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PADARYTOS PALIAUBOS: PRADĖTI DARBAI
—

SOViETŲ ARMIJA “PARUOŠTA” 
ĮSIVERŽTI Į MAND2RIKA

JAPONŲ SPAUDA PAREIŠKIA, MAS
KVA NEKONTROLIUOJA ARMIJOS

Japonų imperatorius tariasi 
su ministeriais

TOKIJO, liepos 1. — Dėl 
poros neapgyventų salaičių A- 
muro upėje savinimcei kilo 
rimta krizė tarp sovietų Rusi
jos ir vienos pusės ir Man
džiuko ir Japonijos — iš ki
tos.

Japonijos saugumo viršinin
kai aiškina, kad šių krizę gali

Japonų spauda laimingai 
pareiškia, kad Amūro upėje į- 
vykis — apsišaudymai — yra 
didžiai pavojingas. Sako, so
vietų oro laivynas lengvu bū
dai gali užpulti ir išgriauti vi
sus Mandžiuko svarbesniuo
sius miestus.

Toliau spauda sako, kad ry-
pašalinti tik bolševikai, iš sa- tiniam Sibire sovietų gausin- 
lų ištraukę kariuomenę ir iš I gos armijos Maskva nekon-
Amuro upės kariškus laivus. 
Kitaip gi gali Įvykti seniai nu
matytas karas.

Iš Amūro paupio Mandžiu- 
ke siunčiamos1 žinios cenzuruo 
jamoa ir japonų spauda nega
li paduoti tikrų žinių. Tik su
žinota, iad sovietų gausinga 
kielių šimtų tūkstančiiji armiją 
“paruošta” pultis prieš Man
džiukų. Kaip ji gali tai dary-

troiiuoja. Sako, ši armija yra 
išimtinoje maršalo Bliueherio 
žinioje ir nuo jo priklauso ar
mijos veikimas.

Japonai tvirtina, kad mar
šalas Bliucherig savo žinioje 
turi apie, 300,000 karių ir dau
giau kaip 1,000 kariškų lėktu
vų. Jis turi pakankamai įvai
rių rūšių ginklų, galybes karo 
medžiagos ir maisto. Jis gali

ti, nepasakyta, kadangi Amu- ilgų laikų grumtis su priešu
ro upė plati ir per jų keltis 
nėra koki juokai. Taip pat 
patirta, kad Mandžiukų ir ja
ponų armijos ir parengtos, 
prireikus, susiremti hju sovie
tais.

Japonų imperatorius Hiro- 
hito šiandien turėjo pasitari
mų su kai kuriais ministeriais 
po įvykusio ministerių posėd
žio. Paskiau imperatorius ta
rėsi atskirai su karo laivyno 
ministerių.

be Maskvos pagelbos.
Vėliausiomis žiniomis iš 

šiaurinio Mandžiuko, sovietų 
karo pajėgos sutraukiamos į 
Bcjarkovo sritį, nuo Blagovie- 
ščensko pietų link. Priešais 
Blagovieščenskų ,Amuro upėje 
randasi minėtos salos.

Japonų vyriausybė pasiun
tė protestų į Maskvų salų rei
kalu. Girdėta, tenai komisaras 
Litvinovas turi pasitarimus su 
japonų ambasadorium.

HITLERIS KONTROLIUOS 
PROTESTANTŲ BAŽNY- 

. ČIŲ FINANSUS
BERLYNAS, liepos 1. — 

Bažnytinių reikalų ministeris 
Hans Kerrl paskelbė du nuos-

RIAU ŠI U VAIZDAS CLEVELANDE

Trttšinilpi uždaryta lllion 
legislatns sesija

SPRINGFIELD, III., lie- įvairiausių bilių, kurių tik ke-
pos 1. -^-^Nepaprastai triukš- lėtas yra svarbesniųjų.
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Stone Knitting fabriko Clevelande, O., streikuojantieji darbininkai kovoja su 
streiklaužiais. Policija įsikiša j kovą. - (Acme Photo).

POPIEŽIUS NENUTRAUKS 
AUDIENCIJŲ

VATIKANO^, liepos 1. —
Užsieniuose paskleista žinių, 
kad pradėjus liepos mėn. 1 d.
Šventasis Tėvas Pijus XI va
saros laikui nutrauks audien
cijas.

Tas neteisybė. Apie audien
cijų nutraukimų nebuvo pla
nuojama.

mingai uždaryta legislatūros 
sesija. /

Atstovai vietoje gražiai iš-

Ji padidino valstybės vald
žios išlaidas taip, ko nebūta 
Illinoiso istorijoje. Ir tai pa

siskirstyti pradėjo vieni kitus darė daugiausia pačiam gu- 
kaltinti “papirkimais”, ne- (bematoriui sutinkant ir reika- 
reikalingų mokesčių sukeli- laujant.

v
13,000 DARBININKŲ 

GRJZO Į DARBĄ

Streikas dar nelaimėtas; 
vedamos derybos

Vėliausiomis žiniomis, va- kų vadais ir juos pakvietė j

kar atidary ta vien lnland plie 
no fabrikai, Indiana llarbor.

taikos konferencijų IislianapO 
lis mieste. Konferencijoje da*,

Apie 13,000 darbininkų grįžo lyvavo fabrikų kompanijų at-»
į darbų.

Young8town Tube and Sheet 
kompanijos fabrikai dar užda
ryti. Su šia kompanija įvykę 
kažkciki streikininkų nesusi
pratimai. Spėjama, tas greit 
bus išlyginta.

Pažymima, kad padarytos 
paliaubos, bet streikas dar ne
laimėtas. Vedamos derybos.

ITALUA NEIŠTRAUKS 
SAVANORIŲ Iš IS

PANIJOS

mais ir kitais nusižengimais 
visuomenei.

Stebėtojai pareiškia, kad ši 
sesija iš tikrųjų negarbingų 
vardų palieka valstybės re
korduose. Ji pravedė šimtus

Sesija paliko valstybės gy
ventojams vos atkeliamų įvai
rių mokesčių naštų.

Kas įdomiausia, ši sesija 
pripažino pensijas daugeliui 
politikierių.

INDIANA HARBOR, Ind., 
liepos 1. — Čia ir East Chica
go vakar atidaryti kai kurie 
plieno fabrikai, kur apie 22,- 
000 darbininkų nuo gegužės 
m. 26 d. nedirbo — streikavo. 
Dalis darbininkų grįžo, kita 
dalis pasiliko dar “streikuo
ti”.

lnland Steel kompanijai ir 
Youngstown Sheet and Tube 
kompanijai pasiryžus atida 
ryti fabrikus, Indiana valsty
bės gubernatorius Townsend 
tuojau įsakė sumobilizuoti 3,- 
900 valstybės milicininkų ir 
laikyti juos kareivinėse.

stovai, C.I.O. ir S.W.O.CUI 
(darbininkų organizavimo ko
miteto) vadai.

Gubernatoriui tarpininkam*, 
jant iki pusiaunakties tartasi. 
Atrodė, visi pasitarimai nne i 
niekais.

Pagaliau netikėtai kompanii 
jų atstovai padarė sąlyginį i » 
sileidimų ir padarytos paliao- 
bos tokiomis sųlygomis:

Kompanijos pripažins S.W. 
O.C. derėjimuisi agentų tik šia 
komiteto nariams darbiniu-^ 
kams; darbininkai į darbų bus 
priimami be jokio skirtumo; 
atidarius fabrikus taikos de
rybos bus toliau tęsiamos;'] 
kompanijos padarys .sutart j i 
S.W.O.C. darbininkais ir pa
sirašys, jei nacionalis darbo 
santykių boarddfc ras, kad h- 
Syta sutartis yra būtina. .

Šiomis sųlygomis padarbai- 
paliaubas, gubernatorius tuo>; 
jau įsakė atanobilizuoti miliei£ 
ninkus, o streikininkų vadai* 
pranešė darbininkams tuojauPo to gubernatorius susisie 

kė su streikuojančių darbinin- nutraukti fabrikų pikietavimų

ISPANAI MELDŽIASI UŽ
GREITESNĮ KARO 

BAIGIMĄ
SEVILE, Ispanija, liepos 1.

— Ispanai suskato daryti at
gailų ir melstis, kad Dievas

ROMA, liepos 1. — Milane 
leidžiamas premjero M,usso- 
linio dienraštis Popolo d’Ita- 
lia pareiškia, Italija nieku bū
du neištrauks savanorių italų

BASKAI ŠAUKIAS VALEN
TUOS PAGELBOS

KAIDINOLAS SERGA; NE
GALĖJO MATYTIS SU 

POPIEŽIUM

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽUDIKAS

prendžius. Vienu jų visų pro- greičiau šaliai grųžintų taikų
testantų bažnyčių viešieji ir 
privačiai finansai paimami 
valstybės kontrolėm Kitu — 
draudžiama protestantų dvasi
ninkams savo maldnamius 
(bažnyčias), panaudoti gene
ralinio sinodo rinkimų propa
gandai.

Tuo būdu Hitleris bando už
duoti galutinų smūgį nesiduo-

ir ramybę.
Čia ir kituose miestuose 

atgaivinamos taip vadinamos 
atgailų darančiųjų procesijos 
iš vienų bažnyčių į kitas ir j 
tautos šventoves.

Šios procesijos įvyksta daž
niausia šeštadieniais, arba 
sekmadieniais. Kunigai joms 
vadovauja. Dalyvaujančių pro

, . . cesijose skaičius kaskart didė
‘!antl'™ PaWrg" Pro‘e,tant'» ja. Dalyviai » vakaro eina iš 

pažinties, ant rytojaus gi pri
ima Sv. Komunijų.

Viso pasaulio katalikai mel 
džiasi už nelaimingų Ispani
ją, kad Dievas pasigailėtų 
persekiojamų katalikų ir Baž
nyčios priešus grųžintų į tik
ros šviesos kelių.

dvasininkams

•VARŠUVįA, liepos 1. — čia 
vizituojąs Rumunijos karalius į 
Karolis pagyrė lenkų kariuo
menės stiprumų. Tsb, girdi, y- 
ra geriausias Europos taikai 
“užtikrinimaB”.

HENDiAYES, Prancūzija, 
liepos 1. — Žiniomis iš Mad- 

iš Ispanijos. Be to, dienraštis rido, netekę Bilbao baskų ra- 
kaltina Prancūziją ir Angliju dikalų vadai iš naujo šaukias
už valstybių nesikišimo sutar
ties neigimų.

Pažymi, kad Ispanijos rau
donųjų “vyriausybė” pati pir 
mutinė ispanų karui davė eu
ropinio karo pobūdį, o Prancū
zija antrųjį 1936 metų pusme-1 
tį per savo tertorijų leido 
50,000 savanorių iš visų Euro
pos dalių suplūsti į Kataloni- 
jų. Italija tik po to — 1936 
metų gale — leido italams sa
vanoriams vykti į Tspanijų.

Pati Prancūzija, o taip pat 
ir Anglija, nepildo nesikišimo 
sutarimo, su juo apsilenkia ir 
priede dar triukšmauja, pa
reiškia dienraštis

Valencijos “vyriausybės” pa
gelbos ginti Santanderų.

Sakoma, baskų radikalai pa
siuntę delegacijų į Valencijų.

NEIŠTIKJMIEJI BUS 
SUVARŽYTI

STUTTGARTAS, Vokieti 
ja, liepos 1. — Oficiali vokie
čių žinių agentūra praneša, 
kad katalikų kunigai ir pro
testantų dvasininkai, kurie ne
norės pareikšti Hitleriui išti
kimybės, negalės Wuerttem- 
bergo viešose mokyklose laiky 
ti pamokų.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
AZORŲ SALOSE

5,200 GRJŽO J REPUBLIC 
FABRIKUS

LISABONA, Portugųlija, 
liepos 1. — Smarkus Žemės 
drebėjimas ištiko Angra de 
Herosimo sritį, Azorų salose

INGLEWOOD, Cal., liepos 
1. — Policija suėmė įtariamų 

PRAHA, Čekoslovakija, tri-jų jaunų mergaičių žudikų, 
liepos 1. — Iš Romos grįžo »Hs J’ra Luther Dow, 33 m. 
sergantis Jo Emin. kardinolas
Kasparas, Prahos arkivysku
pas.

Kardinolas buvo išvykęs į 
Romų asmeniškai sveikinti 
Šventąjį Tėvų Pijų XI 80 me
tų amžiaus sukaktuvėmis.

amž., buvęs jūrininkas, negar-

ČIKAGIEČIAI POPIEŽIAUS 
AUDIENCIJOJE A

CASTEL GANDOLFO, lie
pos 1. -r Šventasis Tėvas Pi
jus XI vakar audiencijų sutei
kė 200 meldžionių, kurių tar-

bingai iš tarnybos paleistas ir P© buvo servitų kunigų gro
jau kartų baustas kalėjimu. P® iŠ Chicago. Šios grupės

Jo Eminencija Romoje su
sirgo ir visų laikų dėl ligos ne 
galėjo matytis su Popiežium. 
Kaip reikiant nepasveikęs 
grįžo namo.

TĖVAS IR SŪNUS NUTEI
STI KALĖTI

CANTON, O., liepos 1. — 
Į atidarytus čia Repiublic plie
no fabrikus milicininkų sau
goje iš 8,000 apie 5,200 darbi
ninkų grįžo į darbų.

NEWARK, N. J., liepos 1. 
— Federalinis teismas nuteisė 
kalėti buvusį Burlingtono ap
skrities seklių viršininkų Ellis 
H. Parkerį ir jo sūnų Ellis. 
Tas yra ryšium su Lindber- 
gho kūdikio pagrobimu. Tė
vui skirta 6, o sūnui 3 metai 
kalėti.

PLATINKITE “DRAU04’

Pas jį rasta pora mergaičių 
nosinukių.

Suimtasis išsigina. Bet kai 
kas yra matęs jį kalbant su 
mergaitėmis prieš pat jų din
gimų.

Bandoma identifikuoti pas 
jį rastus įvairius mažus daik
tus.

priešakyje buvo prelatas F. 
Angelucci.

PASKIRTI DU ATSTOVAI

WASHINGTON, liepos 1. 
— Prez. Rooseveltas ambasa
dorium Brazilijai paskyrė J. 
Caffery, buvusį ambasadorių 
Kubai, ir ambasadorių Belgi
jai H. S. Gibsonų.

Vakar nebuvo darbo Cooko 
apskrities jungtuvių ‘laianių’ 
išdavimo biūre. Naujas vals
tybės įstatymas vakar įsiga
liojo porams turėti gydytojų 
liūdymus.

NUO BABTŲ LIGI RASEI
NIŲ PLENTĄ TIESIA 
2,000 DARBININKŲ

BABTAI. — Žemaičių plen
to tiesimo darbai visuose ruo
žuose aktyviai tęsiami. La
biausiai įtemptas darbas tarp 
Babtų ir Raseinių. Šiame ruo
že dirba per 2,000 darbininkų. 
Darban vyksta nuo ankstyvo 
ryto iki vėlybo vakaro. Darbi
ninkai už darbo valandas vi
dutiniai uždirba 40-50 
Kai kurie darbininkai 
akordinio atsiskaitimo būdu.

y.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra rr šilčiau.
Saulė teka 5:18, leidžia

si 8:29.

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ LIETUVIŲ DIENA MARIJOS KALNELIUOSE, HINSDALE, {VYKSTA LIEPOS 4 D.
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Mirė Žymus Lietuvos Pedagogas

Birželio 14 d. Kaune pasimirė žymus if 
seniausias Lietuvos pedagogas ir tautiškojo 
atgimimo kovotojas Juozas Kairiūkštis. Jin 
gimė 1855 m. kovo 5 d. Girininkų kaime, 
Pakuonio vaisė., ūkininkų šeimoje. Jaunas 
būdams, jis išėjęs pradžios mokyklų, stojo 
mokytis Veiverių mokytojų seminarijon ir 
jų, vos 16-kos metų būdamas, su pasižymė- 
jmm baigė. Seminarijos vadovybė jį paliko 
prie tos seminarijos pavyzdinės pradžios mo
kyklos vedėju. Čia jis dirbo visų dešimtį 
metų, mokydamas įvairių dalykų ir pačioje 

inarijoje. Būdamas Veiveriuose jis jau 
ifba lietuviškų darbų, skiepydamas jaunuo

liams tėvynės meilės idėjas. Nuo 1880 metų 
velionis skiriamas Seinų vidurinės mokyk
los mokytoju, kur išbuvo apie 20 metų, kar
tu eidamas ir Seinų kunigų seminarijos pro
fesoriaus pareigas.

Sunkiai anais priespaudos laikais, per 
knygnešius jis gauna visus Prūsuose leidžia- 

V mus lietuviškus laikraščius ir spaudinius, 
pats juos skaito if dalina kitiems. Rusai, 
pajutę jo darbų, atsiuntė iš Suvalkų į Sei
nus savo specialius vaidininkus daryti pas 
Kairiūkštį kratų. Bet velionis netik lietuvių, 
bet, kaip matome, net ir vietok rtteų buvo 
gerbiamas, nes dėl kalbamosios kratos ve
lionį įspėjo patys vietos žandarai.

Velionis buvo didelio darbštumo žmo
gus. Būdamas Seinuose jis pasiruošė ir iš
laikė prie Vilniaus mokytojų instituto eg
zaminus ir įgijo vidurinės mokyklos moky
tojo cenzų.

Ą 1905 m. velionis iš Seinų buvo vėl per- 
: keltas į Veiverius, kur jau ėjo mokytojų 

seminarijos mokytojo pareigas. Čia jis dėsto 
matematikų ir lietuvių kalbų ir be te, kiek 
leido aplinkybes, slaptai dirba iiėtūvlškųjį
*rb»- i Ui 1,10*1

1905-tų metų revoliucija atsiliepė >r Vėl* 
veritfose. Seminarijos inspektorius ir rasai 
mokytojai, matydami, kad Kairiūkštis mo
kinių tarpe tūri didelį autoritetų ir kad jis 
joos ragina reikalauti daugiau lietuvių kal
bas pamokų — įskundė ji švietimo vadovy- 
bei, kuri Kairiūkštį pašalino aš tarnybos. 
Vėtroms, turėdamas tada aŠtuonių vaikų šei
mų, paliko be kurmio duonos. Tačiau po di
delių pastangų jam vėl pasisekė gauti mo
kytojo vietų, tik jau šį kartų ne Lietuvoje, 
bet lenkų žemėje (Andrejavo mok. semin.). 
1919 metais perėjo į pensijų ir metęs tų kra
štų vėl grįžo į Lietuvę it apsigyveno Vil
niuje, kur dėstė įvairiuose kursuose ir gim-

■ miręs), Vladam it Jonas — ži&onu. Lietuvoje 
| lydytojai, Stanislovas —« pedagogas, Vytau

tas — menininkas, Aldona —* gbnn. moky
toja, Alkia — meno istorijos daktaras ii
Janina — mokytoja.

Velionies darbingumų paveldėjo ii jo 
vaikai, jo darbingumu užsikrėtė ir daug jo 
mokinių, šiandienų aukštų žmonių.

Per visų savo anužių vblioftis Hiyfėjo 
Lietuvų, dirbo jos gerovei ir todėl nusipel
nė aukštesnio vaido kaipo pavyzdingas pe
dagogas, kaipo didelis veikėjas.

Įteikia pažymėti ir tų gražų faktų, kad 
Velionis ibSve giliai religingas žmogus. Jis 
dažnai eidavo prie šv. Sakramentų. Katali
kų veikėjai nekartų jį matydavo Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro ir kitų katalikiŠ 
kų organizaciją stva&terfeMU gftfMs preat- 
diumuose.

Taigi, mūsų tauta neteko dar tie*© Žy
maus ir vieno seniausio prieškarinės kartos 
veikėjo, susipratasie betarto, aidėti# ir 
širdatū pabijoto.

PetspEjbte T2v«m
Prieš keletu dienų oetaft Los Angeles, 

Cal., miesto žvėriškai nužudytos trys ma
žos mergaitės. Ne be pegrindd įniršusi žmo
nių minia norėjo žmogžudį užpulti ir nuHn- 
čiuoti. Vienos tų nelaimingųjų mergaičių tė
vas dėl to pareiškė: “AŠ ftortft, kad žmog
žudys būtų nubaustas, bet aš priešngas lin- 
čiavimui. Tai nieko nepadės. Tas mergaičių 
nebesugrųžins. AŠ prašau vyrų Ir moterų, 
kurie užjaučia mums, neimti įstatymų į sa
vo rankas”.

Tai yra protingas pareiškimas.
Jei žmogžudys yra suimtas, atitinkamos 

valdžios instancijos jį nuteis ir sidyg jo 
nusikaltimo nubaus. Linčo teismai yra lau
kinių Žmdnių padorus. Įšėhrsioe minios daž
nai nuteisia ir žiauriai nužudo visai nekal 
lūs žmones. Kultūringam kraštui panašūs 
teismai gėdų daro.

Sis begalo skaudus įvykis prie Los An

BRITŲ UŽSIENIŲ VICEMINISTERIS 
LORDAS PLYMOUTHAS KAUNE

Neseniai pasaulio politikų 
dėmesys buvo atkreiptas į 
Lietuvų, kai joje lankėsi 8K 
SR (Sovietų Rusijos) genera
linio štabo viršininkas mar
šalas Jegorovas. Šis vizitas 
vienur kitur buvo įvairiai ko
mentuojamas, ė Lietuvai be 
draugingų valstybių buvo pri
metamas net kariškas susita
rimas, nors jis buvo papras
tas nuoširdus jjeviartas Lietu
vos kariuomenės Štabo virši-4,i _ u. .» _ . m, m___«.i
HMHt pu t R« vWTJIl »I •

Nemažos reikšmės įvykiai s 
reikia laikyti kr Švedų užsie 
nių reikalų mi&ieterio Sand 
levi© ir Britų * kaperi jos už
sienių reikalų vieem misterio 
lordo Plymoutho kelionės į 
lietuvų, kurion įvyko birže
lio mėn. pradžioje.

Nors šios kelionės yra gry 
nai mandagumo pareiškimas, 
neslepia jokių politinių susi
tarimų, tačiau jos yra reikš
mingos tuo, kad Lietuva, kaip 
Tautų Sųjungoe nariu, yru 
pareiškiamas didžiųjų valsty
bių susidomėjimas ir susipa
žįstama. su jos kultūrinio gy
venimo pažanga ir stiprėjimu. 
Juk Lietuva, daugiau negu 
kitos Pabaltijo valstybės, sto
vi kryžkelėje tarp rytų ir va 
karų, o tas duoda jai specia
lų svorį ir sukelia ja specia
lų susidomėjimų didžiųjų val
stybių. Iš tikrųjų, Lietuva, 
būdama didelis barjeras tarp 
Vokietijos agresyvaus impe-gėlės miesto turėtų būti rimtu perspėjimu ... .

tėvams, kad jie savo vaikus saugotų taip, r’ja^amo jr SSSR pasiryžimų 

kaip savo akį. (Blogos spaudos, blogų teat
rų demoralizacija privaišino nemažai dege 
neratų, kurie ima žudyti nekaltus kūdikius.
Los Angeles įvykis fiė pirmas. Jų jau pa
sitaikė ir Chicagoj, ir New Yorke, ir kitur.
Dėl fo, tėvai, nepalikite savo vaikučių be 
globos ir priežiūros.

Del Incidento Krokuvoje

Spauda vis dar teberašo apie sensOciil
gųjį incidentų Krokuvoj, kuomet arkivys
kupus Sapieba (lietuvių kibuės) liepė išneš
ti iš katedros Pilsudskio (taip pat lietuvio) 
kūnų. Tas incidentas tik nesudarė Lenkijos 
vyriausybės križį.

Daug kas iš skaitytojų nesuprato dtel 
ko tas incidentas įvyko.

Į katalikų spaudos biurų Vašingtone a- 
tėjo toks paaiškinimas: senoji katedros kri
pta, kartoj buvo padėtas Pilsudskio kūnas, 
pasidariusi drėgna. Kūnas buvęs perkeltas, 
kad jį apsaugoti nuo gedimo. Kiti aiškino, 
kad ftertOfėta įsileisti j katedrų Rumunijos 
karaliaus Karolio, kario buvo nusistatęs ap 
lankyti Pilsudskio liekanas. Mat, Rumunijos 
karalius yra divovsuotas ir gyvena su kita 
moterim.

Katalikų Bažnyčia visuomet sutinka pfi-
hctovhj Ml* Čia jis dalyvavo ir *"« M Be divor

visuomeniniame darbe.

Didysis karas privertė velionį apleisti 
Vilnių ir apsigyventi Veroneže. Ten jis dir
bo tremtinių lietuvių gimnazijoje ir kartu 
ėjo mokinių bendrabučio vedėjo pareigas. 
1918 m. jis su pirmais tremtiniais vėl grįž
ta į Vilnių If nors būdanras daugiau 60-tie» 
metų amžiaus, kruopščiai dirbo, eidamas Uo- 
tiriių mokytojų seminarijos direktoriaus pa
reigus. Aioje tarnyboj* jis buvo iki 1926 
m., kada lenkai tų seminarijų uždarė. Po 
to, savo vaikų kviečiamas, persikėlė gyven-

Velionis išbūvi, viso 54 metUo mokyta- 
ju pedagogu. Turbūt neatsiras nė vieno mo
kinio, kurių jis per savo amžių daug limta 
lių Iškirtęs kad patabytų kuris apie velionį 
blogų Žodį. Jis būva ne tik pavyzdingas 
pedagogas, bet ir grius širdies žmogus. Jis 
buvo ir pavyzdingas tėvas, kuris išauklėjo 
ir išmokslino visus savo vaikus. Vienas jų 
KūrirtieMTs —• buvo inžinierium (j^niuje

suotų Žmogų, gyvenantį netvarkoje ir nesi
ryžtantį pasitaisyti.

Reikia pasakyti, kad arkivyskupo Ha 
piehos žygis buvo ir drųsus ir pateisinauMOs.

V» Dėho... Raixkmtfmiaet»

Apie Stalino valdžios sušapdytųjį lie
tuvį generolų “XX A'mž.” rašoma:

Vytautas Putna tikrai keistas žmogus. 
Kai kuriais savo elgėsiais jis atrodė norįs 
pabrėžti savo lietuviškumų. Gimus sūnui, 
jau prie Sovietų režimo, jį pakrikštijo Al
girdo vardo. Dhr prieš prasidedant revo- 
ftuefjai dalyvaudavo lietuvių rateliuose su 
kitais žinomais lietuviais veikėjais. If vis 
dėtfo jis buvo.z. raudonarmietis. 1920 metais 
su divizija kovO/> prieš lenkus. To žygio 
moto yra matęs ir kalbėjęsis su kai kuriais 
žymejoriais liet. karininkais. Vėlinu bin-o 
karo atstovu Berlyne ir Maskvoje, o 1925 
metais, vykdamas į Berlynu, buvo sustojęs 
LMovojo. Jaunos būdamas studijavo »»enųr

2ADA DRĄSŲ ŽYGĮ

visada atremti visokius pa 
vėjus, yra vi tada to pasau
linio karo pavojaus tolintoja. 
Todėl, žinoma Plymoutho vi
zitas į Lietuvų nepakanka 
žiūrėti vien, kaip į kurttaai- 
jos aktus ar ekonominių san
tykių gerinimų.

Turint galvoje, kad ir tre
čiasis Lietuvos kaimynas ir 
trečdalio Lietuvos žemės su
sostine Vilniumi
...1* H».Į. -Fi-

linksta į Romos - Berlyno a- 
šj, Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės pasilieka šioje Eu
ropos dalyje neutralios ir nuo 
sugebėjimo susilaikyti nuo 
“ideologinių” blokų pagun 
dos daug priklauso taikos iš
laikymus ne tik Rytų Euro
poje bet ir visame pasaulyje.

Ir Švedija ir Anglija yra 
abi didžios kultūros šalys ir 
joms rūpi taikos išlaikymas 
pasaulyje Tautų Sųjungos nuo 
statais, o ne blokais, kurių 
veikla drumsčia taikų Ispa
nijoje, Tolimuose Rytuose it 

kitur.
Taigi, išeinant iš anksčiuu 

pasakytų žodžių, reikia ma
nyti, kad didžiųjų valstybių 
vyrų atsilankymas Lietuvoje 
yra svarbus įvykis, taikos ii 
kultūrinio tautų bendradar
biavimo dvasioje.

Be to, ir ekonominiu atžvi
lgiu svarbus Lietuvai P1 y 
moutho apsilankymas, nes A- 
nglija sunaudoja didesnę Lie
tuvos gaminių pusę. Anglų 
rinka Lietuvai svarbi dar ir 
dėl to, kad j&i ten niekada 
negresia pavojus dėl politinių 
pasikeitimų, kaip neseniai bu 
vo su Vokietija.

Todėl Lietuva ir jos visuo
menė brangina taikiais pa 
grindais susidariusius gerus 
santykius su Didžiąją Brita
nija.

Kaip lordas Plymouthas, 
pnidmęs Lietuvos ir Lietuvoje 
gyvenančius užsienių spaudos 
atstovus, pareiškė, jam ypa
tingai kritusi į akį didelė pa
žanga Baltijos valstybėse, ku
rt yra padaryta, palyginti per 
trumpų laikų. Ypatingai kri 
tęs į akis tas vykęs būdas, 
kuriuo tas sunkus po Didžio
jo Karo atstatymo darbas bu 
vo atliktas. Jis spaudos at 
stovams pareiškė gilių pade 
kų už šiltų jo asmens įverti
nimų ir vaišingumų, kurį jis

užgfobėjos Lietuvoje patyrė.

*

Lietuviai lakūnai: Pyragius (dešinėje) ir Įeit. Oškin-s 
(kairėje). Jie žada per Atlantu perskristi tėvynėn sklandy
tuvu.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Neseniai ant savo delno bu
vau parodęs jums dulkes, ku
rios verpetais sukasi po mū
sų gyvenimų. Pro tas dulkes, 
kaip tkmiočiaju, daugelis ne
mato, to, kas tikrai reiktų 
pamatyti. Pasirodo, kad dul
kių yra ir Lietuvoje. Kauno 
mylimas “Kuntaplis” apie 
dulkes Lietuvoje taip rašo:

“Savo1 laiku buvome įsiti
kinę, kad blaivybės draugija 
prablaivins Lietuvų, o Lietu
vai pagražinti draugija jų pa-

LIETUVIS LAKŪNAS PYRAGIUS ŽADA 
SKRIST PER ATLANTĄ SKLANDYTUM U

Birželio 11 d. iš Lietuvos į 
Amerikų išvažiavo žinomi Lie 
ttrvos lakūnai ir skandytojai 
Pyragius tr Įeit. Ožkinis. A- 
bu jie yra Lietuvoje pasižy
mėję lakūnai, sklandytojai ir 
sklandytuvų konstruktoriai.

Lakūnas Pyragius 1935 m. 
su sklandytuvu išsilaikė ore 
be nusileidimo 22 vai. 36 m. 
parteManaa aakttiausto Lta 
tuvon rekordo ir užimdamas 
pasaulio sklandytojų tarpe k* 

tvirtųjų vintų. Tokiu būdu 
Lietuvoje jis buvo vienas iš 
populiariausių ir drųsiansių 
lakūnų ir sklandytojų.

Karo lakūnes Įeit. Ožkinis, 
nors dar visai jaunas žmo
gus, taip pat nemažų laimė
jimų yra pasiekęs aviacijoje 
ir sklandyme. Todėl nenuos
tabu, jog Lietuvos visuomenė 
išvy katančiuosius seka su di
deliu susidomėjimu, o kauni
škiai ir draugai lakūnus labni 
nuoširdžiai birželio 11 d. 18 
valandų išlydėjo iš Kauno ge
ležinkelių stoties ir linkėjo 
garbingai atstovauti pasauly
je Lietuvos ir lietuvio garbę.

Lietuvos visuomenė yra į- 
sitikinusi, kad šie mūsų ša u 
nioji vyrai, išangę kovose ai

Lietuvos laisvę ir nepalaužia
mo laisvėjančio lietuvio dva
sioje bei siekimuose, mokės 
tinkamai atstovauti savo tau
tai, neimdami jokio atlygini
mo ir nespekulinodami garbe.

Šiandien lietuvių taut ai, k u 
rios žmonių gyvena kiekvie
name žemės kampelyje, reikia 
sųmoningų, tvirtų ir garbin
gų lietuvių. Tokie atrodo, yra 
iš Lietuvos išvykę lietuviai 
lakūnai.

Jie išvyko į Š. Amerik.j 
dalyvauti sklandymo rungty
nėse Elroire (netoli New Yor
ko), o po rungtynių prisijun
gti prie kitų šio.net vykstan
čių į Amerikų lietuvių spor
tininkų ir propaguoti Ameri
kos lietuvių tarpe sklandymo 
sportų.

Lakūnas Pyragius išvykda
mas iš Kauno pareiškė: ‘Me3
pasitikime savo jėgomis ir 
padarysime tų, ko laukia ii 
mūsų Lietuvos visuomenė '.
Mūsų ‘^Biržietis” ir “Rūta” 
(abu jau anksoiau išsiųsti į 
Amerikų) neapvils mūsų ir 
Amerikos padangėje, nes mū
sų šansai rungtynėse nėra blo 
gi. Išsilaikymo ore su sklan
dytuvu Lietuvos rekordas y-

O

je ir kelia tenai dulkių debe
sis, pro juos nematome, kad 
visi mūsų gerieji sumanymai 
jau seniai išdulkėjo ir patys 
inteligentai baigia virsti į že
mės dulkes.

“Ne taip seniai sumanėme 
kelti Lietuvos elektrofikacijos 
klausimų ir ieškojome upių, 
ant kurių galima būtų pasta
tyti hidroelektros stotis. Ta
čiau popierinės laikraščių ir 
raštinių dulkės uždengė nuo 
mūsų akių visas upes ir da- 
l>ar taip ir nebežinome, ar, 
pavyzdžiui Kaunu apšviečia 
Nemunas, ar vis dar jį švie-puoš, bet alui dal>ar atpigus 

ir namų savininkams Lietuvų čia belgų bendrovė, kuri gu- 
bepuošiant mūsų tie įsitikini-j rinktais iš kauniečių litais ga
mai seniai išdulkėjo, kaip iš-j lėtų užtvenkti net tris Nemu- 
dulkėjo jaa seniai ir pačios nūs.
paminėtos draugijos.

“Kažkada buvome sumanę
Rotušės aikštėje pastatyti 
vysk. Valančiui paminklų, o 
skvere prieš miesto sodų pa
statyti paminklų Dariui ir Gi
rėnui. Tačiau tose vietose da
bar sukasi dulkių debesys, pro 
kuriuos nematyti ar tie su
manymai iš mūsų galvų jau 
visiškai išdulkėjo, ar dar ne.

“Buvome sumanę iš Lukšių 
gatvės į Vilijampolės tiltų 
prakasti tunelį, kad pagerin
tume Kaune susisiekimų. Bet 
susisiekimas Kaune kelia dul
kes, o pro jas nematyti, ar 
tas tunelis kasamas, ar ne ir 
kada jis bns pradėtas kasti.

“Savo laikn taip jau bu
vome sumanę inteligentus be
darbius aprūpinti jiems tin
kamu darbu. Bet dabar kai
inteligentai bedarbiai dirba ker, 
žemės darbus Žemaičių gatvė- t.t.

“Iš čia aišku, kad dulkėmis 
mes jokių upių neužtvenksi
me, jokių sumanymų neįvylo
dysime ir jokių įsitikinimų ne- 
užlopysbne. Dulkėmis mes tik
tai apdumsime vieni kitiems 
akis, jų sluogsniu padengsi
me visa, kų norėtume iškelti 
ir, ko gero, jų debesimis ap- 
temdysiine tų saulę, kurių taip 
gražiai apibūdina mūsų him
nas. fi

ra 22,36 vai., o amerikiečų, 
kurį pasiekė Įeit. Cocke, yra 
21,34 vai., nors jų tolio ir 
greičio pasiekti rekordai yra 
didesni.

Gautame iš Amerikos skla
ndytojų sųjungos raitė lietu
viai yra įregistruoti 26 ir 27 
nr. Vadinasi, teks smarkiai 
parungtyniauti. Pasiryžimo 
mums netrūksta ir mes tiki
mės pasiekti gerų rezultatų, 
jei laimė mūsų neapvils”.

Iš tikrųjų, reikia tikėti, kad 
laimė lietuviams turį padėti, 
nes sklandytuvai geri ir mo
dernūs, jų pučių rankomis pa

GAL DAR NEŽINAI —

Kad Amerikoj išeina vir^i 
400 įvairių laikraščių (die/. j 
nių, savaitinių, mėnesinių) 
kurių vardas prasideda raide 
A. Iš jų daugiau negu trys 
dalys prasideda žodžiu “A- 
merican,” pa v. “American 
Aceountant,” “American Ba- 

” “American Banker” ir

daryti. “Rūta” gali atlaiky
ti 300-409 km. greitį per va
landų ir turi 10 m. sparnų 
ilgį. “Biržietis” turi 17 m. 
sparnų ilgį ir gali atlaikyti 
150 km. per valandų.

Kai žurnalistai PyTagių 
klausė, ar jis nemano skristi 
per Atlantu (nes tokių gan
dų Kaune buvo), jis atsakė: 
“neturiu laiko apie tai pasa
koti”... Bet spiriamas pasi
sakė:

“Tegul tik duoda kas mu
ms lėktuvų^.. Nei aš, nei Oš-
kinis nepaabojosime: skristi

(Tęsinys 3 pusi.)
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NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMAS 
IR JOS PASIRAŠYTOJAI

“Mes laikome, kad Šitos 
tiesos aiSkiai matomos; knd 
visi žmonės yra sutverti ly
biais, kad jų sutvertojas jie
ms suteikė tnlas neatimamos 
teises, tarpe tų — gyvenimu, 
laisvę ir pasistengimus prie

nepriklausomybės paskelbimų. 
Dokumentų parašė Thomas

Jefferaon. “AS nevartojau nei 
jokios knygas nei kitų raštų, 
kuomet j j rašiau ”, sakė Jęf- 
fersonns kiek metų vėliau.

Bet paskelbimo principai
laimės. Kad šitas teises nt-! sekė kiek nors liberališkas fi-
siekti, tarpe žmonių tapo su
tvertos valdžios, kurios gau
na sau galę su valdomųjų 
pritarimu, bet jeigu tik val
džia pradeda šituos žmonių

lozofijas Locke, Voltaire, Ron 
sseau ir Moutesųuien, kurie 
jau ilgų laikų rėmė naturales 
tiesas, populariškų valdymų 
ir sukilimų prieš nepakenčio-

tikslus pagriauti, tai žmonės mų pniespaudų. Bet kuomet 
turi teisę jų pakeisti arba ir, šitie ir kiti filozofai rašė vien 
visai panaikinti, o jos vieton tik saujelei jų sekėjų ir akai- 
įsteigti naujų valdžių, padė- tytojų, Jeffersonas parašė be
dami jai pamatus ant tokių j veik po Anglijos kanuolėmis 
principų ir organizuodami jos pilnai suprasdamas, kad ka- 
galę tokioje formoj koki jie-,ras iki baisaus galo seks ga-
ns atrodys bus geresnei ap
sergėjimui jų pačių ir jų lai

mės”.

lubinų atsiskyrimų nuo Angli
jos.

Į\ aini tetas raportavo paske
lbimų birželio 28 d. Kelios 
mažos permainos padarytos 
per ginčus. Liepos 4 d., 1776 
m., priimtas ir po juo pasi
rašė 53 nariai, trys nepribuvę 
delegatai vėliau pasirašė.

Nuo to laiko daug rašoma 
apie vyrus, kurie sudarė Ant
rų Kontinentinį Kongresų. T5 
56 delegatų iš tylikos koloni
jų net du trečdaliai buvo ad
vokatai, daugelis tų dienų ra
dikalai. Daug iš jų buvo pa
prasti žmonės, kurių tėvai bu
vo pabėgėliai iš Europos, ir 
8 gimę užsienyje.

George AYalton iš Georgia

Britų užsienių reikalų viceministeris lordas Plymouthas Kaune. Dešinėje — lordas Plvmouthas prie lėktuvo, kuriuo atskrido į Kaunu, kairėj© — 
sveikinasi su ministerių Lozoraičiu.

Tie žodžiai iš mūsų Nepri
klausomybės paskelbimo šia
ndien skambėtų gana revodiu- 
eijoniški daugumoje pasaulio 
dalių. Juos pridmė Antros 
Kontinentinis Kongresas Phi- 
ladelphijojj kada absodiutiš- 
kumas valdė beveik visų pa
saulį ir kada mažai žmonių 
drįso pakelti klausimų apie 
teise karalių ir kunigaikščių 
juos valdyti.

Mažai Amerikos vadų krei
pė dėmesio į nepriklausomy
bę pradžioje kovos su Angli
ja. Pirmas Kontinentinis Ko
ngresas, susirinkęs 1774 m., 
pakėlė Amerikos kolonijų sku 'huvo dailydĄ Roger Sherman 
ndus, bet apie nepriklauso-I jg Connecticut dirbo prie ku- 
mvbę anei žodžio. Net ir Ant
ras Kongresas visai nemanė 
apie persiskyrimų su Angli-

Šalia Nevėžio Yra 
Užkasta Rusų 
Divizijos Kasa

LIETUVOS LAKŪNAS PER 
ATLANTĄ SKLANDYTUVU

žiois apsikabinęs ir Tiburcų 
lietuviškai pakalbinęs.

— Matau, — sako, kad esi 
pilka miline apsivilkęs ir ma
rga juosta susijuosęs, todėl

KAUNAS. — Napoleono ka manau, kad esi lietuvis. Jei 
riucmenė žygiavo į Maskvų tai tiesa, tai pasakyk iŠ kur 
ne tik pro Kaunu ir Vilnių, Į sveikas esi.
bet taip pat pro Kėdainius! ,nv . , . .- ,, . . . , I riburca pasisakė įa kur

(Tęsinys iš 2 pusi.)
ar neskristi per Atlantu tie 
šiai į Kaunu. 0 už skridihių 
per Atlantu jokio atlyginimo 
nereikalausime’ ’.

Napoleono Parodos 
Rankraščiai Ir 
Dokumentai

Vyskupo Juozo Arnulpo 
Giedraičio rašto fotokopija

Panevėžio link. Apie tų ke
lionę žmonėse yra nemaža pa
sakojimų. Už ketvirto kilome
tro nuo Surviliškio, prie Da 
mbravos dvarelio, šalia Ne
vėžio į lankas buvo palaido

tos vietos už pusantro kilo 
metro, Čibikalnio dvaro kal
ne, yra apkasai, kur žmonė3 
rasdavo gelžgalių ir karo pa
būklų. Dar už poros kilomet- 

rpiaus iki 22 metų. Abraham rų yra vieškelyje užkasta ru- 
Clark iš New Jersey buvo va
dinamas “biednų žmonių ad-

sakojo, jog 1813 metais jus
, -t . - « tarnavęs rusų kariuomenėje,ta daug Napoleono karių. Nuo • • .. - - . - . ,. .Kai minėtoje vietoje jų divi-

e-
sęs. Tuomet senukas karei
vis, paėmęs aš Tįburcos prie- ., . .
saikos žod,, kaxl k» iš jii*.1 Ore,Sia»sia>
girs laikys paslaptyje, pa pa

Bet dėl skridilmo per Atlan
tu Pyragius pareiškė t u r] s ki-

ja. Bet palengva Amerikos 
kolonijos pradėjo steigti val
stijų valdžias ir jos ragino 
Kongresų paskelbti neprikišu 
somybę.

Birželio 7 d., 1776 m., Ri- 
eliard Henry Lee iš Virgini
jos įnešė rezoliucijų paskel
bti valstijas nepriklausomas 
nuo Anglijos. Įnešamų paant
rino John Adams ir per dvi 
dienas svarstyta klausimas. 
Komitetas iš penkių vyrų: 
Thomas Jefferson iš Virgini
jos, Jotim Adams iš Massa- 
chusetts, Benjamin Franklin 
iš Pennsylvanijos, Roger She
rman iš Connecticut ir Robert 
R. Livingston iš New Yorko 
paskirti pagaminti {tinkamų

vokatu”. Francis Hopkinson 
buvo vadovaujantis kolonija - 
lis poetas. Benjamin Rush, iš 
Pennsylvanijos buvo koloni- 
jalis mokslininkas ir garsus 
advokatas. Toji valstija davė 
ir delegatų Benjamin Frank
lin ir John Morton, kurio bo
čiai skandinavai apsistojo 
Delaware valstijoje 17 šimt
metyje.

Vienas Maryland delegatų 
buvo AVilliam Paca, čekas ar 
italas.

Tarpe tų, kuri© atstovavo

sų divizijos kasa.

Apie tų kasų sužinota ši
tokiu būdu. Kaukalniuose gy
veno neturtingas žmogus pa
varde Tibarca. Kartų jam 
teko kaž kokiais reikalais bū
ti Petrapilyje. Ten prie jo 
priėjęs vienas 93 metų ame- 
ritas, kareivišku mundiru ap
sirengęs, medaliais in kry-

žija buvo prancūzų apsupta, 
tai rusai skersai kelių iškasę 
griovį, į jį įvilko iš Nevėžio 
luotų, į kurį supylė iš pini
ginės dėžės pinigus, vėliavų 
ir kt., užkasė ir sulygino su 
žeme. Per mūšį, iš divizijos 
liko tik jis ir dar du karei
viai. Jam pavyko perplaukti 
Nevėžį ir pakriaušy, įsikabi
nus į krūmus, išbūti tris die
nas, nes visų laikų pro šalį 
vieškeliu ėjo prancūzai. Po 
trijų dienų jis vos gyvas nu
šliaužė pas eigulį, kur dvie
jų savaičių laikotarpyje atsi
gavo ir reikiamai sustiprėjo. 
Išėjęs iš eigulio jis ilgokai 
klajojo, kol Pskove surado 
rusų kariuomenę. Atitarnavęs

siu per Atlantu su sklandy
tuvu, prikabintu prie lėktu
vo. Kai kam ši idėja atrodys 
neišmintinga, nes bus daug 
pavojų ir kliūčių, bet lietu
viškas pasiryžimas viskų nu
gali. Skridimas su sklandytu
vu per Atlantu turėtų studi
jų tikslų. Aš tikiu, kad ma

Dabar Kaune vykstančioje 
Napoleono parodoje Vytauto 
Didžiojo Kultūros Muziejaus 
salėse šalia kitų eksponatų 
yra labai įdomus ir rankraš
čių bei dokumentų skyrius. 
Jame yra visa eilė didžiosios 
armijos vadų rankomis rašy
tų įsakymų savo dalims, į- 
vuirių rekvizicijų kvitų, lei 
dimų pravažiuoti lietuviams 
ūkininkams su arkliais pran
cūzų sargybas. Šalia kitų ra-

no nauja idėja sužavės ameri- nkraščių ypačiai į akis krin-

[RINKTYNĖS MINTYS j 
KIEKVIENAI DIENAI

Kun.
vertė

Ant. M. Karužiikis

Liepos Antra Diena

“Gailestingumo įstatymas”.
— Patarlių XXXI, 26.

Aš sykį dalyvavau laidotu
vių pamaldose už žmogų, ku
ris buvo laikomas aukštoje 
pagarboje.

tai ir pasirašytojai po dėklą- 
south'caro’l’ina, BUVO Thomas *»?i» buv<> imigrantai J«nM

a A17.1~rt«» Y M CJ *-*■»« ėl-a « «■
Lynch, ainis garsios austriš
kos šeimynos “Lints” George 
Clymen, George Road, Tho
mas Nelson, William Hoover,

AV i II iam Ellery, Philip Living 
ston ir kiti buvo sūnūs imi
grantų tėvų.

Sekantieji astuoni delega- pateko pas vienų kunigaikštį

kurį jis turėjo atlikime mažų 
daiktų nušvietimui kitų žmo
nių gyvenimų. Įvykis nupie-, 
šiantis šių dvasių ir paprotį 
atsitiko jo bažnyčioje vienų 
sekmadienio rytų. Moteris a- 
tėjo į pamaldas, regiamai sve
tima. Ponas N. pastebėjo jų 
ir atspėjo joR nuobodumo jau
smų ir kuomet jis perėjo per 
takų su aukų rinkimo pinti
nėle, jis tykiai atsegė rožę, 
kurių jis nešiojo savo švarke 
ir įlmetė jų į tos moters prie
globstį. Akymirksnyje visa 
bažnyčios atmosfera pasikei
tė tujai moteriškei, svetimu
mo jausmas dingo, ji jautė

AVilson, James Smath ir Geo
rge Taylor iš PennsyLvani- 
jos; Button Gwinett iš Geor
gia; Matthey Thomton; Fra
ncis Lewis, John AVither3-; 
poon ir Robert Morris.

FLIS

generolų ir kaip emeritas ne
blogai gyveno.

Minėtas Tiburca jau yra mi 
ręs, o tų vietų labai mažai 
kas Žano. Tos vietos ligi šiol 
dar niekas nėra karinėjęs.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

kiečius lietuvius ir... aš su
sklandytuvu iš Amerikos skri
siu per Atlantu į Kaunu*'.

Mums reikia, — pareiškė 
Pyragius “Lietuvos Žinių” 
korespondentui, — auginti ir 
bendrinti pasėtų Dariaus ir 
Girėno sėklų. Amerikos lie
tuvių tarpe mes steigsime 
sklandytojų ratelius, padėsi
me ar nurodysime, kaip sta
tyti sklandytuvus. Ta)m rei
kalui vežamės sklandytuvų 
brėžinių. Be to, projektuoja 
me iš Šiaurės Amerikos skri
sti į Pietų Amerikų į lietu
vių kolonijas”...

Taigi, tenka iš širdies lin
kėti mūsų šauniesiems lakū
nams pasisekimo savo siekia
miems uždaviniams įvykdyti 
ir gražiai atstovauti pasauly
je lietuvių ir Lietuvos garbę.

ta gana taisyklinga žemaičių 
kalba parašytas Žemaičių vy
skupo kunigaikščio Juozo A- 
rnulpo Giedraičio atsišauki
mas į kunigus. Tai jo rank
raščio fotokopija. Šia proga 
pastebėtina, kad vyskupas 
Giedraitis buvo įpratęs lietu
viškai rašyti, nes jis kaip tik 
tais laikais vertė naująjį te 
stamentų. Galimas daiktu?, 
kad tiek tuos atsišaukimus, 
tiek naujojo testamento ver
timus rašė Alsėdžiuose žemai
čiai kuniga>> kurių tenai ne 
galėjo nebūti, nes tai yra Že
maičių krašto giluma. Tie pa
tys atsišaukimai kunigams 
buvo pasiųsti ir lenkų kalba. 
Napoleonas tuose atsišauki
muos© yra vadinamas išgel 
bėtoju, apgynėju ir kitais pa

našiais vardais.
Vyskupo kunigaikščio Juo

zo Arnulpo Giedraičio žemai
čių kalba paskelbtasis kuni
gams atsišaukimas, buvo pa
rašytas Alsėdžiuose, to meto 
vyskupo r| adencSjojė, (1812 
metų liepos mėn. 24 d. Tenai 
kunigai yra raginami ramiai 
eiti savo pareigas, rūpintis 
doroviniais žmonių reikalais 
ir gerbti bei vykdyti vyriau
sybės įsakymus. Patsai Na
poleonas tame atsišaukime y- 
ra pavadintas išgelbėtojų ir 
apgynėju. Kunigai yra ragi
nami suprasti ir įvertinti nau 
jai susidariusias politines ap
linkybes ir* nebjti aklais nau
jiems įvykiauns. Tai, rodo, 
kad Vyskupas Napoleono at
žvilgiu buvo palankiai nusi
teikęs ir tikėjosi iš jo savo 
tautai laisvės.

Be šio įdomaus rankraščio, 
kaip jau minėta, yra visa ei- 
lė kitų, prancūzų, lenkų ir 
rusų kalbomis. Jose nemaža 
lietuviškų pavardžių, vieto
vardžių ir kata. Apskritai pa
roda naujai nušviečia tų didį
jį istorijos įvykį.

Help Kidneys
Doo't Take Draatic Draga

Tear Kldneya contala 9 mlllloa tlny 
tabea or (litera *hleb may be andangered 
by neglect or draatte, Irrltatln* draga. Be 
careful. It functlonal Kldney er Btadder 
dtaordera make you aufter rrom Oettln* 
Up Ni*hta, Nerroumeai, Loes ot Pep. Le* 
Pelne. Rheamatto Pelne. Dizaine*. Clr- 
elee Under Eyea, Neural*la, Aetdlty. 
Burnln*. Smarttn* er Itchln*. you don't 
noed to take cbeneee All drn**loti no* 
heve the moa* modern Advanced treat
ment tor theae tronblee—e Doetor'e pree- 
crlptlon celled Cyetez (Blee-Tez). Worke 
tęst—sete and rara. ta 49 houre lt mnat 
brln* ne* eltaltty and Is *naranteed to 
maka yen feel 10 yeara younger ln one
*eek or money baett on rotum of ompty 
paokaee. Cyaten coota only to a dona at 
drurclsta and the caaraotee protoeta yoa.

UFE’S BYWAY3

Jis bnvo ištarnavęs valsty 
bes legislatflrorje ir kaip at-|8i tarpe prietelių, ir jos šir 
stovas ir kaip senatorius ir fy8 uoliai dalyvavo visose pa-
padarė nesuterštos garbės pa
sižymėjimų. Jis buvo... visa
dos įtekmingas visuose baž
nyčios ir gailestingumo dar
buose. Bet dalykas, ui kurį 
jis bus atminta*., tai buvo jo

maldose, kurios sekė. Ima di-į 
dėlę sielų atlikti mažų daik
tų kaip tas. — J. T. McFar- 
land.

Gailestingumo darbai, ku
rie suteikia savo pačių bal-

Ant Siaurinio žemės ašigalio. Ant amžinai sniegu padengto šiaurinio žemės ašigalio, 
keturi Sovietų Rusijos lakūnai: Ivan Papanin, Emest Krankei, Piotr Širšov ir Eugene Fe- 
derov, pasistatę palapines, žada išbūti metus studljtiodami orų ir jo atmainas.

/F MAPAM- HZ/rz. Just TFj-l me -Vheke You
i ytMrme To Tiir Your HM!

širdie8 jautrumas ir genijus, simų, nėra prapuolę
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DETROITO LIETUVIŲ ŽIHIOS
f*MAV fUflf Į novenos per Mišias šv. buvolAu I wllMa ' ko^ekttt Marijonų Seminari

jai. Surinkta $66.43. Po $1.00
on i o i * , J aukojo: J. Degutis, K. ftešto-Birž. 20 d., 8 vai. ryto, 40 * . ® J_... . . ... .. kas, P. Ūsorius, F. Dauman-vtukų, seserų išlavintų, iškil-'

m ingai pirmų kartų priėmė 
šv. Komunijų. Tuo pačiu lai
ku 18 graduantų irgi priėmė 
šv. Komunijų.

Vakare parapijos svetainėj

tas, U. Kaniagienė, M. Bub- 
liauskienė, A. Stašienė, M. 
Petrienė, A. Overkienė, S. Si- 
čiūnienė, U. Zareekienė, M. 
Grigaitienė, A. Dsenkauskie- 
nė, T. Urbonavičienė, Iz. Sta

Svečiai iš Omalia, Nebraska, kurie dalyvaus Vyčių Die
noj Vytauto darže liepos 5 dienų.

buvo surengta programa ir iš Į nevičienė, M. Švedienė, M. 
dalinimas diplomų. Laike pro-, Viganauskienė, O. Pušinskie- 
gramo kalbėjo svečias kun. nė, A. Balkienė, O. Skulienė,
J. Mačiulionis. Gražių kalbų 
baigusiems mokslų pasakė ir 
diplomus išdalino kleb. kun. 
J. Čižauskas.

Didžiausia padėka priklau
so sesutėms už tokį gražų pa
sidarbavimų minėtoj dienoj.

nę ir R. Nevedomskienę. Šv. 
Juozapo draugija West PuŲ- 
tman — J. Andruškų, P. Ra- 
davičių ir A. Pučkorių. ftv. 
Kryžiaus Atradimo — J. An
druškų, V. Perednį ir M. Rim 
kų. Chicagos Lietuvių Mote
rų klūbas — S. Kelių, E. Bra- 
čiulienę ir M. Kučifttkienę

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Traukinys Suvažinėjo 
WPA Darbininką

Ant Spaulding avė. ir Cer
mak Rd. viadukto Burlington

Nepaisė Mirkčiojančio 017,500 Už Sulaužymą
Signalo, Žuvo Po 

Traukiniu
Pažado Vesti

, _ . A Automobilius Į skutus nu-
and Ouinoy keleiv.ru. trau- ir vjetoje ŽUVQ . VRiia 
kiny, .uvažiaijo Stanley Ja? vęs A & Lowry, m
chnovski, 46 m. amž., 1139 
So. Albany avė., WPA dar
bininkų.

A. Zabalavičienė, O. Krato 
vičienė, A. Stepanauskienė, V.
Olubienė, H. Raubienė, F.
Jezbutienė, M. Bublienė, B- 
Binkienė, O. Banionienė, M.
Valatkienė, M. Dereškevičie- 
nė, M. Urbonienė, P. Majaus- 4 
kienė, K. Kazlauskienė. D..““ten» **«». T M
Jacevičienė, M. Mockevičienė, “ J' Ąnd"ull«ų.

Šuo hirž. 20 d. iki 27 d Sc5toU,ndtien8 K Šarkiu
buvo Novena į Panelę Sven-A scatakauskiene, K. Šarkio 
Sausi, Neperstojančio, Pi,.,”5- M’ Kybartienė, J. Vara- 
galbos, kuri,, vedė kun. J -Mikienė, J. Bozak. 
Mačiulionis, Marijonas. Pas
kutinę d ietį q Neperstojančios Liepos 11 d. Šv. Jurgio pa- 
Pagalbos draugija, 165 narės, rapija rengia didelį piknikų 
priėmė in oorpore šv. Komu- (Birutės darže. Visi prašomi 
nijų. Minėta draugija prieš. dalyvauti. Pirmų dovanų su- 
porų savaičių gavo gražių ve- teikė stambus parapijos rė- 
liavų, kuri buvo iškilmėmis mėjas Stasys Stanish, balto 
pašventinta Paskutinę dienų aukso vyriškų laikrodėlį.

Praeitų antradienį įvyko 
Vyčių Dienos Rengimo komi
sijos paskutinis susirinkimas, 
kuriam vadovavo sugrįžęs i? 
atostogų pirm. Petras Bložis. 
Galutinai nustatyta tvarka 
atskirų punktų programos, 

Šv. Mykolo — A. Bacevičių ’ kuri bus rytoj paskelbta, pa- 
ir T. Macį. Dariaus - Girėno, tikrinta, ar visi reikmenų už 
postas — J. A. Kybartų, W. Sakymai padaryti, pramatytas

Voverė Užpuolė 
Merginą

North westem universiteto 
“campus” vasarinių kursų' 
studentė Pearl Jonės, 29 m., 
užpuolė voverė, kuri mergi
nai įkando į kojų.

iš Zion, IU. Prie Lebanon 
bulvaru ant jo automobilio 
užlėkė elektrikinis traukinys. 
Liudininkai sako, Lowry ne
paisė mirkčiojančio signalo, 
kad ateina traukinys.

Superior teismas priteisė 
.Helenai Vitton, Anglijos pi
lietei, $17,500 iš Edward J. 
Nelson, 1668 West 62 st., įte- 
verly llilla roalestatininko uz 
sulaužymų pažado jų vesti. Ji 
laukianti kūdikio, o Nelsonas 
susituokė su kita.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
' LIETUVIAI DAKTARAI

Ju. J. MANIKAS

Žmogus, nors pasitaikytų 
geriausių progų, j gigu netu
rės gyvumo — neiškils.

LIETUVIAI DAKTARAI

Sąjungiečių Dėmesiui

Chicagos sųjungietės minės 
M, S. Globėjos Šv. P. Nuola
tinės Pagalbos dienų 4 liepos,, 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, Toiblf 
of Lake. Dvasinė puota bus 
9 vai. ryto. Po pamaldų bus 
pagaminti bendri pusryčiai. 
Visoms reikia suvažiuoti į 
svetainę 8:30, kad susigrupa
vus. M. S. 21 kp. deda pas
tangų iškilmių pavykimui. 
Tat, visos laikykime už pa
reigų dalyvauti.

K. Sriubienė, M. S. Cluco- 
gos apskr. pirm., labai sun
kiai serga po sunkių opera
cijų, Post Graduat© ligoninėj, 
2400 So. Dearbom st. (Room 
406). Sųjungietės malonėkite 
ligonę atlankyti. Lankymo va 
landos 2-4 po pietų, vakare: 
7-9 kasdien.

0. A. Nevulytė, apskr. rašt.

Konevičių ir A. finiurevičlų. 
Lithuanian Chamber of Com-

būdas svečiams priimti ir su
sirūpinta, kad visi iš 50,000

merce — J. Mockevičių, Geo- tikietų būtų išplatinta, kad 
rge Nekrash, A. Ambros ir nei vienas neliktų nesuvarto- 
Frank Vaivada. I tas. Sužinota, kad vyčiai at

Viso 22 draugijos su 63 at skirose kuopose dar daugiau 
stovais. Kitos dr-jos savo at- enbruado, kad išpildžius sn-
stovus dar išrinks. Visi- šie 
draugijų atstovai Lietuvos 
svečius pasitiks ir pasveikins 
savo U^jCvarauT j' 

Draugijos, kurios savo įga- 
liūtinius dar paskirs, prašo
mos tuojau jų vardus su pa
vardėmis ir adresais pasiųsti 
Amerikos Lietuvių Sporto Ko 
mitetui, 2201 W. Cermak Rd., 
Chicago. t:

A tuk KnreaPoodsntoA

Daugiau Draugijų,
Kurių Atstovai Pa

sitiks Lietuvos 
Sportininkus

Be pirmiau paskelbtų drau
gijų, kurios paskyrė savo į- gu Kompanijos 02,695

d- *«»»«—

prisidėjo dar sekančios lietu
vių draugijos:

Šv. Petronėlės — R. Ma&i- 
liauskienę, O. Kliučinskaitę,
A. Nesteckienę ir P. Kviet- 
kauskienę. American Lithua
nian Dauthers — H. Seym- 
kievriez, S. Bajorin, S. Ward 
ir II. Pocziulp. Womens Au- 
xiliary of Darius-Girėnas A 
merican Legion Post 271: V.
Trust ir S. Barškienę. Rytų 
Žvaigždės Lietuvių Pasilink
sminimo klūbo — A. Šimkų,
B. Rogers ir A. Sabickų. Mo 
terų Sųjungos 55 kuopa —
M. Aitutienę, M. Jasnauskie-

Franeis Hecax, 1113 Ains- 
lie st., ir Robert Potter, 4758 
Kenmore avė., abu po 18 m. 
amž., patarnautojai R. R. Do- 
nnelly and Sons Co. dingo su 
kompanijos $2,695, kuriuos 
turėjo pernešti iš vieno de- 
partmento į kitų. Iš jų drau
gų policija sužinojo, kad tu
rėjo sumanymų išvykti atos/ 
togoms. Įsakyta suimtu

vo kvotų.

Paaiškėjo, kad 112 kuopa 
(Marauette Pk.) priims visus 
odsiiafikuslus tai Vyčių pie
nai svečius, nustatė ištisų pro 
gramų — labai paįvairintų, 
tarp ko kito liepos 4 d. pa
gerbs svečius bankietų Šv. M- 
P. GimRmo parapijinėj svetai
nėj, kurį prasidės 2:30. Vaka
re įvyks ekskursija Michigan
<*«•- -J , i Jt'.BI

Trečiadienio vakare įvyko 
Aušros Vartų svetainėj sva
rbus Vyčių choro susirinki
mas, kuriame išrinkta nauja 
valdyba sekantiems metams. 
Valdybon įėjo pirm. J. Lab- 
zentis iš Roselanrio, vicepirm. 
D. Varnas iš Roselando, rašt. 
H. Lukas iš Marąuett© Pk., iž- 
din. St. Šimulis iš West Side 
ir maršalka Augustas Beliau- 
skas iš Town of Lake. Rin
kimus pravedė laibai sumaniai 
ir geriausioj nuotaikoj direk
torius “Jim” Rakauskas.

Išgėdino Ir Privertė 
Atnešti Pinigus

AVarrcn avė. policija ieško

numano, kuris naktį įsibrio 
vęs J vienų namų išgėdino 13 
m. mergaitę ir po to priver 
tė nueiti į tėvo miegruihiį ir 
ątnešti jam pinigus.

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELI PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IA 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI .u

Emil denemark, ik.
Buick - Cadillac - LaSalle i

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Ar.

80 METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egzaminuojamo* — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T*L OANal 0888

l GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
į VIRginia 1110 4070 Archer Avė.
Į Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus scredų, 
sekmadienj susitarus.

Birželio. Liejtoa ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
lO-^jryto.__________________
TeL OANal 2545

DR. F. C. WINSRUNAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2158 W. Cermak Road
VaL: S—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0408

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėioa 

vakarai* auo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1170 

Namai: 6450 S. Rockwell SL 
Telefoną* REPublie 9000

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utaruinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyflioj nuo 2 iki 6 ▼. ▼. 
Subatoj nuo 12 iki 0 v. v.

Tel. Prospect 1012
TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS Nora U 8aHe StraM

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Re*. 3851 Irvln< Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 6286 

Vai. pagal sutartį
6322 So. Western Avenno 

PROepect 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublie 8723

rVAIBOS DAKTAIUI

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CU Cicero, III.
Utarn., Keb. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

8147 Bo. Halsted 8L, Chicago
Paued., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6280

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rez. cfieo vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rez.:
84C0 W. 60 St.

I

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofo. REPublie 7*M 
Mclro.se Park 6*0

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TAS

24513 West Marąuette Road 
Antrad.. ketvlrlad. Ir senktadtenlab 
Ml v. ryta; 1-6 P- P-; «-• ’•

Šeštadieniais nuo • v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki » vai. vakaro 
Seltadienials nuo S v. iki » v. v. 

askmadienlats pagal sutarties.

Ta LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti_________

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0017 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marųuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Subatoms Cicerai 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 Iki » vai. vak. 

DR. CHARLES SEGAL
OJI8AB

4729 So. Ashtaad Avė. 
t take*

CHICAGO. ILL
Tilrfw lODvav MM

O1TOO VALANDOS:
NuMM* ase 16 (M lt

Mus 16 Iki 11 vai. ryte, no 3 iki 4
aLg 7 te 'S;

DR. MAURICE KAHN
•TOTVOJAS n OZBUBOA8 
4631 So. Ashland Avė. 

TuL TABds MM

VALANDOS:
Nuo 16-12 v. ryte; 1-8 ir T-S v. vak. 

Nedaliomis nąp lO iki 12 ben*

DR. J. SHIN6LMAN |
K $ TIK IUGBĮ2 O

BMMms Metalo Uetaao, AUaatl Ci 
Praktikuoja 10 metų

fteumaOsmae kr itnMas 14ron 
|o UpadalrM

Vatandos tl-lt A. M., 1-4, 7-* P. M. 
Restdenetja t«M 6e. IOth Avė.

Tel. Olceao US*U 
ortMM eeao w«st »ae*«

Cleera, UL

leL Calnmct 5974
0F180 VALAND08:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGŲ. IIJL.

Office Hours 
3 te 4 and / t® 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7826 
Namų Telef. PROspect 1980

DR. B. J. ZUBR1CKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, I1L 
TeL Cicero 2578

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak. 

OHIOAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMiock 3977 
Treėiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ TeL HEMiock 4848
TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Re*. KENnood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 0:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. V

Residencijos TeL
nia 0036

erly 8244

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
•TDTTOJAS I* CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadue: 1—8 ir 7-fi

ir Nedil. pagal eutartį
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Teltfeaa* REPublie 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenuą>į 
Ofiso vai.: 3—4 ir 0—8 p. hl/

Rezidencija
8989 Bo. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Office Phoae
PROepect 1028 
VaL 1-4 pp. tv T-O

Rea. and Office
2369 S. Leavitt St 
ak. OANal 0700

DR. J. J. KOWAR
(KOMARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

tfedėUom Ir TredladlenUUa 
----------------

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPayette MIS

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspect 5059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6000 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

0 iki 8 vąl. vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v, vak. 
{<alrvrn. seredomis ir suhstomis

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Asaociation ir American 
College of 8nrgeons, yra Class A 
rtžlcs. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jus patarnaviau 2700 W 69t3> SL, 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
rių, kurii^ skelbimus matote DRAUGE.

keleiv.ru
Mclro.se
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Penkiadienis, liepos 2 d., 1037 DSAŪOTS
=">^==mZw=Zbm!3^«IbZSSZZSZ o

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
GEGUŽES MENESYJE

——i 
Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja Savo

Visiems Geradariams

Dievo Apvaizdos
Parap. Zinutės

duosniai rėmė savo parap. rei 
kalus. Taip pat buvo uoli na
rė visų parapijos idėjinių dr-

— Nėra tokio užsiėmimo, 
kuris neleistų Žmogui, turin
čiam bet kokį gabumą ar pa

U

(Tęsinys)

Homestead:
Per Oną, BuleviČim': ftv. 

Petro ir Povilo Tretininkų 
kuopa — $3.00; It Kūnikan- 
skienė — $2.00. Po $1.00 — V. 
Krnuzlis, J. Puskunigis, P. 
Adomaitienė, J. Naujokas, J. 
Chubis, K. J. Vaišnoras, A. 
Piližauskienė, A. ir A. Onai-; 
tis, Morta Ragauskienė, An
tanas Katilius, Stasys Miliū
nas.

Po 50c — Pranas Šulskis, 
Mrs. Ilrico, M. Remenčins, I 
Mužikauskienė, A. Stoškus,
E. Onaitis, Zupkienė, Marė 
Dinišienė. 4 asmenys po 25c.

Rožė Sinkavienė — $1.00. 
Shenandoah:

Per Jeronimą Andrulionį:
Po $5.00 — P. A. Shockitis, 
Antanas Shockitis, a. a. A. 
Remeikos. Po $2.00 — A Ja
nulaitienė. Po $1.00 — A. Po- 
škienė, Pacentienė, A. Urbo
navičienė, Klem. Šneiderienė. 
Clairton:

Per Petrą, Ambrozą: — Po
$2.00 — Kun. M. Rubicky, 
knn. J. A. O’Connor, kun. M. 
B. Itapoch — $1.50. Po $1.00 
— S. A. Doyle, J. Shapik, A. 
Jakobosky, Dr. J. Schmitt, 
Dr. George A. Drayan, Mr. 
Finney, E. R. Fullerton. Po 
50c — George Seach, S. Cma- 
rado, M. Prozza, J. Beregnay, 
M. Permick, P. Perisick, G. 
Balambing, Anna Slerting. 1 
asmuo 25c.

V. Kalinauskai iš Kings- 
ton — $10.00; A Klebauskie- 
nė iš Scranton — $2.00, Kir- 
tikiienė iš Seltzer City $5.00.
Minersville:

Per Antaniną, (pemoVenę:
Antanina Bernotienė $4*.50; 
Po $2.00 — Ieva Bernotienė 
ir Pranė Geleienė. Pa $1.00 — 
Jonas Mikutavičius, Marė 
Balkevičienė, Domicėlė Jene- 
liūnienė, Ona Parulienė, Ona 
Gabavičienė. Po 50c — An
tanina Norušienė.
Donaldson:

Per Agotą Aukšteukalnietoę 
aukojo: Po. $5.00 — Agota 
Aukštakalnienė ir Navickų 
šeima. Po $1.00 — Antanas 
Aukštakalnis. Pa 50c — J. 
Juodzevičius, Tarnas Asena 
vičius ir Leo Možiam.
Du, Bois, Pa.:

Pcter Kolash $1.00. Po 50c 
— Frank Metalonis, PTantie-

nė, Bordynoski, Mrs. Bills, 
Mrs. Chesnalavich. 7 asmenys 
po mažiau.

MASSACHUSZTTB

Ieva Pranyčia iš Cambri- 
dge — $10.00. Joana Krakai- 
tė iš Newtonville — $5.00 
Kazys ir M. Meškauskis iš 
Shrewsbury — $3.00. Ona Vi- 
lkiūtė iš Shrewsbuty — $3.00. 
Ona Klimašauskienė iš Latv- 
rence — $1.00.
Mcirtelle - Brockton:

Per Petronėlę Li°lienę ir 
Beginą Kamandulienę: — Po
$5.00 — M. Abračinskas, B. 
Poškienė, S. Savickienė, A

Mūsų bažnyčios dažymas '<r 
dekoravimas jau trumpa lai
ku bus užbaigtas. Jau dalis 
“riŠtavonhj” yra prašalintos, 
nes viršus jau pabaigtas ir 
tik pasiliko sienos ir pilio
riui. Iš atlikto darbo mato
si, kad bažnyčia atrodys tik
rai majestotiškiai. žmonės 
džiaug'asv turėsią taip puoš 
nų Dievo namą ir duosnini 
aukoja šitam tikslui.

gijų, kurios jai stengėsi at- linkimą, paskirti dienos da 
silyginti grožiu patarnavimu, lėlę jam sunaudoti.

iMnauiiiaaii i a am MM

Draugo” Radijo Progiatna
TREČIADIENIAIS TARP 4»00 it 4:30 
IS STOTIES ^EDC (1210 kilocykles)

Aštut-fdolih iečiai — namų 
savininkai taiso ir gražina 
savo namus. Tik ką užbaigė 
darbą musą biznierius K. Mi
kuckis. Narnėta gražiai atro 
do. Jo pavyzdį pasekė J. Pe
trauskas kr kiti. Bendrai šio
je apylinkėje lietuviai turi 
gerą vardą, nes stengiasi sa

Liavonienė. Po $2.00 A. Vo užlaikyti pevyzdin-
Tamusevičienė ir U. Petkienė 
Po $1.00 — F. Masonienė, M. 
Puodžiūnienė, P. Liolia, M 
Kamandulis, E. Keliene, D.
G. Gorman, P. Gudvilas, M.
T. Jakavonis, M. Varkevičie- 
nė, A. Valentukevičienė, M 
Jaketevičienė, A. Moftcevičie- 
nė, M. Narusevičienė, A. Ma 
saitienė, P. Zemeikienė, Dr 
A. Budoskis, Oksų šeima, Va
škų šeima, B. (jlajorūnienė, J. 
Adomaitienė, M. Bortkevičie 
nė, M. G-ecevičienė, M. Ka
minskienė, A Steronskienė,
V. Kubilienė, A. Kubiliftlė,- 
P. Kereišienė, O. Debsienė,
M. Štaupienė, K. Tarausaūnie- 
nė, O. Jonienė, P. Navickas,
K. Grigienė, V. Grazavičienė 
I. Bartkienė, J. Saladonis, K. 
Plaskus, B. Raitelienė, Z. Uk
sai ienė, P. Danila, A. Damu- 
lis, M. Valentukevičienė, P. 
Virsnlskienė. Po 50c — A. 
Kukienė, Z. Akstinienė, S. Ju- 
ronienė, I. Androi, V. Lau
cevičienė, V. Zinkevičius, P. 
Danilrenė, G. Marcinkevičie
nė, J. Izulevioienė, J. Mon- 
kevičienė, F. . Pribauskienė,
M. Kašetienė, A. Jonaitis, S. 
Liunis, L. Andrušienė, M. La- 
pieAiefiė, H Liolienė, P. Stet- 
skienė, J. Juodaitienė, B. Cie- 
liutkienė, Apoi. Jarmalavičie 
nė, U Kasparavičienė, P. Sa- 
msonienė, L. Tarnui ianienė, A. 
Gotautienė, E. Bidokienė, O. 
Matijošienė. 35 asmenys po 
mažiau.

Per Marijoną Kašėtienę: --
Po $1.00 — N. N., Zenon An- 
lulonis, Uršulė Kubilienė, M. 
Kašetienė, Felicija M. Werc- 
sha, Jon Prigas, Mrs. Kirus- 
lousky, J. Jukevičienė. Pa ;|

goję tvarkoje.

Ateinantį šeštadienį laukia
ma iškilmingų jungtuvių Jo
no Koubos «u Aleksandra Ba
nyte. Abudu labai pavyzdin
gi jaunuoliai, gimę ir augę 
šioje kolonijoje. Po iškilmin
gų apeigų mūsų bažnyčioje 
parap. salėje įvyks jungtuvių 
puota*

Mūsų gerb. kunigai daly
vavo kunigų rekolekcijose 
Mundeleiho Sertiiflari joje. Pra 
eitą savaitę buvo gerb. kle
bonas, o šią savaitę kun. A. 
Kiškflnjas. Už kelĮių (dienų 
kun. A. KiškūUas išvyks po
rai savaičių atostogų.

-•———•u
Praeit* -įkaitę i&frniflgai | 

buvo palaidota o. a. Uršulė 
'Tamašauskienė. Veikmė bu
vo pavyzdinga katalikė ir Į
===tt===3*===!==-==^i:
— Augustas Švedas, Juzė Ta
mulevičius, Agnės Miškinis. 7 
asmenys po 25c.

(Bus daugiau)

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

f — Laidotuvėms -
LAFAVfeTTE B80O

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Vbi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. HMiitage Avė.
4447 South Falrfteld Avetrue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. * A

VITOLDAS PAULAUSKAS
Liepos 4 d., 1936 m., 

apleido šį pasauli pači oi 
jaunystėj, sulaukęs 19 
metų amžiaus. Jau pra
slinko vieni metai kai 
mūsų sūnelis apleido 
mus, palikdamas neuž
gydomą žaizdą ant mū
sų širdžių.

A. a. Vitoldas lankė 
St Bede’s College, Pe
ru, III., ir ten pasirgęs,
4 d. liepos pabaigė gy
venimą.

Prašome, visus gimi
nes, draugus^ ir pažįsta^ 
mus liepos 5 dieną at
vykti i gedulingas pa
maldas Šv. Pranciškaus 
parap. bažnyčioje, Indi
ana Harbor, Ind., 8 va
landą ryto. Bus gieda
mos ekzekvijos ir atna
šautos ketūrios šv. Mi
šios už a. a. Vitoido Pau
lausko sielą. Nuoširdžiai 
kviečiame visus pažįstamus dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę,: tėvai Kazimieras ir Magdalena, broliai 
Danielius ir Albertas Paulauskai.

A. II i
■ JONAS KROTKUS *

Mirė birželio 28 d., 1937 m., 11:50 vai. vakaro, sa- 
laukęs 58 metų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos parapijom, 
Raukštonių kaimo. ,p>'

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dvi seseris: Antaniną 

ir Barborą Zalatorienę, svogerj Adomą ir jų šeimą, 
ir gimines; o Lietuvoje seserį Viktoriją KrišČiūnienę, 
jos šeimą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawiczių koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 3 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų parap. 
bažnyčių* kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve* 
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimieru kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Svogeris ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Lacbavricz ir Sūnai. Te

lefonas CAlNrI 2515.

A. 11 L
JONAS KROTKUSg ’

Miros ilgamečiai Metropolitan State Bank direktoriui ir vice
prezidentui Jonui KrotkuI, buvusiam su šia finansine įstaiga nuo 
pat jos įsteigimo Ir buvusiam vienam iŠ organizatorių, jo sese
rims, broliams ir visiems giminėms reiškiame giliausius užuo
jautos Žodžius. Jo uolumas atlikime savo pareigų banke, jo 
prisirišimas prie šios įstaigos, praktiški ir visada nuoširdus 
patarimai daug padėjo Metropolitan State bankui išaugti, pergy- 
gyventi ir nugalėti visus kriztus. Jo nuopelnai mūsų įstaigai vi
suomet pasiliks gyvi mūsų atmintyje ir visuomet su nuoširdžiu 
dėkingumo jį minėsime. Neužmirš jo ir visuomenė bei lab
daringos įstaigos, kurioms jis buvo duosnus ir gailestingas.

Atsrdvelkmdami su Tavim, raidas bendradarbi, pažadame 
Tavęs neužmiršti ir pažadame sekti Tavo gražius pavyzdžius 
ir Tavo uolumu vesti tą įstaigą, kuriai buvai taip ištikimas ir 
prie kurios fšauginimo tiek daug prisidėtai.

Nubudę Tavo draugai ir bendradarbiai,

Metropolitan State Bank direktoriai

B. Braižą 
Brtnza 
Brenza

Steven S* Tyrakovvski

VENETIAN IMENT CO., INC.
Išd ii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Buvirš 50 metų prityrimu

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVK.

Telefonai SEEIey 6 K 03
Chicago, Illinois

M * * ,, t t

NARIAI CHICAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

III D III UJO C PATARNAVIMAS AmDULAIIbt DIENĄ IR NAKTĮ

nw A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

t - ■ ■ —. .1 .... ■»!■■ ■ I- < ■ 4 ■ ■ ■■ 1 ■ ■ ■ ■■■■■— 1 t

B M ■ 23^ West 23rd Place
I OPlMUJIftj ir \UHOl Phone CANal 2515 
LdblIdfflU II UUtldl Skyrius 42-44 E. 108 St.

Phone PULlman 1270 
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

8307 Lituanica Avė.

Phoftę BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

S. P. Mažeika
A-Masalskis 
A. Petkas 

Skalas
I. J. Zoip

Ezeiskis ir Sus
Juozapas Eurieikis
P. J. Ridikas

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. Westem Ji 11 
TĖVAS Tel. VTRginia 0883

3354 So. Hateted St. 
Phone BOUlevard 4089

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk.

. Atsakantis darbas
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005

1

skersai 9v. Kazimiero kapinių vartų.
BCttl

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnauja
«20 W. lftth Ava



0 PBXP9IS
VIETINES ŽINIOS LIETUVOS SPORTININKAI JAU ATVYKSTA

LIETUVIŲ DIENA MARIJOS KALNE- 
LIUOSE, HINSDALE, ILL.

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Draugijos pastangomis ren
giama vakarinėse valstybėse 
Lietuvių Diena, kaipo tradi
cinė metinė šventė. Tat ir ti
kimės, kad ji bus paminėta 
taip, kaip nei jokia kita pra
moga nebuvo minima. Vieta 
šiai Lietuvių Dienos šventei 
parinkta viena tinkamiausių 
— Tėvų Marijonų Seminari
ja, prie kurios randasi vienas 
gražiausių ūkių. Tėvų Mari
jonų įstaigos yra Visuomenes 
įstaigos, nes jie vieni ,be vi
suomenės nuoširdaus pritari
mo ir paramos nebūtų jokiu 
būdu galėję turėti tai, kų šia
ndie turi. Taigi ir šia Lietn-

taipgi turi paėmę P. Norkaus 
trokų.

Melroso Parko kolonija 
kaip visuomet taip ir šį kar
tų pilnai prisirengę skaitlin
gai atsilankyti ir pasidarbuo
ti. ‘

Žinios iš Cicero praneša, 
kad Ona Krasauskienė ir So
fija Ališauskienė, kurios dar
buosis valgykloj turi suorga
nizavusios didelį būrį cicerie- 
čių ir sau pagelbininkių, ku
rios mandagiai ir gražiai pa
sotins atsilankusiuR sveteliu® 
skaniausiais valgiais. Lietuvos sportininkai į Chi- niuB Ožkinis, Stasys Sackus, Baku nas, Anufrųs Tamulynas, 

Marąuette Parko kolonijos atvyks liepos 9 dienos J direktorius Vytautas Augus- Leonas Puskunigis, Stasy3
Marijonų bendradarbiai irgi naktį iš Pittsburgho. Liepos tauškus, sklandytojas Jonas
turi paėmę didelį trokų. No-

vių Dienos proga, kviečiame rintieji važiuoti troku, susi- 
nuoširdžiai visus Chicagos ir dinkite pri© bažnyčios apie
apylinkės lietuvius kuoska’t- 
lingiausiai atsilankyti ir pa-

9:30 vai. ryto ir pasinaudo 
kitę proga.

11 dienų įvyks Amerikos Lie- Pyragius ir Vladas Bokūnas. 
tuvių Sporto Dienos atidary- Antroj eilėj, stovi: Arturas 
mas Chicagos universiteto sta Cenfeldas, Anufras Tamuly- 
dione. Bus dainas, muzika, nas, Aleksandras Jakutis, Le. 
kalbos, lietuvių organizacijų onas Baltrūnas, Zigmas Pu-

Penktadienis, liepęs 2 <5., 193?
... 1 --------===^

i'iST“--1,' ..............................

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

daryti šių Lietuvių Dienų se- i Bridgcporto kolonijos pik- 
kminga ir tautine švente.

Lietuvių Dienos iškilmėse 
turėsime daug garbingų sve
čių ir iš kitų kolonijų.

Muzika Juozo l3udriko, ku
ris užlaiko tris krautuves ad
resu 3417 S. Halsted st., link
smins svetelius gražiausiomis 
dainelėmis.

Visose Chicagos kolonijose 
tarpe Tėvų Marijonų bendra
darbių eina didelis judėjimas.

West Sidės kolonijoj yra 
pa?mtas Stanislovo Fabijoųo 
2156 So. Hoyne avė., didelis 
trokas, kuris nuveš ir perveS 
tik už 25c.

Town of Lake kolonijoj, da
rbštaus pirm. J. Lisausko vu-

nikieriai į Marijonų ūkį 
važiuos 9 vai. ryto nuo Gudų 
krautuvės, 910 W. 33 st. Bri- 
dgeportiečiai darbuotojai rū
pinasi, kad jųjų kolonija Ma
rijos Kalneliuose būtų gau
singai atstovaujama.

Taigi matote iš kolonijų 
Marijonų bendradarbių prisi
rengimo, kaip jie viskuo rū
pinasi, ir tokiu būdu tikisi, 
kad plačioji Chicagos ir apy
linkės visuomenė sulaukus lie
pos 4 dieno©, skaitlingai at
silankys ir parodys savo dė
kingumų tiems darbuotojams 
ir patiems Tėvams Marijo
nams. Jonukas

iš
maršavimai, lengvo© atletikos 
rungtynės ir t.t.

zinauskas, Arturas Andrulis, 
Leonas Puskunigis ir Felik-

Atvaizde matosi grupė Lie- sas Giedrys. Su jais atvyks 
tuvos sportininkų, kurie jau, dar keletas kitų.
kelionėje į Amerikų ir liepos 
6 dienų pasieks New Yorkę. 
Atvaizde yra du lakūnai: Ož
kinis ir Pyragius, kurie į A- 

‘merikų atvyko anksčiau ir da
bar dalyvauja sklandymo ko- 
nteste Elmira, N. Y. Kai ku
rie sportininkai nespėjo at
vykti, kad nusifotografavus, 
dėl to jų šiame atvaizde nė
ra.

Pirmoj eilėj iš kairės į de
šinę! sėdi ’• Leitenantas |}ro-1

Sporto kle sos:
Teniso lošime dalyvaus: A- 

leksandras Jakutis ir Felik
sas Giedrys.

Krepšiasviedžio (Basket
ball): T/eonas Baltrūnas, Ar
turas Andriulis, Stasys Sac
kus, Zigmas Puzinauskas ir 
Arturas Cenfeldas (jie laimė
jo Europos

Sackus ir Arturas Cenfeldas.
Sklandyme bemotorniais o- 

rlaiviais (sklandytuvais): Jo 
nas Pyragius ir Bronius Ož- 
kin;s.

Chicagoj SPorto Diena
Liepos 14 dienų, Vytauto 

parke įvyks kumštynės Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
kumštininkų.

Liepos 16 dienos vakare 
Cieeros stadione (Ciceroj) į- 
vyks krepšiaaviedžio (basket- 
balll rungtynės tarp Ameri
kos lietuvių komandos iš sep
tynių valstijų, ir Lietuvos ko
mandos; kuri dabar yra Bu-1 
ropos krepšiasviedžio čempi-' 
jonu. į

Liepos 18 dienų įvyks avi-

ederal Savinos
ASSOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt
f

L '■

— Pasisekimas visad
dovybėj ir Gedvilų šeimynos '.mokamas pasisekimo 
trokų. Melrose Parito kolonija kaina.

ap-

— Šaukiama proga niekad 
neateina.

vertn » Ankstyboji varna dantis, vė- 
‘lyboji akis krapšto.

i VAKARINIŲ VALSTYBIŲ

LIETUVIŲ DIENA
MARIJOS KALNELIUOSE

Hinsdale, Illinois

SEKMADIENI, UEPOS-JULY 4 D., 1937 M.
Pradžia 11 Vai. Ryto

LAIMĖJIMAI-SPORTAS-ĮVAIRŪS PASILINKSMINIMAI

LIETUVIŲ DIENOS šventė prasidės iškilmingomis šv. Mi- 

šiomis seminarijos naujojoj koplyčioj. *
X f • f • v*Visus nuoširdžiai kviečia

RENGĖJAI.

eempijonatų Rygoje, šių me- arijos diena St insano aerodro- 
tų gegužės mėnesyje). 'Į me, kur dalyvaus Lietuvos

Lengvoj atletikoj: Vladas sklandytojai Jonas Pyragius 
,. ....... . — ir Bronius Ožkinis su savo

ku* Prasidėjo 
ceriai Grand

Vakar 
Kone

Parke

Chicago Ci'b’c Opera orke
strą, vedama H. Weber, va
kar pradėjo vasarinius kon 
certns Grant parke. Šį vaka
rų koncertų dno© Woman’s 
Sympbony orkestrą, vedama I 
Ebba Sundstrom.

Koncertai kas vakarų tę
sis iki rugsėjo 6 d. (Labor 
Day). Nemokamų parke sė- 

|dynių yra 10,000. Anksčiau 
nuvykus, žinoma, galima ge
resnė vieta gauti. Koncertai 
prasideda 8 vai. vak.

sklandytuvais Ly4Rjržietis ir 
Ly-Rūta, pasikeldami į orų 
iki 4,000 pėdų į aukštį.

Liepo© 22 dienų Lietuvos 
sportininkai apleis Chicagų ir 
išvyks į Detroit, Micb., pas
kui į Clevelandų ir kitas ko
lonijas. Korespondentas

Mirė Nuo Vabzdžio 
Įkandimo

Florence Hemnan, 22 m., 
3555 Dickins avė., ravėjant 
daržų į veidų įkando vabz
dys. Nešvariomis rankomis ji 
pakasė įkastų vietų ir gavo 
infekcijų. Nugabenta į ligo
ninę mirė.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c ui 
dantų most|. Llsterlne j 
Tooth Pašte gaunama po • 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Ją vartodan.as per 
metus sutaupai 13.00.

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25'

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktorlus Chicagoje. 25 m. vi
sus patenkinu (vedimu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
skų, kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANaI 7514

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJA8

Kas norite namu. Uvalytl lr lft- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6426 So. Rlchmond St.
 Tel. Hemlock 2572 

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

XB
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Ltlieka visokias medžio darbas,! 
lidelius ir mažas, už prieinamą! 

Kkainą. Apkala namas šingeliais.] 
[Dedame stogas.

Tūri 35 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

BENUOS FLKTAS
Iftrendavlmul f lėtos 6 kambarių, nau
jai Iftdekoruotaja Ift visų pusių ftvie- 
su. Visi patogumai. 2117 Union 
Avė. Savininkas antram aukite.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6730 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

6930 S. Aberdeen 8t. 6 kambarių 
namas. Kieto medžio grindys. Aly
va gildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 karų karadžiun. Gat-

11 vė ir elė lftgrlstos ir apmokėtos. 
Nėra skolų. 28600 cash arba g-tli- 
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-člog 
Ir

PABIRHMn nKOKEBNft
Pardavimui grosernė lr bučernė ar
ba matnvslu ant tavernos. 1967 W. 
Canal port Avė.

RENDON VASARNAMIS

Tftairenduoja 3 kambarių cottage ant 
Green Hav arti Menomlnee, Mlch. 
tm i ^nvo'te. Dėl Infrvnsaelju ra
itykite GREIČIUS. 4533 S. Wood St. 
Chicago. Tel. BOUIevard 4983,

TAVERNAS PARDAVIMUI
Geras kampinis tavernas. Nauji flks- 
čerlat. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atslftaukite po 7 vai. vak. 
8901 Archer Avė.

REIKALINGA VIRftJA

Skaitykite Biznierių
Reikalinga virėja Sv. Jurgio pa
rapijos klebonijoj. 3230 So. Li
tuanica Avė.

Barbenus PLATINKITE “DRAUGĄ’

Pranešimai
CICERO. — Draugystės Sv. 

Antano, mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 3 d. 8 moky
klos kambary. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes išgirsite rapor
tų iš draugijos jubiliejaus ap- 
v&ikščiojimo. Kada dr-jos su
sirinkime padaroma kokie nu 
tarimai, tai nariai, nebuvę ta
me sus-me, pradeda rflgotL 
Kiekviename draugijos susi
rinkime privalome dalyvauti, 
viai nariai, kad žinotų, kas 
yra daroma. Valdyba

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 We«t S3rd StrMt 
Telaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus Ift Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lletuvlftkl. nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT 00.
809 Wart 19th Street

(or EOONOMY ind 

SAUSFACTION an 
ThubklėdtdfDMbkAdionf

BAKING HV POVVDER
Ajčp MrydrdffMacMM 
25 ounces for 254

FuII Pack ••• No Slack Nllind

PLATINKITE "DRAUOV
MILUONS OF POUNDS HAVF BEEN 

USF0 BY OUR GOVEPNMEnT

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

vAcuum-cleaner 
ATLIEKA 22 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Keikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No.-Wabash Avė., Chicago.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTCLfi LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA 

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Baodradarblai:
GAUBIA, SABONIS, >ULAW, 1ANKEVIČIUS, BA0KTB

TT


