dviejų sidietis, vienas iš savininkų 

' stiprių tymų, t. y. L. Vyčių Roosevelt Furniture kompani- 
5 kp. ir International Spring 1 .l°s> vyksta į Šv. Mykolo pa- 

ę0 1 rapijos pikniką su Roosevelt

i . . Furniture kompanijos garsia-
Muzika piki; ke I tis gera: . .. . . . ' .

t p kalbiu, kuriuo linksmins visu.:
’ 1 l’a pikniko dalyvius per ištisą

N0RT11 SIDE. — Rytoj

liepos 28 d. Amerikos lietu- At Metriks’o orkestrą
viu istorinė diena, prie ku- tenkins visus — senus ir jau- 11.

. I dieną.

SPECIALUS

IŠ1’ARDAV1M)\S

Maytag
Drabužiniu

Plovyklų

PROGRESS
RAKANDŲ 

KR Al T F Y ĖS

j ja taip, kaip jų ragai nori, 

jie savo ragais badys iš at- 

J bulos pusės, kad tik tas kru

tėjimas nesisektų, neriinylų.

Ineik į mūsų draugijas, or

ganizacijas. Čia, brač, rasi 

žmonių su drūtesniais ragais 

negu seno veršio, ar senos 

karvės. Jei aut jų ragų ne

sukabinsi; valdybos čino, val

dybos nariams, ar samdo-

rios per kone du metus ren-' nūs

gtad. ltytoj bus atidengtas ir į j tajp kvk.,,la.

mi ir.svečiai iš Chicago it 

apylinkių. Visi su nuoširdžiais ! 

northsidiečiais praleisite sma

giai dienelę.

B. Kizelevičius, Jr.,
Kom. sekr.

pašventintas Dariui - Girėnui 

paminklas. Visi lietuviai su

plauks į Marąuette parka, gi 

mes, northsidieeiai, visi va

žiuosime į parap. metinį pikni

ką, kuris įvyksta Vytauto pa

rke ir prie kurio jau gana se

niai buvo rengtasi; 11a, ir, 

žinoma, tinkamai prisirengta. 

Visi, kurie tik atsilankys, bus 

pilnai pasitenkinę.

N orUi sukučiui visi bus sa

vo piknike, bet lauksime ir 

svečių iš kitų kolonijų, i'asi-

PRAŠOME DARBININKUS
Visi darbininkai ir darbi

ninkės pasižadėję dirbti Da

riaus ir Girėno paminklo ati

dengimo dienoje, prašomi su-
miems darbininkams, mokamųgrožeję menišku Dariaus - Gr- sjrjn|<tį pj valanda ryto prie 

rei,o paminklu ku,p Uk ir !«• j,a'n‘lue('įe Parke.algelių, viso svieto onoro, 

kad i>o to jis, ar ji eitų galvą 

užrietę, o prieš jų ragus vi- 

i si kloniotūs, tuojau rūnys pus

ATŠAUKIAMAS SUSI
RINKIMAS

Marąuette Parko lietuvių 

piliečių klūbo susirinkimus 

kuris turėjo įvykti rytoj, lie

pos 28 d., dėlei Dariaus - Gi

rėno paminklo atidengimo šve 

litės nukeltas iki kitam susi

rinkimui.

proga pavažiuoti per laukus | 
ir užsukti į vaišingų northsi- 

diecių pikniką, kur iki vėlu

K.

BRIDGEPORT. — Šv. Pe

tronėlės narės malonės susi- 

; rinkti sektu., 28 d. liepos, į 

Marąuette parką, prie <»7 ga

tvės į Dariaus - Girėno pamin- 

klo atidengimo iškilmes. Kvie

cieilistus ir per jų gazietas U1OS skambės lietuviškos dui- 

rodys visiems savo ragus. | nos įr muzika. įžanga dykai, 
Cicilistai ir balšavikai —! tiR reikia iš anksto gauti ti- 

visi raguoti. Cicilistai sdvo kietas, kurie duodami visie- 

lagais bado visus ir norLms> kas tik pareikalauja. Be 

{badyti mislę, kad skrajus northsidieeiai nepamirški-1 

per mares nerūnija dėl dum-! te> kad yra paimta net trys 
I bių, vėjų nuo marių ir štur- • dldeli trokai, kuue vigus 110. 

mų Juropoj. Balšavikai nori rįnčius patekti į pikniką ga

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

- • 7

Išdiltąjį! aokitanša rūšie. pamišk
ių ir •ntoamią

DidiUosla pamiakhj dlrktnvt 
Okicaco]

Suvirš 50 metą prityrimo

sol i.iA .n \i:vi<ii:nF:
(l'u tčsuta slukuilė) 

kuri mirė liepos lo ik, lr tapo 
palaiiiola liepos 13 d., 1936,
u dabar ilsis šv. Kuzliiii.ro ka
pinėse amžinai nutilus lr ne
gulėdama atidėkoti tirtus. ku
rk- suteikė jui pskuttnj patar
navimą ir palydėjo j tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos praslftulinitną iš mū
ši, tarpo dėkojame mūsų kuni
gams. kurie atlaikė Įspūdingas 
pamaldas už jos sielą ir pasa
kė pritaikintą pamoksią.

Dėkojamo šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams. Dė
kojame vark*, už siedojliną.

Dėkojame garboriui, kuris sa
lo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ją Į 
amžinantį, o mums palengvino 
per kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiums lr vi
siems, kurie prigaudė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau a. a. Sofija, lai 
Dievas suteiktu amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka:
nns.

Vyras ir Sū-

AIA
JURGIS JOZAITIS

Mirė liepos 23 d. 193a m., 
ti vul. ryto, sulaukus puses am
žiaus. kno iš l’atievežto apps- 
kiičlo, Naiijamtesi lo parapijos, 
Mitskil.in, kitimo. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
molt.r, Dną, po tėvais l’etru- 
kaltė, sūnų Pranciškų, anūkę 
Franees, 2 broidukras: Mikasę 
Churi- nę ir Barborą Briedelte- 
nę lr jų šeimynas, tr gimines; 
o Lietuvoj brolį Joną lr gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 29 d., iš koplyčios S vai. 
bus atlydėtas j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sulą. Po pamaldų Ims nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnus, A- 
nūkė, Bioldukros »r matinės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YAitds 1133.

PA MEKONE

Al A
ANT,A N() G EN 1 )R( )I JAU S 

kuris mirė liepos 21 d. ir palaidotas liepos 25 d., 
H135 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kailinėse amži
nai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo jį i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišaiinimą 
iš mūsų tarpo dėkojame musų dvasiškam tėvui kun. 
Anastazui \ alančiui, kun. Stanislovui Joneliui ir 
kun. Pranciškui Vaitukaičiui, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielų. Dėkojame kun. Anastazui 
Valančiui už pritaikintų pamoksią bažnyčioje ir už 
palydėjimą į kailines.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukoto
jams, dėkojame vargonininkui Justui Kudirkai už 
gružlį giedojimą bažnyčioje. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui J. F. Eudeikiui už gražų patarnavimą ir 
tvarką. Dėkojame J. Krušni, kapų ttftMhfadaif nr. pui-» 
kia tvarką kapinėse. Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valando
je ir pagalios dėkojame visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems dalyvavusiems mano brangaus 
vyro ir mūsų mylimo tėvelio laidotuvėse, o tau, a. a. 
vyre ir tėveli, lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka:
Moteris, Dukterys ir Sūnus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iš į Maytag 

Sviete geriausia 
PLOVYKLA

galite įmokėti 

tik

*1.00
ir bus pristatyta 

į tomistų namus 

o liekančius pinigus 
išmokėsite po $1.00 

į savaitę.

Šis pasiūlymas 

apribotam 

laikui.

Pasiskubinkite
pasinaudoti.

1 subadyti visus buržujus (kn- 

1 rie tik neina sulig jų ragais), 

nuvežti į Rasiejų, pakinkyti 

Į arklą, akėčias, ar nugaben

ti į Solvokų katorgą kruvinai 

procei ir badui, o jiems pa

tiems iš tos proeės tik švil

pauti, baliavoti ir auksą į ki

lų karalysčių bankus juodai 

dienai krauti, kaip daro nū

dien Rasiejaus raguoti halša- 

, vikai. Tik viena ščėstis, kad 

į jų ragai Amerike, ir kitur, y- 
1 ra perslalmi, lyg iš roberio 

I liūtų išaugę, ir niekam nepa

vojingi.

Taigi, matot, raguotų žmo- 

I nių ir mūsų čėsais visur 

pilna.

bens už lūc. Trokai išeis nuo^ 

bažnyčios po pirmųjų ir ant-1 

rųjų šv. Mišių.

V įsi būkime parap. pikni

ke. Turėsime gerus laikus.

Lietuvytis

Liepos 24 d., parapijos su

sirinkime reikale metimo pa

rapijos pikniko, kuris įvyks
4

rytoj Vytauto darže, pasiskir-) 

styta įvairiais darbais. Drau

gijos ir šiaip darbininkui, ku

rie apsiėmę dirbti prie vieno

kio, ur kitokio darbo, prašo

mi suvažiuoti unkšti.

Be visokių įvairenybių pik-( 

nike dar teks matyli įdomų]

Pirkite tiesiai ii dirbtuvė* lr 
taupykite pinigui

------------o------------
Mes atlikome darbą daugeliui 
iymeauių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
_ _____________________ arti Grand Ava

^Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

Leidžiaim* gražius radio 
programus kas nedėlią, 
11 vai. prieš piet, iš sto
ties \VGEfS, .1369 kiloc.

Ant vieno kariško luivo nau 

jokas atbėga pas admirolą ir, 

atidavęs pagarbą, sako:

— Pranešu, kad reikalinga 

sustiprinti laivo sargyba, nes 

pavojus gręsia. Tik ką mačiau 

du šnipus.

— Kas tokie! — klausia mt 

mirolas.

— Dvi žiurkės, — atsakė 
naujokas.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS,
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834*0

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Vcskito paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Ilea. PKNSAOOLA MII 
BKLMOMT MBS

offimi HHiAina sb«b
aifrert ■meili. prm. Vlnceot ltoaelll,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Eudeikis 
Lachawicz ir Snniis

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YAEds 1741—1742

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927'

I. Lirievnis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A.Pttkos
I. F. Radžins
S. M. Skndas

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 Weet 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULAN0* PATAKNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741^1742

J. F. EUDEIKIS

f

Kuzliiii.ro


n

DARIAUS

o A
n k a m a s SeStadienis, liepos 27 d., 1935

GIRĖNO PAVEIKSLUOSE

Paskutinis St. Dariaus atsisveikinimas su motina.

“Sudiev, broliai amerikiečiai! ” Darius ir Girėnas atsisveikina 
su savo draugais ir rėmėjais.

Jie jau Tėvynėj, tačiau jos savo akimis nebematė. Čia matome jų laidotuves.

“Dieve, saugok juos pavojingoj kelionėj’ 
džiasi Dariaus motina.

mel-
Mūsų didvyriai Darius ir Girėnas savo lėktuve.

Tūkstantinės žmonių minios tragingai žuvu šiųjų lakūnų iškilmingose laidotuvėse Kaune.

Stasys Girėnas,
Jungt. Valst. kareivio 
uniformoj.

Lituanikos griuvėsiai Soldino miškuose. Čia mūsų didvyriai tragingai žuvo, perskri
dę Atlantu.

t


