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20 žuvo anglių kasykloje Indiana valstybėj
ĮVYKUS SPROGIMUI 183 

SUSPĖJO PASPRUKTI

Kasykla moderniškai įrengta; 
pripažinta dovana už saugumą
SULLIVAN, Ind., liepos 15. ir laukia žuvusiųjų lavonų iš- 

— Glendora No. 28 anglies ka
sykloje, už penkių mylių šiau- 
rrytų link nuo Čia, šiandien 
rytų. įvyko sprogimas.

20 angliakasių užmušti ir 9 
sužeista. 183 kiti suspėjo pas
prukti iš kasyklos.

Sprogimas įvyko ilgam ka
syklos tunely. Gelbėjimo dar
bas apsunkintas ir didžiai pa
vojingas, nes tunelis vietomis 
gali įgriūti. Iki pietų suspėta 
išimti sužeistuosius įr kelis Žn 
vusiųjų lavonus.

Sprogimo priežastis dar ne 
žinoma Spėjama, kad dujos

kėlimo. *<■
Ši kasykla atidaryta 1919 

metais ir iki šiandien joje ne
turėta nė vieno nelaimingo į- 
vykio. . į , , , . : w .

Kasykla turi moderniškus 
saugumo įtaisymus. Pereitais 
metais valstybės saugumo ko 
misija kompanijai pripažino 
dovanų (prizui už saugumų.

Sullivan apskritis netolimoj 
praeity turėjo du didelius spro 
gimus anglių kasyklose. 1925 
metais City’ Coal kasykloje į- 
vykęs sprogimas prarijo 51 
angliakasį. 1931 m. Little Be

darbi-
sukėlė nelaimę.

Ties kasyklos įėjimu- (šafbi) itty kasykloje žuvo 29I •
suplūdo moterų ir vaikų būrys' ninkai.

C.I.O. SURENGĖ RIAU-

Ryšium su riaušininkų nušo
vimu šalia Republic Steel ko r 
poracijos fabrikais, So. Chica 
go, gegužės 30 d. koronerio 
teisme streiko komiteto narys 
L F. Selenik liudijo. Ir štai 
kų jis išpažino;

Prieš riaušes iš vakaro C.I.- 
0. unijos buveinėje ginklai bu 
vo rodomi.

Vienas, ar daugiau šūvių 
paleista iš minios susidūrus su 
policija ir tik po to policija 
panaudojo ginklus.

Minios žygiavimo tikslas bu
vo prasilaužti per policijos ei 
les, įsiveržti į fabrikus ir išl 
ten išvaikyti streiklaužius.

Selenik pasisakė, kad kai iš 
minios pasigirdo šaldymai, jis

SUSEKTA KLASTOTŲ PI-
. • 4 V

MIRĘS SENATO DEMOKRATU VADAS

Policija areštavo paroliuo- 
tų iš kalėjimo Josephų Nasta- 
si už taxi šoferio apiplėšimų. 
Areštuotojo bute, 917 Lawren- 
ce avė., padaryta krata ir ras
ta net devynios mašinėlės pus- 
doleriams dirbti.

Areštuotasis išpažino atli
kęs eilę plėšimų ir nurodė dvi 
jaunas moteriškes, kurios jam 
gelbėjo plėšimuose ir jo padir
btų klastotų pusdolerių sklei
dime.

Anot jo paties, apie 5,000 tų 
jo pusdolerinių paleista apy
varton.

Policija greit suėmė ir nuro
dytas moteriškes — Mrs. Inez 
Gerasta, 25 m., ir jos seserį 
Miss Margaret Craig, 27 m.

31 VYSKUPŲ DALYVAUS 
KATECHETINIAM 

KONGRESE
ST. LOUIS, Mo., liepos 15. 

— Krikščioniškos Doktrinos 
sambrolijog trečiasis naciona- 
lis katechetinis kongresas į- 
vyks šiame mieste šįmet spa
lio 9 iki 12 d.

Bus gausingas žymiųjų ka
talikų suvažiavimas. Daly
vaus 31 arkivyskupų ir vys
kupų, Amerikos Katalikų uni
versiteto rektorius, šalies Ka
talikų Gerovės konferencijos 
generalinis sekretorius, eilė 
kunigų ir pasaulininkų.

Ispaa Maistai pliekia radikalu 
milicininkus

Valencijos skelbiami laimėji
mai iš piršto išlaužti

HENDAYE Prancūzija, radikalai pradėjo puoliu n* 
liepos 15. — Madrido ir Va-! prieš nacionalistų policijas ra 

llencijos radikalai per keletu kariniam ir rytiniam Mad lo 
■ paskutinių dienų skelbė pašau- j šonuose. Tačiau vienur ir k i - 
liui bombastiškas žinias apie tur jie supliekti, o rytuose 
savo “laimėjimus” Madrido tiesiog išblaškyti.

i frontuose. Nacionalistai tylė-
jo. : !,ifc

Dabar ir šie jau prabilo.

Nacionalistų vadovybė pe • 
reiškia, kad tūkstančiai radi
kalų milicininkų nukauta -ir

Nacionalistai oficialiai pa- sužeista. Ir nacionalistų pozici 
reiškia, jog yra teisybė, kad jos niekur neįlaužtos.

Senatorius J. T. Robinson iš Arkansas valstybės, griež
tas prez. Rooseveltot visų sumanymu šalininkai, Anądien jis 
staiga mirė bekovodamas už vyriausiojo teisimo reformų su
manymų. Miręs senatorius, Mm. • amž., Afaiaduojamas su 
žmona.

AMERIKA TARIASI SU 
RUSIJA PREKYBOS 

REIKALU

WiASHINGTON, liepos 13. 
— Valstybės sekretorius Hull 
iškelia aikštėn, kad J. Vaist y- 
jbės turi pasitarimus su sov. 
Rusija tikslu pratęsti specia- 
lę prekybos sutartį tarp abie
jų šalių.

VIENI ATSKRIDO, KITI 
IŠVYKO

DINGUSIŲ LAKŪNŲ IEŠ
KOJIMAS BUS NU

TRAUKTAS
SAN FRANCISCO, Cal., 

liepos 15. — Keli šimtai karo 
laivyno lakūnų vis dar ieško 
andai PaeifJke dingusios lakū
nės Amelijos Putnam ir josi
sankeJeivio Noonan.

Gauta žinių, kad ieškojimas PARYŽIUS, liepos 14. — 
bus tęsiamas iki šeštadienio' j0 Emin. kardinolas Dougber-

DETROITAS RENGIASI 
SUTIKTI PIRMĄJĮ 

ARKIVYSKUPĄ
DETROIT, Mich., liepos 15. 

— Detroitas subruzdo rengtis 
iškilmingai pasitikti pirmąjį 
naujos Detroito arkivyskupi
jos ganytojų JE. arkivyskupų. 
E. Mooney.

Arkivyskupas atvyks rug
piūčio 2 d. vakare, o rugpiū
čio 3 d. ryto įvyks ingresas, 
kuriame pirmininkas apastališ 
kas delegatas, JE. arkivysku
pas A. G. Cioognani.

Arkivyskupo priėmimo iš
kilmėse dalyvaus gubernato
rius Murphy ir šio miesto 
majoras Couzens su miesto 
valdininkais.

PHILADELPHIJOS KARDI
NOLAS LISIEUXE

pats nesitraukė atgal nuo po- amž. Abi taip pat išpažino, 
licijos, bet pirmutinis puolėsi p0 išklausinėjimų policija 
į policijos eiletf. Tenai jį poli- tri8 pavedė federali-
cija su lazdomis parbloškė ir niamg
paskiau areštavo. _________________

Ginklų klausimu Selenik pa-
reiškė, kad komiteto nariai pa
tarė streikininkams neturėti 
ginklų.

AMBASADORIUS
BINGHAM

BASKŲ VAIKAI NERIMSTA 
ANGLIJOJE

SCARBOROUGH, įAnglija, 
liepos 15. — Netoli Čia vienoj 
stovykloj išlaikomų 40 baskų 
jaunuolių sukėlė maištus, rei-

LONDONAS, liepos 15. - 
Lengvai susirgo J. Valstybių

NEW YORK, liepos 15. — 
Tų pačių dienų, kaip tik kiti 
trys Rusijos lakūnai atskrido 
į J. Valstybes, pirmieji trys 
garlaiviu Normandie išvyko į 
Europą.

Sovietų ambasadorius Troja 
novskis per 25 dienas čia tuos

vakaro. Ir jei niekur nebus 
rasta jokių pėdsakių, ieškoji
mas bus nutrauktas.

4 PIKJETININKAMS SKIR
TAS KALĖJIMAS

Vyresniojo teismo teisėjas 
F. Allegretti nuteisė po GO 
dienų kalėti 3 vyrus ir 1 mo- 

piirouosius lakūnus po šalį ve'terįškę, Bauer and Black 
žiojo ir vaišino. Dabar amba
sadorius užsiėmė naujais tri

ambasadorius R. W. Binghom. sius.

mis lakūnais, kurie 
pasižymėjo už anuos

daugina
pirmuo-

MASKVA IR VĖL GRASINA 
SAVO PRIEŠAMS

MASKVA, liepos 15. — 
Bolševikų spauda daug ir pla- 

kalaudami geresnio maisto ir čiai rašo apie rusų Lakūnų at-
jo daugiau.

Jie puolė stovyklos virtuvę. 
Išsitraukė peilius. Senyvas vi
rėjas vos paspruko. Tik nuvy
kusi policija numalšino jau
nuolius. Jų vadai uždaryti. Nu 
tarta juos nukelti į kitų sto
vyklų, kur yra kariška, tvarka 
ir drausmė.

liktus tolio skridimu rekordus.
Ir tuojau susimeta ir vėl 

grasinti savo priešams. Se
niau Maskva grasino prie
šams su gavo galinga kariuo
mene. Kariuomenei susmukus, 
ji grasina oro laivynais. Gir
di, sovietų lakūnams tik vieni 
juokai trumpu laiku pasiekti

Europos valstybių sostines ir 
jas sugriauti su orinėmis bom 
bomis.

Dar pažymi, kad sovietų 
pramonė gamina daug lėktuvų 
ir, prireikus, gali pagaminti 
jų galybes.

Tad, girdi, sovietų priešai 
neturėtų užmiršti šios bolševi
kų pažangos savo šalies saa 
glumui. . J. .» —L

ty, Philadelphijos arkivysku
pas, dalyvavo bazilikos pašven 
tinimo iškilmėse Lisieuxe.

Nuvykusį į Lisieuxų Bayeu- 
xo vyskupas F. Picaud Jo E- 
minencijų pasitiko. Kardinolas 
tuojau nuvyko į vienuolynų 
matyti viršininkę, motinų Ag
nietę, Šv. Teresės. i(Mažosios 
Gėlelės), vyresniųjų seserį. 
Paskui kardinolas ilgų laikų

Pharmaceutical dirbtuves strei„ . apžiunnėjo naujų bazilikų,
nei-,kininkus, už “injunetion’

girnų ir ^streikuojančių dar- pAGERBS MIRUSI KARDI- 
bininkų užpuldinėjimų. Tačiau 
nuteisimas suspenduotas.

“Žmogaus darbo teisė i?ki-

NOLĄ GIBBONSĄ

WASHINGTON, liepos 15.

Japonijoje pripažintas kariškas 
sąjūdis, pasirengimas

• •

Japonai pasiryžę užimti dvi 
Kinijos provincijas

TOKIJO, liepos 15. — Ja-| Kinijos vyriausybė tvirtin i, 
ponijos vyriausybė paskelbė kad japonų sąjūdžio tikslas už 
šaliai kariškų pasirengimų ir imti ir pasisavinti dvi Kibi toa 
kariškų žygį tautoje. j provincijas; Hopei ir Čahar.

Imperatorius Hirohito šį vy Matyt, jas norima įjungi į
riąusybėg žygį patvirtino.

ŠANGHįAJUS, Kinija, lie
pos 15. — Apsistojus mūšiams 
Peipingo apylinkėse, tame mie 
ste gyvenantieji japonai ir 
korėjiečiai suskato ko greičiau 
dumti į savo šalis. Iš Peipin
go išvažiuojantieji visi trauki
niai yra kupini japonų ir ko
rėjiečių. Be jų miestų apleid
žia ir turtingesnieji kiniečiai.

Kinija ir Japonija siunčia 
kariuomenes į Peipingo sritį.

Mandžiukų.
Žiniomis iš Tokijo, japonų 

vyriausybė energingai rengia
si į neoficialų karų stt Kim ja. 
Planuojama be karo paskebli
mo apsidirbti su Kinija. Ofi
cialus karo paskelbimas t rr 
tarptautinio pobūdžio. Japoni
ja neturi svarbaus pagrin-H 
imtis oficialių žygių. Šiaip gi' 
kariavimas, sako japonai, yra 
japonų naminis reikalas. Ir 
Mandžiurijos užgrobimas skai 
tošį jų “naminis” reikalas.

UŽ STATYMĄ KLIŪČIŲ 
PAŠTUI

CLEVELAND, 0., liepos 
15. — Federalipe “grand ju- 
ry” įkaitino 9 vyrus už daro
mas kliūtis pašto vežiojimui.

Tarp įkaitintųjų yra vienas 
iš C.I.O.

STASYS SUIMTAS BE JO
KIO PAGRINDO

KAUNAS. — Dėl žinios t 

pie buv. Lietuvos Tautinio K o 
mitelio Vilniuje pirmini] ko 
Stašio suėmimų papildomai te 
ko sužinoti, kad Stašys jo
kiems devizų nuostatams nėra 
nusikaltęs. Jam tuo reikalu iŠ-

NUŠAUTAS DARBININKŲ |k.elto* byloie jifl buvo
VADAS

ST. LOUIS, Mo., liepos 15. 
— Nežinia kas nužudė nušovi
mu darbininkų vadų J. J. 
Dumi, 42 m. amž.

siutas.

Lenkai jį vėl suėmė, matyti, 
norėdami pasiteisinti prieš 
viešųjų opinijų ir teroriztu t i 
Vilniaus krašto lietuvius. **r

lo su jo sutvėrimu ir ši teisė — Kolumbo Vyčių organizaci g NUŠAUTA, 20 SUŽEISTA
taip reikšminga, kaip ir strei
kas”, pareiškė teisėjas.

CHICAGOS VIENUOLE 
PAS POPIEŽIŲ

CASTEL GANDOLFO, lie
pos 15. — Šventasis Tėvas Pi
jus XI suteikė audiencijų se
seriai vienuolei Marijai Eufe- 
mijai, šventosios Nazareto 
Šeimynos instituto, Chicagoj, 
vedėjai. ,

jos vadovybėje čia bus pager
btas miręs Baltimorės kardi
nolas Gibbonsas.

Tas įvyks liepos 18 d. kar
dinolo 103 metų gimimo sukak 
tuvėmis.

•Įvyks pamaldos Švč. Šir
dies bažnyčioj, o po to šalia 
kardinolo statulos (Švč. Šir
dies bažnyčios priešakyje) a- 
titink&moe iškilmės.

BEIRUTAS, Sirija, liepos 
15. — Elirech srityje sirijie- 
čiai puolė vyriausybės ofiRns. 
6 jų nušauta ir apie 20 sužei
sta. • •

Sirija yra nepriklausoma 
prancūzų tvarkoma valstybė.

GOEDOELLOE, Vengrija, 
liepos 15. — Dormony kaime 
nuo užsinuodijirno grybais 5

PLATINKITE “DRAUGĄ”!asmenys mirė ir 40 serga.

JERUZALE, Palestina, li«? 
poe 14. — Britų autoritetai 
suspendavo žydų dienraščio 

Haboker leidimų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies giedra; numatomi griau 
stirnai; ne tiek daug šilta.

Vakar 2:00 popiet ankičii 
sia temperatūra buvo 89 l.

Saulė teka 5:28, lekuo
si 8:24.
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BendraJarblanis lr korespondentams raMti necr^žlna,
M »ei»raAotM« tai padaryti lr neprlūunCtkina tam Wks- 
lul pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tal- 
fytį ir trumpiau visus prisiųstus raktus lr ypač ko- 
reapaudvncljaa aulyg savo auoilūro*. Korespondentų 
pręko rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galint* rašoaraja 
•naštušle) paliekant didelius tarpu* pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamo*

Redaktorius priima — nuo 4 vah 11*1 6 vai. popiet. 
PR&NUMKKAT9S KAINA; J. Amerikos valstybėse;

Metams — *6.00; Pusei metų — *3.60; Trims mėne> 
Masas — *2.00; Viešam mėnesiui — 76ę. Kitose val- 
Myb«*e prenumerata: Metams — *7.0*; PumI msta 
«— *4.00. Pavienis num. So.

MMbatų kaino* prisiunčiamos parelkalavua

Į gio, viso sodouiišlio ir gdmoriško ištvirkimo, 
I viso žiaurumo, kokio neesti net gyvulių tar

pe... šaknys yra šaipioje.
Kai šakny* o*ti supurastea, tada griū

na tvirčiausi ųtooląi, didtiausi Libano 
kadrai. Kai haaaijos iafaiya — šeimos 
— esti supnvuąio* tada griūnu amžiai* 
Stovėję kailių sostai, K istorijos lapų 
dingsta galingosios valstybės, ir jų nuo 
tos pražūties neapsaugos nei sknftfeu- 
ana kariuomenės nei anksta kultūra.

uetuvoj Šventosios žiotyse
ANTRASIS ŽVEJU UOSTAS

— —u *ų ■■ 07 ■
Kuriamas Naujas Miestas PaSventis

Senatorius Robinson

Dar Dėl Pasaulio Lietuvių Sąjungos

Vakar paskelbėme Pasaulio Lietuvių Sų 
jungos valdybos memorandumų Lietuvos vy
riausybei. Memorandume nušviečiama sųjun
gos reikalas.

K»ip vakar buvo minėta, Pasaulio Lie
tuvių Sujungs, kurios centras sulyg statuto 
projekto turėtų būti Lietuvos laikinojoj sos
tinėj Kaune, dar nėra įregistruota- Prane
šama, kad sųjungos reikalu su vyriausybe 
vis dar nesusikalbama. Kažkodėl nenorime 
ji legalizuoti ir nepaaiškinama delko. Tai 
turėjo būti seniai atlikta ir darbas pradė
tas.

Mes jaučiame, kad Pasaulio Lietuvių 
Sąjunga yra reikalinga. Mums lietuviams, 
gyvenantiems įvairiuose pasaulio kraštuose, 
reikalingas stiprus ryšys ir bendradarbia
vimas. Tas bendradarbiavimas būtinas ir 
su Lietuvos visuomene bei jos organizaci
jomis. Tuo ryšiu kaip tik turi būti Pasam 
lio Lietuvių Sųjunga.

Jei Lietuvoj nebus galima sujungus cen
tras įsteigti, mes siūlome jų legalizuoti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, taip pat siū
lome antrąjį viso pasaulio lietuvių kongre
sų šaukti 1039 ųr 1040 mųtaia Amerikoj.

Nėrą abejonės, sąjungos centrui ir kon
gresui geriausia vieta Kaunas. Iš visų kraš
tų suvažiavę lietuvių organizacijų atstovai 
turėtų progų geriau pažinti Lietuvos gy
venimų, pasisemti daugiam-jėgų-ir žinių to 
J i m esu i am lietuvybės palaikymo darbui iš
eivijoj. Tačiau, jei tai Lietuvoj bus negali
ma, reikia centras steigti kur kitūr ir taip 
pat kongresus šaukti ten, kur jie bus pa
geidaujamu. Pasaulio Lietuvių Sųjungos idė
jos numarinti negalima. Jų reikia įgyven-t 
dinti.

Senatorius Joseph Robinson mirtis už 
tfavė didelį smūgį demokratų partijai ir 
administracijai. J U per daug metų buvo 
partijos vadas Jungtinių Valstybių senate. 
Jis buvo energingas, drąsus ir sumanus 
kovotojas su savo partijos priešininkais. Pre 
zidentas Rooseveltas jo asmenyje neteko ar 
timo bendradarbio, draugo ir gynėjo jo vi
sų sumanymų.

Reikia pasakyti, kad jis ir mirė beko
vodamas dėl p. Roosevelto programos. Se
natorius Robinsonas stipriai palaikė prezi
dento sumanymų reformuoti Aukščiausįjį 
Teismų. Pastaruoju laiku jis buvot paruošęs 
naujų planų, kaip tų sumanymų pravestu 
Dėl to daug dirbo įvairiose komisijose, daug 
ir smarkiai ginčijosi senute. Tai paveikė į 
jo sveikatų ir visai netikėtai turėjo apleisti 
šį pasaulį.

Spėjama, kad šen. Robinsonui mirus, 
sunin\bus pravesti sumanytųjų teismo re
formų.

Lietuvon žyeyiybų iki šioj 
buvo neorganlnuota. Ši ūkio 
šakų, duodanti pragyvenimų 
didokam pajūrio gyventojų 
skaičiui ir teikianti pigų, svei 
kų maistų kraštui, buvo žy
miai atsilikusi nuo kitų ūkio 
šakų. Žvejai neturėjo pakan
kamai savo darbui tinkamų 
priemonių. Sugautų žuvį ne- 
visuomet buvo kur dėti. Kur
tai* laiminanti uasisekimas iū- 
roja Bebūdavo pelninga*, nes 
nesant pirkėjo, reikėdavo iu

Išilgai viso miesto išvesta 
ir sukasta nauja gatvė, kuri 
jau iš abiejų šalių apsodinta 
medeliai*. Taip pat medeliais 
apsodintas nuo vieškelio atei
nąs kelias, kurs pačiame Sve
ri tusios uostamiestyje pavirę 
ta gatve, einančia iki pačio* 
uosto valdybas namo ir už jo 
dar neišgrįsta iki Šventosios 
tilta. Žymu ir daugiau mies 
tolina išplanavimo ir staty- 
narni ženklų. Jau baigta ir iš
pilta, abišaliai jaunai* kušta

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į ant 1 ha. žemės sklypo, kur 
buvo imamas žvyrą*. Vieta

Tiesos Žodis

Baisi Kelionė

vi* atiduoti pusdykiai. Kraš nėliai*, apsodinta alėja, nu 
to gyventojai mažai šovų su )tiest* upės uosto pakraščiu.
valgo dėl to, kad toliau nuo 
pajūrio žuvis sunkiai gauna
ma-

VyriMajH Mrivtytee
Todėl vyriausybė susirūpi

nę žvejybos ūkį pagerinti ir 
tinkamai sutvarkyti, organi
zuojant žųvų realizavimų ( ir 
Pūčių žvejybų, Įsteigta akci
nė bendrovė “Žuvis1’, kuri 
pernai pastatė modemiškų žu
vies at&aldymo bei paruošimo 
fabrikų. Dabar dėl žuvies re 
aliaavimo nėra jokios bėdos, 
ne* ko nenuperk* vietos gy
ventojai ar pirkliai, visų i* 
vį paima “Žuvies” fabrikas. 
Čia žuvis paruošimu* taip, 
kad tinkama vartojimui gati 
būti ilgesnį laikų bet kuriuo 
metu. Taip paruošta žuvis 
pristatoma lr į tolimiausias 
vietas kariuomenei, ligoninč-

Tėvų Jėzuitų leidžiamam savaitraštyje 
“America” rusų rašytojas Aleksandras Be- 
denkoff rašo apie tai, kaip jis buvo nuteis
tas sunkiems darbams į Sibiru.

Jis buvo vežamas drauge su 10,000 ka
linių freitu po 60 asmenų į vagonų. Kie
kvienas asmuo gavo po svarų duonos. Va
gonai buvo aklai uždaryti. Kas trečia die
na vagonui buvo atidaryti, kad išrinkti mi
rusiuosius iš gyvųjų tarpo. Aštuonias die- Ims, valgykloms ir kas tik jos 
nas važiavo freitu, o trylika dienų ėjo peš- reikalauja. Netolimoje ateity 
etomis per gilų sniegų. Iš 10,000 žmonių 
kelionės tiksiu pasiekė tik 300.-Kiti žnv©įsteigti įvafridse Lietuvo* 
baisioj 21 dienos kelionėj, vietose žuvies krautuves, pa

la to aįšku, kad bolševikų komisarai statyti Kaune šaldytuvus 
Rusijoj su žmonėmis elgiasi žiauriau negu
su gyvuliais. j J t

Tėvų Marijonų leidžiamas Lietuvoje sa
vaitraštis “Šaltinis” įdėjo įdomų rašinį, ku
rio pabaigoj rašoma:

Šiandien, kada imu visur siausti dvasinė 
anarchija, užraktai beveik nuo visur nu
plėšti. į skaityklas ir bibliotekas gali įeiti 
visi. I jas eina gyvenimo nesugadinti jau
nuoliai ir nuodija savo nesuterštas širdis 
nedorovingais romanais ir laikraščiais, kur 
gražiomis varsomis iškeliamos gyvenimo pa
dugnės, kur tai, kas nepadoru, padaroma 
padoru. Bevelk be jokios kontrolės gali eiti 
visi į kinus, kur gardiiuojas nepadoriomis 
scenomis... < •

O nepadori spauda, nešvarūs kinai skai
sčioms sielutus yra baisiausi nuodai. Nuodai, 
kekių dar nieks nėra pagaminęs jokioje la- 
burataryoje. Tai* nuodais nuodijamos jau
nos sielos, tautos ateitis..

Jei mes bent maža dalimi rūpintnmies 
tiek savų sielos gerove, kiek rūpinamės 
sava kūnu, tad* turėtumėme užlipdyti 
baisius mirties ženklus — knnkuoles ant 
bibliotekų, knygynų durų, kur sukrau
ta nepadori spauda, lyg nuodingosios 
dujos, — užlipdyti ant kinų, kur sprog 
dinamos jaunos sielos...
Gal niekam ta dvasinė anarchija tiek 

nekenkia, kaip šeimoms, jus tiesiog pūdyte 
pūdo.

Kada šiandien pragariškos neapykantos 
širdys dūmais | padanges paleidžia amžiais 
kurtas brangenybefe, kada patrankų šūvių 
sustabdyti nepajėgia jokios valstybių konfe
rencijos, kada nuo blogio žmonių neatbaido 
net didžiausin^Khosmės... — daugelis rimtų 
žmonių ima ieškoti to viso gilesnių priešas 
čių. . •

Jų ieškomą visur, tik ne ten, kur jos 
Į tikrai glūdi. O nematoma, kad viso to bln-

Europos Čempijonai

Drauge su sportininkais yra atvykę Lie
tuvos krepšininkai (hasketbolininkaiį, kurie 
praėjusį pavasarį laimėjo Europos četupijo- 
natų ir kurie tuo savo laimėjimu tiek daug 
džiaugsmo atnešė visai mūsų tautai.

Chicagos lietuviui ypač turime būti pa
tenkinti, kad turime progos tuos čeinpijo- 
nus ne tik pamatyti, bet ir pasižiūrėti kaip 
jie žaidžia.

Šį vakarų Cicero stadiono jie grumsis 
su Amerikos lietuvių geriausių krepšininkų 
rinktine, Žaidimas bus įdomus. Ne tik jau
niu**, bet visi turėtų atvykti šio žaidimo 
pažiūrėti ir pasidžiaugti šauniais Lietuvos 
ir Amerikos lietuviai* basketbriininbaia

, Gražus Pavyzdi*
• -

Jau buvo pranešta, kad prof. Mykolas 
Biržiška, buvęs VVS pirmininkas, kaip vie
nas iš pasirašiusiųjų po Nepriklausomybės 
aktu, pagal įstatymų, gavo žemės sklypų ir 
miško namams pastatyti. Miškų pardavęs 
prof. M. Biržiška visų gaųtųjų pinigų sumų, 
virš 30,000 litų, aukoja sveikatos punkto 
mūrinei patalpai Viekšnių miestelyje pasta
tyti.

Viekšnių vąlsčius paskyrė nemokamai 
gražų žemės sklypų tam pastatui ir apsiėmė 
pristųtytį. žvyro, smėlio, akmenų ir atvežti 
nemokamai visų statybinę medžiagų iš sto
ties.

Sveikatos punktas bus valsčiau* nuo
savybė ir veika gyvenusio 42 metus Viekš
niuose d-ro Antano Biržiškas vardu. Svei
katų* punktas turės dvi ambulatorijas - - 
motinos ir vaiko ir bendrų. Jame bus ma 
žoma operacijoms tvarstomas kambarys ir 
vien* paįata atsitiktiniems ligoniams.

Sveikatos punkto planų sudaro Vidaus 
Reikalų Ministerijos statybos inspekcija.

Tai sveikintina* ir sektinas pavyzdys.

kitais būdais prekybų plėsti.

Lietuvos Pajūrio Bvejai

Kalbant apie žuvies žvejy
bos plėtimų Lietuvoje, pir
miausia tenka prisiminti, tuos 
žmones, kurie gyvendami pa
jūryje, kasdieną leidžiasi ko
voti su Baltijds bangomis ir 
iš jos graibyti žuvis. Tai Lię- 
tuvos pajūrio žvejai.

Žvejų kaimelių pilnas vi
sas Baltijos pakraštys, bet 
daugiausia jų susispietę prie 
šventosios upės žiočių. Dabar 
toje vietoje pradeda augti an. 
trasis Lietuvos uostamiestis, 
kitaip vadinamas Šventosios 
žvtjų miestas. Čia jau neima-, 
ža žmogaus rankos pridėta.

Žvejų miestas

Šventosios upės žiotys prieš 
uostų sutvarkytų*, sutvirtin
tos, vietomis krantą! akme
nimis išgrįsti, rūdijusios bu
les nusausintos, gremalė išly 
gintą. Rajūno kopos rūpes
tingai nusodintos karkleliais 
ir varpučiais. {Smėlys sutvir
tintus ir ordyntas sustabdy
tas. Dideli plotai užsodinti 
pušų daigais. Tai busimoji 
šventosios girią, naujas par 
ka*. Įlankoje prie uosto pora 
hektarų užsėta Žilvyčiais. Čia 
bus vyčių plantacija visokie
ms žvejybos įrankiams, kaip 
Ui vinteriams, bučiams ir kti 
pinti. Čia turės žaliavos savų 
verslo įrankiams visos apy
linkės žvejai ir ne viena šei
ma ras sau pragyvenimų, gą- 
m'r.dama kitiems amato reik- 
mūris. '

Visur užsėtą spigliuotais mo
deliais ir apsaugoti nuo vėjų 
ardomo nenaudojamieji pro
tarpiai. Visur medeliai sodin
ti į derliai patręštas duobes. 
Žodžių visur matoma pridė
tos rankos ir padėtų daug pi
rmųjų pamatų.

šis žvejų miesto* kuriamas 
ir visa eilė Šventosios uosto 
statybos bei tobulinimo dar 
bų atliekamas Ministerių Ka
bineto nutolimu, šiemet pra
dėti uosto molų liginimo da 
rbu. Numatoma motus prail
ginti 400 metrų įr tada į uo 
stų galės įplaukti didesni lai 
vai. Uosto baseinas bus ap
saugotas nųp smėlio užneši
au) jūros bangavimo metu. 
laivai į baseinų ramiai ga
lės Įplaukti jūrai banguojant.

Taip pat sudarytas šven 
tosios žvejų miesto statybos 
projektas. Kadangi uostamie- 
stčs žemė priklausė privati • 
niams savininkams, tai susi
taria su jais tų, žemę perimti 
valdžios nuosavybėn, o vie
ton jos savininkams duotą 
Finansų Ministerijai priklau
sančio Būtingės dvaro žemės. 
Tuo būdu sukeista apie 60 ha4žemės.

Žinomos savo pruractvoms 
apie svieto pabaigų, karalie
nės Mikaldos vietų mūsų čė- 
sais, tavorščiai, dabar užėmė 
Bustono cicilistų tėvas Mai- 
kis. Jis savo cicilistų sųjun
gai tlumočija, kad svieto pa
baiga jau netoli, ba Nikara- 
goj (Pietų Amerikos valsty
bė) pas vienų farmerį gai
džiui išaugo ragai. Iš to jis 
išveda figerį, kad ck-ilistai
nespės nei rojaus ant žemės jų atgaivinti, 
įsteigti, kaip ateis svieto pa

buvo duobėta, ale laisvama
niai jų sulygino. Gaila, kad 
anksčiau to nežinojau. Būčiau 
pranešęs jiems vienų duobę 
palikti neišlygintų, kad nerei
ktų kasti Čikagios laisvama
nių draugijai, kuri, anot tarp 
durų stovinčio daktaro, jau 
pusiau numirus. Dr-ja jau 
taip smertelnai apslabus, kad 
nei daktaras Šliupas, nei vie
tinis daktaras neturi uodiejos

baiga.

Lietuviški eicilistai įr bal- 
šavikai įsteigė bendrų pruntų 
ginti Ispanijų nuo fašistų, o 
Mišigano steite, kaip paduo
da “Lietuvos Aidas,” žmo
nės įsteigė organizacijų ginti 
svogūnus nuo šmeižtų, ba 
kiekvienas žmogus svogūnus 
valgo, ale kiekvienas suka į 
šalį nosį nuo svogūno kvapo. 
Sako, bus ginamas nuo šmei
žto ir česnakas. Detroito, 
Grand Rapids’o ir lietuvių 
fannerių Mišigaue prašau pa
duoti daugiau žinių apie Hą 
organizacijų. Gal, reikės pas
kelbti aukų rinkimų, kaip da
ro bendrapruntininkaL

Lietuviškų balšavikų drau
gijos Bimba Bruklyne stojo 
rašyti knygų “Kelias į nau
jų gyvenimų,” kuri, sako, bus, 
tik rudenį išdrųkavota. Ma
no delnas rodo, kad kol Binv- 
ba parašys ir išdrukavo* tų 
knygų, Rasiejus jau bus pa
sidarę* kelių į naujų gyveni
mų. Bereiks jis tik klynyti nuo 
visokio staliniško griozdo.

— Mama! Mama} Kaaperų 
Juozas paprašė mano rankos!

— Na, ir kų tu jam atsa
kei?

— Aš jam padaviau abi 
rankas. .

— Ar galima moteriai su 
vyru eiti gatve susikabinus T

— Gąljnia, , jęi abu būtų gir- 
Palangos laisvamaniai gavoiti; turi laikytis, kad nepar- 

laisnį užvesti laisvas kapines ‘ pultų.
ra

Įkurta* feodu

Šv« ntesios žvejų miestui k u 
rti sudarytas tam tikras fon
das. Jo lėšomis bus pastatyta 
tinkamų, patogiai įrengtų, 
žvejams gyvenamųjų namų. 
Žvejo namai susidės iš -dvie
jų kambarių, virtuvės ir sai
kų viršuję. Namai bus visais 
atžvilgiais pritaikinti žvejų 
reikuk-ms. Jau šięmet bus pa
statyta dešimt stadartinių 
žvejų namų, kurie sudarys 
miestelio tikrųjų užuomazgų. 
Taip pat jau rengiamasi sta
tyti moderniška, didelė pra
džios mokykla. Jau išmatuo
tas kelias ir pradėtas statyt: 
naujas tiltas per Šventųjų. 
Poliai jau sukalti ir šiemet 
tiltas bus baigtas statyti.

Reikia pastebėti, kad Šve- 
ntosios uostas tai nėra Šiaip 
sau kokia žvejų valtims už
uovėja arba molais aptvertas 
jūros pakraščio keturkampis. 
Pirmiausiai pats jūra* uostas 
susideda iš dviejų užtvaių, 
kaip ir dviejų uostų, su išo
riniais ir vidaus molais. Iš 
vidurinio užtvaro pro angų 
įplaukiama į Šventosios upe^ 
žiotis, kurios yra savaime la 
bai ilgos uostas, nusitęsi a su 
dideliu išsilenkimu per kukį 
gerų kilometrų į šiaurę, dur 
už uosto administracijos na
mo. Uosto rajone stovi grupė 
gražių pastatų. Čia tai ir vrą 
visas gimstančios Šveūlcsios

miesto nervų mazgas. Čia y- 
ra puikios medžio darbų — 
dadydystės dirbtuvės, patogi 
mūrinė kalvė, mechanikos di
rbtuvės ir laivų statybos dir
btuves su erdviomis patalpo
mis i, * džiugai, su sava lent
pjūve ir motoru medžiagai 
piąuti ir elektros energijai 
pasigaminti. Kieme saugiai pa 
stogemis sukrauta iš visos 
Lietuves surinkta tam tikra 
laivams statyti reikalinga 
sveikų ųžuolų medžiagą. Tam 
tikroms dalims surinkta ir 
išpiauta didžiulės iš rie. lų ų- 
zuolų blankus. Aikštėje, prie 
uosto sukrauta didelė- krū
vos iš Žemaitijos giriu, pri

turės bijotis, bet savo erdvio
mis motorinėmis valtimis ir 
Islandijos krantus galės pa
siekti.

Jau pereitais metais buvo 
pastatyti du tokie moderniš
ki motoriniai žvejybos laivai, 
kurie atiduoti žvejams. Žuvų 
gaudymas tais laivais gana 
sėkminga*. Pav., laivas “Jfi- 
ratė” per tris mėnesius, at
skaičius visas išlaidas ir 800 
litų skolos gražinimų davė 1,- 
200 litų gryno pelno. Laivai 
turi taip pat visas naująsias 
žvejybos priemones. Vienas 
teks laivas atiduodamas 3-4 
žvejams išsimokėtinai. Yra 
paruoštas pianas aprūpint

vežtų ląstų. Tai vis uojto ir Šventosios žvejus visomis žve- 
miesto statybai paruošta me- jybos priemonėmis, už kurias'
džiaga, kuri čia pat uosto 
lentpitrgje pagul reikalų bus 
išplaunamą.

Motoriniai laivai žvejybai
Laivų statybos halėje ',a. 

rustai} li kriaukliai driems 
žvejų motoriniams laivai: s, 
kurių kiekvienas turės po 14 
metrų ilgio ir bus varomas 
50 arklių jėgos motoru. To
kių laivų šiemet tikimasi pa
statyti tris, o per eilę ateina
nčių indų planuojama jų pa
statyti bent kelios dešimtys. 
Žiūrint iš kokių tvirtų ųžųo- 
lų blankų ir rųstų laivai sta
tomi, kažkaip jauku pasida-vj 
ne vien tik dėl to kraštelio, 
bet ir dėl visų lietuvių atei
ties. >fcs Čia ir praktiškai ir 
simboliškai statoma tvirta, ų- 
žuolinė jūrinė Lietuva, kuri 
ne be tik pakraščio audrų qe-

jie galės išsimokėti per 10 
metų. Taip pat žvejų nuosa 
vybėn bus atiduodami ir na
meliai. Jie kainuos, palyginus, 
nebrangiai, apie 6,000-7,000 
litų ir tą sumų bus galina 
išmokėti dalimis per 10 me
tų. Tačiau namai pirmoje ei
lėje bus duodami žvejams mo
torinio žvejybos laivo dalini
nkams. Pirmiausia teks išsi
mokėti už laivų, o paskiau už 
namelį.

Miestelio vardas
Pats žvejų 'miestelis bus va 

dinamas Pašventia, tačiau 
žemaičiai mėgsta pavad in i - 
mus, kurie baigiasi galūne 
“a”, todėl ir miestelį norėtų 
vadinti tverta. Koks galuti
nai vardas bus parinktas tuo 
tarpu dar nežinoma.

Tęsinys 3 pusi.
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A. POŠKA

ILGAIS VAKARAIS
lės šviesos. Rašydavo, kol pa
vargdavo. Bet ir tada ne vi
suomet tegalėdavo ramiai dir
bti. Motina, matydama savo 
išvargusį sūnų vis dar tebesė
dintį susilenkusį prie knygos 
ar prie popierio lapo, dažnai

Y^Yc

LIETUVOJ ŠVENTOSIOS 
UOSTE STATOMAS ANT 
RAS ŽVEJAMS UOSTAS

Dariaus ir Girėno paminklo 
Lietuvoje reikalai

Nedaug jis turėjo troškimų, jau daug vargo> ir skurdo pa- 
— tik vienų. Bet ir tas pats tyręs berniukas. Mokyklos dar 
jam buvo labai sunku įvykin- nebuvo baigęs, bet jau skaitė,' nebeiškęsdavo- ir, gailesčio ir 
ti. Ligotai motinai ir savo ma- rašė ir skaičiavo visai neblo-! užuojautos skatinama, liepda- 
žųjai sesutei jis paskirdavo gai. Jam irgi kaip ir sesutei J vo eiti gulti, 
beveik visų savo darbo laikų, mokslas sekėsi, ir buvo pasiry — Palauk, toj, tuoj, — at- 
Ne, ne jos, tik tas skurdus jų(žęs toliau jį , tęsti. Tik staigi (sakydavo raginamasis ir tęs-

Kai kas ir Lietuvos aero 
klubo veiklos.

Ilgokai užtrukęs Dariaus ir 
•Girėno paminklo vietos parin-

(Atkelta iš 2 pusi.)

Nors Šventoji neturi skam
biai nustatyto savo kūrimosi 
planui termino, bet sekant, 
kaip lėtai, bet sistematingai |Wm° klausimas, atrodo, bus
ūkio būdu ji ta savo Plans'i“ «alnt,nai išspręstas. Savo 
vykdo, galima nustatyti, kad laifcu buTOmc Pranei*'

feos likimas įkinkydavo jį ir netikėta tėvelio mirtis &u- K dienai j jam nemėgsta- trugdė jo planus ir jo gyveni- 
Gę darbų. Tik tas didžiulis, mo vagų pakreipė visai į kitų 
suodinomis sienomis ir aprū- prašę: turėjo apleisti mokyklų 
kusiais kaminais, fabrikas, tas ir pavaduoti netikėtai mirusį
fabrikas, į kurį jis, keturio
likos metų berniukas, kas ry
tas septintų valandų skubėda
vo ir iš kurio šeštų valandų 
vakaro kreivais ir siaurais ša
ligatviais namon grįždavo, vi
sas aprūkęs, sujuodęs ir suer
zintais nervais nuo nuolatinio, 
monotoniško matorų bei ma
šinų dūzgimo, — jis praryda
vo visų jo darbo laikų, visas

tėvų, — uždirbti neskaitlingai 
šeimai duonų ir kambarį. Taip 
jis ir persiskyrė su mokyklos 
suolu, su savo mokslo drau
gais, bet ne su savo svajone. 
O jo svajonė, jo vienintelis 
troškimas buvo likti rašytoju. 
Taip, rašytoju, dideliu rašyto
ju, tikini pat kaip Andersenas, 
Maine Reyd’as, ponia Hannas

davo savo darbų toliau. Bet 
motina ilgai nelaukdavo: pa- 
kentusi kokias penkias-šešias 
minutės vėl sakydavo:

— Tik susimildamas eik 
gulti, vaikeli... (Vargsti, vargs
ti jau visas vakaras.

— Mama, tik netrukdyk 
manr.. aš tuojau...

Bet motnai nesuprasdavo 
saivo vaiko prašymų ir tuoj 
pradėdavo dejuoti:

— Tai, vaikeli, sėdi, sėdi per 
naktis prie tų popierų, rašai, 
rašai, — o kokia tau nauda iš 
tų raštų„. Tik nuvargsti, savo

per dešimtį metų svarbiausi 
jos konservatyvus išskaičiavi
mas, kad po 10 metų čia uos
tas knibždės stiprių didžiulių 
žvejų motorlaivių, ir jūrų pre 
kybo3 laivų, dabar tik išties
tos gatvių linijos bus apsta
tytos eilėmis namų, didžioji 
mokykla jau bus pilna jauno
jo prieauglio ir šiemet pasė
tasis miškelis jau bus toli pra
augęs žmogaus galvų. Taip 
pat jokia pranašystė, kad 
Šventoji iki to! laiko turės sa

speciali paminklui vietos pa
rinkimui komisija buvo atsi
klaususi visuomenės nuomo
nes dėl paminklui vietos parin 
kimo. Po to, komisija, kartu 
Su Lietuvos Aero Klubo va
dovybe, nutarė, kad visais at
žvilgiais paminklui tinkamiau
sia vieta esanti Žaliojo Kalno 
ųžuolyne, netoli Kūno Kultū
ros Rūmų. Lietuvos Aero Klū-

Bucher Sto>we, tokiu, kaip mūs
jo jaunas svajones ir viltis. ] Maironis, Krėvė-Mickevičius, sveikatų baigi, dauginus nie- 
Tik dėl savo ligotos motinos Šatrijos Ragana, Lazdynų Pe- j ko.
ir sesutės jis buvo priverstas 
tų nekenčiamų fabrikų lanky
ki. Jis pats vienas gal būtų 
galėjęs ir kitaip pragyventi,

leda ir daugelis kitų, kurie1 Pykindavo ir nervuodavo 
jam jau šiek tiek buvo žinomi sūnų vis ties patys ir nuolati-
ir kurių pavardes mintinai jau 
išskaičiuoti mokėjo. Jo galvo-

bet dėl jų... dėl jų gerovės ir je, jo lakioje vaizduotėje kilo,
ateities jis priverstas buvo jį 
lankyti ir visų kitų savo vil
čių laikinai išsižadėti. Ypač 
jam buvo maloni sesutė: link
sma, graži, geltonplaukė, liesu 

^išbalusiu veideliu ir šviesiai

plaukė ir pynėsi vaizdas po 
vaizdo; skrido mintys naivios 
ir drųsios, lakios kaip areliai; 
iš krūtinės verždavosi vis nau
ji dar iki šiol jam nežinomi 
jausmai ir prašyte prašėsi. į

niai pamokslai. Ne tiek jam 
sveikatos atimdavo ir nervus 
gadindavo tas nemigas ir dar
bas, kiek tie motinos pamoks
lai ir negalėjimas ramiai dir
bti tuo laiku, kuris jam vie
nintelis likdavo. Kartais į tuos 
motinos privadžiojimus neat
sakydavo nieko, — tylėdavo

Kalbėdamas apie sklandyto
jų: lakūno J. Pyragiaus ir kon 
struktoriaus B. Oškinio išvyki
mų ir dalyvavimų Kimi re, A- 
metrikoje, sklandymo rungty
nėse, sako, kad Lietuvos ĮAero

Kauno ąžuolyne

Dabar Lietuvos Aero Klū- 
bo pirmininkas prof. Z. Že-'Klubas ir Lietuvos visuomenė 
maitis painformavo “Talkos” savo sklandytojais visiškai pa- 
spaudog biurų, kad Dariaus ir Įsitiki. Jie pasistengsiu gar- 
Girėno paminklo statymo spe- bingai atstovauti lietuvių 
cialus komitetas jau galutinai ’ sklandymų. Reikia pastebėti, 
nutarė, kad Dariui ir Girėnui kad lietuviams sklandytojams 
paminklų statyti reikia Kau
no ųžuolyne. Tam reikalui 
gantas iš Kauno miesto tary
bos pritarimas. Paminklo il
gai laukti neteksiu. Dabar jau 
yra pavesta miesto inžinie
riams sutvarkyti ųžuolyno

Elmiro sklandymo rungtynėse 
teks atstovauti visų Europos 
sklandymo sportų, nes kitų 
valstybių sklandytojai savo 
atstovų į ,Amerikų nesiunčia. 
Lietuviai sklandytojai hirės 
gerus sklandytuvus. “Biržie-

planų. Tas darbas skubotai(tis” pritaikintas ilgam išsilai- 
dirbamas ir netrukus bus tiks- lcymui ore, o “Rūta” — figu- 
liai paskelbta, kurioje ųžuoly- riniam skraidymui. Su “Rū

bas kreipėsi tuo tikslu į Kau- no vietoje bus statomas Da-ta” galima atlikti nugarinį
no miesto tarybų, prašydamas riui ir Girėnui paminklas, 
leisti pasirinktoje vietoje pa-1 Prof. Z. Žemaitis pareiškė, 

vo plataus geležinkelio lini- minkI$ pastatyti. Kauno mies- kad liepos mėn. 17 d., pažy- 
jų ir stotį, kur iš visos šiaur- taryba, Lietuvos. Aero Klu

bo prašymų svarstydama, išvakarių Lietuvos plauks į sa- 
vųjį uostamiestį miško me
džiaga ir žemės ūkio produk
tai. Nes nuo Darbėnų gele
žinkelio stoties iki čia tėra 
9 kilometrai, o siaurasis ge
ležinkelis ir dabar veikia. Juo 
gabenama uostei statybai me
džiaga.

Galima visa atsakomybe 
tvirtinti, kad Šventoji, turė
dama savo uostų, savo upę, 
savo geležinkelį ir būdama 
visam šiaurvakarių Lietuvos

principo sutiko leisti statyti 
paminklų ųžuolyne, bet kartu 
pasiūlė Aero klubui dar kartų 
persvartyti paminklui vietos 
parinkimo klausimų.

natų rinkimų bei muziejų tva
rkymų.

sklandymų, bačkas, 
ir kitas figūras.

suktukus

Sklandytuvai pasiųsti į A- 
merikų laivu jau prieš savai-mint Dariaus ir Girėno 4 me-

S f?akti'..P.tr’i"kla8 !«7 Wko,‘o sklandytojai ifryko

birželio mėn. 11 d.būsiąs pradėtas statyti, 
Mauzoliejus

Ta pačia proga prof. Z. Že
maitis painformavoi ir apie 
kitus Lietuvos Aero Klnbo 
darbus. Dariaus ir* Girėno 
mauzoliejaus statymo darbai

Svečiai Sportininkai 
Buvo Užsukę Ir 

Pas Mus

PITTSBURGH, PA. — Lie 
kėčiau tarpžinybinė komisija pos 8 d. Šv. Pranciškaus vie-

mėlynomis, it vosilkos, akutė-Į popierį. Tik nebūdavo jam ka- 
mis. Ji buvo dar visai jauna. ,da rašyti: beveik visų jo laikų 
Tik devintų metų. Bet buvo! surydavo tas besotis fabrikas, 
jau antrame skyriuje. Mokėsi'Tas žiaurus ir beširdis fabri- 
irgi labai gerai, — mokytojas Įkas, kuris ryja žmonių prakai- 
girdavo. Dėl to ir Stasiukas,' tų ir sveikatų. Fabrikas juo- 
norėdamas praskinti jai kelių dais kaminais ir aprūkusio- 
į šviesesnę ateitį, dirbo netik mis sienomis...
už sa ve, ne tik už jų ir savo 1 Bet Stasiukas nebuvo iš tų, 
sergančių mamytę, bet jr nž kurie tuojau nusimena ir Tin
tų kelmorę — rusi, už kurį. leidžia rankas: negalėdamas 
žydui turėdavo sumokėti po 25 rašyti dienomis, jis dažnai ra
utus į mėnesį. Įšydavo nakties metu, visiems

Jis buvo dar jaunas, bet miegant, prie silpnos lempe-

kaip žemė, bet kartais ir neiš-• sektoriui arčiausiai ir pato

jau galutinai baigti. Kiek an-
Susirinkimas perrinko se

nuosius valdomuosius orga- pastatytų mauzoliejų apžiūrė- 1 nuetynų aplankė sportininkai 
jo ir rado, kad reikia atlikti' iš Lietuvos, atvykę čia pa- 
dar kai kurie įrengimai. ! rungtyniauti su tautiečiais ir 

Prof. Žemaitis mano, kad,užmegzti stipresnius ryšius sa 
liepos W d Dariaus ir Girėno- išeivijos jaunimu.

duoda protui jėgų ir leidimų 
ir laikų dirbti. Ji surenka 
kas dalina į glėbį to, kas vi
suotina. — Phillips Brooks.

j Kas iš mūsų nėra palenkęs 
savo valių kokiam aukščiau
siam įstatymui, nėra priėmęs 
kokį nors klusnumų kaip at
mosfera, kurioje jo gyveni
mas tari gyventi ir nėra ra-

“Aš bijau dienos aukštu-1 dęs, kad jo sielos tamsumai 
mo,_bet aš pasitikiu tavimi”. • ant 8yk kreipiasi į šviesų ir 

daugybė sunkių klausimų nė-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiškii

Liepos 16-ta Diena

— Psalm. LV, 4.

Mes visi esame išnešę skan
umų arba keblumų į vidudie
nį arba vidurnaktį ir jautę 
jo nesveikų kartumų ištrau
kiamų iš jo, ir didelę ramybę 
nužengiančių ir pripildančių 
jį iš gilumo; tos didenybės, po 
kurios skliautu mes stovėjo
me... Ta saldi ir iškilminga 
įtekmė, kuri ateina jums iš 
vidudienio arba vidurnakčio 
dangaus neatima tavo skaus
mo, bet ji išima iš jojo jo 
kartumų. Ji iškelia jį į aukš- 

►tesnę ramybę. Yra sakoma

ra radę savo atsakymų? Kas 
nėra kartais matęs visa taip 
aiškiai kaip dienos šviesoje, 
kad ne proto aštrinimu į ant
gamtinį aštrumų, bet prigim
ties pasidavimu jos tikrai va
ldžiai žmogus ant galo laimės 
tiesų; kad ne kankinančiomis 
varžytinėmis apie priešginiau 
jantį liudijimų, bet sutarimu 
su Tnoju, kuriame visi atsa
kymai mūsų abejonėms ra n 
dasi, sutarimu su Juo atsiek
tu per klusnumų Jam, mūsų 
abejonės bus apšviestos? —

tverdavo. Pyktis verždavosi 
jam iš krūtinės. Apmaudos 
žodžiai atsistodavo gomuryje. 
Tačiau juos nuslopinęs, atsa
kydavo kiek galint švelniau ir K 
maloniau:

— Kokia nauda, mamyte? 
Kai parašysiu, — į laikraš
čiu® nusiųsiu; ot, ir bus nau
da...

— Gana, jau gana, vaikeli, 
užsimanei nebūtus daiktus. 
Kų jau čia ir kalbėt.. Mokyti 
tegini rašo, o mes žiūrėkime, 
kad tiktai duonos kųsnį ir pas
togę turėtume... Eik gulti, ge
ru prašau. Žiūrėk, jau visai nė 
į žmogų nepanašus ir atrodai. 
Sėdi, sėdi per naktis; apsirg
si, kas paskui bus, kas paskui 
tave ligins?...

— Ak, jau verčiau man ne
kalbėkit! Jūsų kalba, daug la
biau mane vargina, negu šis 
darbas, — nebesusilaikydavo 
iš nekantrumo.

(Pabaiga bus)

giausiai pasiekiamų, turi ir 
visiškus šansus pasdaryti an
truoju Lietuvos uostamiesčiu. 
Tai dienai prieiti nereiks ir 
dešimties metų.

Kraštotyros Darbas

KĖDAINIAI. — Kėdainių 
kraštotyros draugija įkurta 
1933 m. pradžioje jau krašto
tyros darbe išvarė nemažų ba
rų. Si draugija išlaiko perim
tų iš apskrities savivaldybės 
gana gausų eksponatais mu
ziejų, kuris, draugijai tvar
kant, įgija visuomenėje pla
tesnės reikšmės. Šiuo metu 
draugija turi 25 narius.

Neseniai įvykusiame 'meti
niame kraštotyros draugijos 
narių susirinkime dalyvavo 
Vytauto Didžiojo muziejaus 
etnografinio skyriaus vedėjas 
RūkŠtelė, padarydamas plotų 
pranešimų apie kraštotyros 
draugijų uždavinius, archeo
logijos ir etnografijos ekspo

nūs. Kad būtų suaktyvinta 
kraštotyros idėja nuolat po- 
puliarizuoti platesnėje visuo
menėje (dažniau įvairiose ap
skrities vietose ruošti atitin
kamas paskaitas, nuolat rū
pintis eksponatų rinkimu ir 
pan.), numatoma surasti nuo
latinį muziejaus vedėjų, kuris 
be muziejaus tvarkymo ir ek
sponatų inventorizavimo pa
dėtų kraštotyros draugijos 
valdybai kraštotyros darbo 
veikloje.

Eksponatų muziejui rinki
mo reikalu dar šiemet numa
toma surengti keletu ekspe
dicijų ,i ivaii^as Apskrities 
Vietas.

Be to, numatomoje Kėdai
niuose tautos dienoje krašto 
tyros draugija nutarė akty
viai dalyvauti, suruošiant se
novinės vietos lietuvių kul
tūros platų pavaizdavilmų: se
noviniai drabužiai, dainos, šo
kiai, papročiai ir pan. Šių 
senovės kultūros dalykų, ku
rie jau baigia nykti, dar ga
lima užtikti kai kuriuose Gri
nkiškio valsčiaus kaimuose.

kūnai bus perkelti į maužolie- 
«• *; r?

laukime jiems linksmiausių 
dienelių. Vietinis

“Būk ramus ir lauk”. Ji pri-Į Phillips JBrooks.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE

> •
| ųius. Visi Detroito lietuviai 
i dalyvauki! toj lietuvių l)ie- 
' noj. Koresp.

Liepos 4 d. kleb. kun. I. 
F. Boreišig surišo moterystes 
ryšiu Juozapų Pyragj su Bi
rute Žvirbliūte. Abu yra čiu 
gimę, gerų patrijotų tėvų vai
kai. Jaunojo tirai Jonas ir 
Ona Pyragiai yra pinu utiniu i 
parapijos organizatoriai, visa-į 
da rėmė jos reikalus. Jaunoji' 
neseniai atvažiavo iš Alliance, 
Ohio, kur jos tėvelis turi ūkį. 
Motinėlė mirus.

Vestuvių pokylis buvo Lie
tuvių svetainėj. Pietuose da
lyvavo kleb. kun. Poreikis, Į 
buvo ir svečių iš Alliance, O- 
hio. Skaitlingai dalyvavo vio 
tinių ir nemažai svetimtau
čių, nes jaunasis, dirbdamas 
su tėvais biznyje, turėjo pla
čių pažintį.

Jaunai, pavyzdingai porai 
linkime laimingo gyvenimo 
moterystėj.

Liepos 10 d. Jodinsimai (Ja- 
nuškevičiai) minėjo dešimt
metį vedybinio gyvenimo. Ta 
proga jų draugai surengė gu- 
rpryzų, kuriame, be kitų, da
lyvavo ir linkėjimus sudėjo; 
Steponaičių šeima, Z. Bailo
kai, J aksčiai, Truškauskai, 
Binkauskai, Kudinui, Našlė
nai, Bailokai, Vainoniai, .Bra
ziai, Ivanauskai, Litv&iči&i, 
A. LndruAionis, įS. jBaibok, 
Steponavičiūtė, M. Bailokai- 
tė, II. Baibokaitė, O. Kara
liūtė. Be to*, apdovanoti ir gra 
šiomis dovanomis.

Linkime Johnsonams ilgiau 
šių metų.

Šv. Antano paj*apijos cho
ras ruošiasi metiniam išva
žiavimui.

K. Saplys Marianapolio ko
legijos stud. parvažiavo pas 
tėvelius atostogoms.

Juozas Lola vykdamas i* 
Chicagos Marijonų Seminari
jos pas tėvus į Bfdcktdn, 
Mass.,' sustojo kelioms die
noms pas Ivanauskus pasi
svečiuoti. Laukiame parvyk 
stant ir klieriko B. Ivanaus
ko iš Marijonų Seminarijos*

Z. ir E. Baibokų šeima bu
vo išvykus į šiaurinę Miclii- 
gano valstijų, iš ten persikė
lė per Michigan ežerų į Wis- 
consin, apsilankė Chicago ir 
apylinkes, svečiavos pas gi
mines. Kelionės tikslas buvo 
— duoti sūneliui Stasiui bai
gusiam mokyklų atostogas. Ta 
proga ir visa šefma turėjo 
gerus laikus. Važinėjo savo 
nauju La SaUe automobiLiuni. 
Kelionę turėjo laimingų.

Lietuvių Diena Pavesta
Lietuvos Sportininkams

Liepos 24 d. Detroit Crea- 
mery ūky bus nepaprastos 
sporto rungtynės. Rungsis 
Lietuvos sportininkai su De
troito lietuviais sportininkais. 
Čia pamatysime nepaprastus 
Lietuvos sportininkų gabu-

Mbu Or[Mizwtoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

lg Sakalų, 6747 So. Arte- pelniusius Lietuvoje ir Anie-

Iš Federacijos Chicagos , ^ukti Kunigų Vienybės ir
Ąp.krWe8Su««mJume!^l^^‘^ L.

. _ .K. ordino įteikimo reikalu
us-mų ati arė p rni. g ja apie rengia-

Sakalas malda Aušros Vartų 
pgrap. ąvet. liepos 8 d. Pro-

mų bankietų liepus 30 d., S 
vai. vakare, Piecadilly vieš

takol* iž pasturojo p^ėdž'o byty> Blackstone
perskaitė rast. B. Kazlauskas 
ir vienbalsiai priimtas.

rikos išeivijoje asmenis 
Feder. centro rašt. L Si

mutis užtikrina šių metų ko 
ngreso pasisekimų. Nes šie
met kongrese dalyvauja aukš
tas svečias J. E. vyskupas 
M. Reinys. Kongresas įvyk
sta Lawrence, Mass., Šv. Pra
nciškaus parapijoje, kur kle
bonauja kun. M. Juras'

Iki sekančiam susirinkimui,

Liepos 10 d. pas Šepusaus- 
kus viešėjo M. Mikelioniūtė 
iš Cleveland, Ohio. Viešnia 
aplankė ir kitus savo pažį
stamus. Varguonėlis

Atsisveikino

Liepos 10 d. įvyko atsisvei
kinimas per radio' bolševikų 
choro vado. Gaila, kad jį va
dina vadu, nes tas žmogelis 
yra tikras ligonis muzikoje 
ir kalboje. Subėgo keletas va
rgšių dainininkėlių, ypač ka
talikų į radio stotį atiduoti 
jam paskutinę gailestingų pa
garbų. Neapsiėjo ir be sų- 
jungietės, kuri, kaip yla iš
lindus iš maišo, savo suvar
gusiu, drebančiu balseliu irgi 
prisidėjo prie ceremonijos.

Gėda Detroitui, kad, turint 
gerus vadus ir solistus, ne 
gali duoti radio patenkintų 
valandų mylėtojams muzikos 
lietuviams. Svečias

ay».
Kadangi salėje yra tik apie

Komisijos iš 3-jų apskričių j 400 vietų, tad visų norinčių 
rengiamo bendro išvažiavino dalyvauti min. bankiete pra- 
pranešė, kad išvažiavimas į-jšoina iš anksto rezervuoti vie 
vyks rugp. 29 d., Dambraus
ko darže, VVillow Spring*, III., 
kad tikietai plačiai paskleis
ti ir kad laimjngims tek.-; 
šios dovanos:

Elektrikinis šaldytuvas —
Frigidaire, imtas iš Peoples 
Fumiture Co., 4183 Alvlier 
ave.

1937 ra. akordijonas iš Pro
gresą Fumiture Co., 3222 So.
Halsted at., vertės $35.00.

Rankinis laikrodėlis iš Kass 
Jewelry Store, 4216 Archer 
ave., vertės $25.00.

Tikietai tik 15c. Jis bus 
geras ir įėjimui į daržų.

Tikietų galima gauti viso
se kolonijose pas veikėjus. A- 
ps k riti s ragina visus kuodau- 
giausia parduoti pikniko ti
kietus iki ju«ft- .. 2£ dięnaL-,-

J. B. vyskupo M. Keinio 
pasitikimo reikalu palikta 
.............................. .................. ..............

tas pas rengimo komisijos na
rius šiais adresais:

Kun. M. Urbonavičių, M. I. 
C., 2337 W. 23 pi., Canal 8079.

AKIŲ GYDYTOJAI

m. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OFTOMKRRICALLY AKIŲ 
gTKCI ALIOTAS 

Suvlrž 20 metų praktikavimo 
Mano Oarantavknaa 

Palengvina akių Įtempimą, kurį 
eati prteia-tlmi galvos skaudėjimo, 
#v>i£imo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę jr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią muž-ausias klai
das. Specialė atyda atkre'pUina i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos 14 Iki 8 v.
NedMioj i^galv sutart). Daugely fiUVMtout Skys atitaioomoM* ski- 
nlu. Kainos pigios kaip ninnlao.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7ha9

tOT’S *nvxrs

DRAUGAS atlieką vi
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

T i U-l E- CAJHT 14 n PER 
Wwy- our eilam Wi»-l 

SPtMD SO KOCMTi ME BERMOE 
TMEMlRRoR IH Ba irsta KIM G- 
PMEFARATioM —

Tbi-U»V4EE> BY •S'EJtipu.S 
MOMENTE Xeuextimc- HEK 
PRETTtEtT- VlkoCK - - So 

LpOK. HER. 8{XT 
VfMEN THEBcrf VKiCNP ČA 
-tand tmeh

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIU BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. iv.

EMIL DENEMARK, Ine.
t w Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Cravvford 4100

sian ave. Prospect 3222.
J. Brazaitį, 2225 So. Bell 

st. Seeley 3952.
K. Sabonį, 710 W. 18 st.,

Canal 6853.
M. Pikielytę, 1818 So. Hal

sted st. Canal 4763.
P. Valuckį, 725 W. 19 st. 

ir “Drauge” Canal 7790.
Paskelbus spaudoje, kad 

Lietuvos Vyriausybė ir L. Ši
mutį pakėlė į D. L. K. Gedi
mino ordeno Rikijus, Feder. 
apskr. susirinkimas nutarė 
sykįu tų patį vakarų ir jam 
įteikti ordeno ženklų. Tai 
bus bankietas pagerbimui 
dviejų mūsų vadų.

Katalik. visuomenės tautinė ___
priedermė skaitlingai daly. ^7^“.
vauti ir pagerbti daug nusi- Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

; Kasdien išskyrus seredą,
* sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
19—12 ryto.

TaL GANal 2S46

OR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

TaL OANal 0402

SO METŲ PRITYRIMAS 
4kys egsamlnaojamoa — akinis' 

oritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

Seeley 0820 
Dr. M. NurkulUs 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ave., 8519 Com- 
mercla.1 Ave. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akiniuB ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

prirengti kongresui naudingų 
sumanymų ir juos įduoti aps
krities susirinkimui, arba Fe
deracijos centro rašt. L. Ši
mučiui, 2334 So. Oakley ave.

J. Šliogeris

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūnu prisirengęs.

Man labiau patinka tasai
...... . žmogus, kuris gina tiesų dory-

apskritis ragina visas orga -!,_ . , . . . . . .. | bėmis, kaip tasai, kuris jų gi
na argumentais. P alau, J. S.nizacijas, dr-jas įgalioti at-! 

stovus, užsimokėti centrui už
silikusias metines duokles,

LIETUVIAI daktarai

“ORTĄ. j. MANIKAS

LIETUVIAI DAKTARAI

IRJTATKDŽIuNAT
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, UI.
Utarn., Keta. ir Pėtn. 10—9 vaL ».

8147 So. Halsted St., Ohlcago 
Paned., Sered. ir Snbat. ano 2—8 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

OR. A, G. RAKAUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rez.:
24C6 W.

AMERIKOS LIETUVPT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Otc. REPublic 7SM 
MelrMe Park 020

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlrlad. lt senktadienlalr 

#-18 v. rytą: 1-6 p. p.: iS-» v. v. 
fieitadieniais nuo 0 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broodvay 
MELROSE PARK, ILL.

Plrmadienlaia Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki > vai. vakaro 

fteitadienlals nuo 2 v. Iki • v. v. 
8ekmadienlaia pagal sutarties.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

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

Subatoms Ciceroj 
1448 So. 49th Ct.

Nuo 8 iki 9 vai. vak.

-USINC- QUEER. ELECTRIC 
PEYVCES -OBljBNę. BUFTtRS 
ftlMACLS - JARS OF CRAY MUP 
C KIKSO M PAtMT-S - CoLDEH 
UPUtptf IN ODX> -SMAPED BcTTIEJ 
ClIRlOU# ATOMIZERS* — AMD 
UETRA. RAY4T —

Metropolitan State Bank name 
Valaados kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefoną# OANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH St 
Telefono# REPnbiic 9600

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal SutartįKAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Prospect 1012
Rsa. TeL Repnblic 6047

TsL Calnmet 5974
OFISO VALAND08:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGT/. ILL.

Offiee Hour#
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOo#

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vok. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telsf. BOUlsvord 7820 
Namų Tolsf. PROspect 1980

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Seuth Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. B. J. ZUBRIGKAS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS z 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL
TeL Cicero 2573

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

Bei* 6951 S^Maplevvood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marąuette Rd.
_______________TeL HEMlo.k 1818

TeL BOUlsvord 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14 
Rea. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; noo 0:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VI

Residencijos TeL
nia 0036

EVerly 8244

DR. CHARLES SEGAL01*18X8
4729 So. Ashland Ave.

2 labos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDiray 2180
OFISO VALANDOS: 

vakaro. NedAliomia noo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vaL po pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YAltds 0094 
Rsa.: TaL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomia nno 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMANTIK14 S U 0 B Į t O 
M

Meaiclnoe Mokslo Seimo, Atlantic Clly 
Praktikuoja #0 metų 

Reumatizmas Ir Alrtlir-a Ligos 
Jo SpeHalybė

Valandoe 11-1# A. M., «-4, 7-# P. M. 
Rezidencija 1688 So. 60th Ave.

Tel. Cicero MM 
Oflaas 4SSO W«nt ISth Street 

Cicero. III.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p.TaL OANal 0181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS UI OHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 ir 7—8 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sotertĮ 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas BBPablic 7M8

Offiee Pbone Re«. and Offiee
PROspect 1028 8359 S. Leavitt St
FaL 1-4 pp. ir vak. OANal 07OS

DR. J. J. KŪWAR
(XOWABSKA8) 

GYDYTOJAS Ut OBUtUBGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago*

NaSRiom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS Ut OBUtUBGAS *

Ofisas 4300 S. Falrfldd Ave. 
TsL LATaysUe 1916

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniai# 
pagal antarti.

Rezidencija 
8939 So. Claremont Ava.’ 

Valandos 9—10 A. X. 
Nedėliomia pagal a n t. artį

TsL OANa’ 0267
Res. PROapeet 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 8 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro
TsL Office Wentworth 6380 

Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak- 
Halm-nn aeredomia ir auhatnmia.

Chicago# lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip j| pripažino American 
Medical Auodation ir American 
College of Snrgeons, yra Cloas A 
rfižies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikalial antoritet&i mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jo# patarnavimn 2700 W «»*"h SR., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir bizniž 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Penktadienis, liepos 16, 1937 DRAtĮOAS fl

ŽINIOS B WAUKE<JANO

Viskas jau prirengta liepos 
IR dienai. Visi važiuojam į 
Šv. /Baltramiejaus parapijos 
metinį piknikų, kuris hus gra 
šiam miškuotam Serhian Mo, 
nastery parke. Važiuosim vi
si: seni ir jauni, dideli ir ma
ži. Piknike bus visako; žaidi-

draugijos raštininkui. Linkim 
jam greit pasveikti.

■ r 1 * i v«
Laikytam Šv. Autaąo drau, 

gijos pusmetiniam susirinki 
lite, liepos 11, be kitko nu
tarta pabaigoj rugp. arba ru. 
gsėjo mėnesio surengti drau

gų, dainų ir šokiai. Kurie,1 SU08 labui piknikų. Valdyba 
Beturi automobilių, tuos kas pasirūpins rasti vietų ir nu

statys dienų. Susirinkime bu
vo raginama, ir aiškinta svar- 
ba, jog kiekvienas narys pri,

, valo skaityti katalikiškų lai- 
vaukegano lietuviai bendro . ... x ,.. ■. , v- . krastj, ypač savo organų dienns jegomk hepos 25 d,L»4 ..Ura Uuri/daug 

Uv„ Aud,torijOJ) rengu, b»n- .w a #
kietų pagerbimui Marijonos

valandų veš trakai nuo mo
kyklos dykai.

Rakauskaitės, Lietuvos Ope
ros artistės, kuri grįžo vaka 
Gijoms pus savo tėvelius ir 

,a būti apie trejetų meno 
Rengiama įvairi progra- 

ia. Dalyvaus Šv. Baltramie 
jaus choras ir daug svečių.

ir iš mūs kolonijos.

GIJO9
Linksma žinia gauta praei

tų savaitę. Gerb. klebonas pa 
skelbė, jog atėjo žjnią nuo 
kardinolo, kad užgyrė planų 
mūsų gaujos bažnyčios ir 
kaip greit arkitektas ir kon 
traktoriai sutvarkys °ske 
čius”, pradėsime statyti nau- 
jų bažnyčių. Manoma pradė
ti pradžioj ateinančio mėne
sio.

Vincas Jakutis, vietinis vei
kėjas, direktorius Lietuvių 
Audtorijoa, po keletos savai
čių atostogų, po Rytines vai- 
stijas, grįžo namo. Sako pa
silsėjęs ir daug įspūdžių par
sivežęs. Enrikas

AVENOUS ATVYKSTA J 

KAUNĄ IR PABALTIJOS

VALSTYBES

Liepos 10, Rocbester, Minn., 
Mayo Bros. ligoninėj, pada
ryta sunki opei^cija Jonui 
Montvilai, Šv. Baltramiejaus

KAUNAS. Gauta žinių, 
kad Betrukus iš Ženevos į Lie
tuvų atvyksta Tautų Sųjungos 
generalinis sekretorius Aveno 
lis. Iš Kauno jis vyks į Lątvi- 
jų ir Esti jų. Jo kelionės tiks
las esų« noras susipažinti su 
Pabaltijos valstybių gyvęni-

Vargšo Atsišaukimas!

CICERO. — Pidž. geibia- 
ma lietuvių visuomenė’ Aš. 
I, Lapinskus, per 12 metų 
nuo susižeidimo, ligos su*pau 
stas, 1929 metais gydžiausi 
mineralisiv vandens muudy 
nėse, Manestte, Mieli. Po dvie 
jų mėnesių gydymosi pradė
tai! šiek - tiek pavaikščioti. 
Daktarai liudija, kad tose 
maudynėse visiškai pasveik
čiau.

Tuo reikalu kreipiausi | 
Labdarių Sųjungų, kuri per 
metų metus ištyrė mano pa
dėjimų ir nutarė pagelbėti. 
Rugp. 1 d. būsiu išveš bis ten 
gydytis.

Žinau, kad tas daug bvuns 
o su ta auka mažai kų nuliu 
atsiekti. Dėl to prašau ger
biamos lietuvių visu<uneuės 
pasigailėti manęs vargšo, li
gos skausmuose ir vargo aša
rose, suteikti aukų.

Prašau pratarti žodeij per 
laikraščius, draugijų, klūbų 
susirinkilnuose ir tarp savo 
pažįstamų, parenkant aukų.

Visus aukotojus surašysiu 
i tam tikrų knygų kaipo gai
lestingųjų draugijų vardu 
“ Lietuvių Vargšų Globų” ir 
kol gyvus būsiu nepamiršiu 
nei vieno skelbdamas per
spaudų padėkos žodelius ir 
malda į V. Dievų, Kuris už 
gerus darbus atlygina gau
siomis malonėmis.
■«—i........ ............................ ........ 1 sa

Laukiu pagalbos sekančiu 
adresu: J. Lapinskas, 1414 
So. 50th Ct., Cicero, 111.

Ruožtai Piknikui

T0WN OF LAKS. — 8v. 
Kazimiero Akad. Rdiuėjų 1 
skyr. susirinkimas įvyko lie 
pos 9 d. Įsirašė nauja narė, 
gerai žinoma visuomenės vei
kėja B. Pivarūnienė, Džiau
giamės susilaukusios jų į mū
sų skyrių.

Susirinkime daugiausia ta 
rtasi apie ateinantį centro pi
knikų, kuris įvjks rugpiūčio 
15 d., Marąuette parke. Mūsų 
skyrius šiame piknike taipgi 
turės stalų su bizniu. Komi 
sijų sudaro: pirm. B. Ogen 
tienė, B. Gedvilienė, J. Ged 
vilas, M. Šveikauskas. Taipgi 
piknikui pažadėjo paaukoti 
V. Katauskienė, 8. Šimkienė.

inu. Sll

VIETINES ŽINIOS
t

Šv. Onos Novena

Iškilminga dešimta metinė 
novena prie šv. Onos prasidės 
Diovo Apvaizdos bažnyčioje, 
tik kų naujai išpuoštoje, sek
madienio vakarų, liepos 18 d. 
No venos pamaldas ves ir pa
mokslus sakys gedU Tėvas 
Jankus, dominikonas. Pamal 
dos bus laikomos kas vakarų 
ir rytais 8 vai., iškilmingos 
novenos užbaiga sn procesi
ja įvyks pirmadienio vakarų, 
liepos 20 d. Išpažinčių bus 
klausoma rytais ir vakarais. 
Atlikusiems novenų bus su
teikti. visuotini atlaidai ir iv. 
Tėve palaiminimas Šių bran
gių dienų malonėmis kvįega- 
mi pasinaudoti taip šios pa

pijos katalikai kaip ir U 
us.

riu ačiū klebonui, aukotoja
ms ir žadu visų geradarių lr 
aukotojų nepamiršti savo ma
ldose. <

Kun. A. Deksnys, 
Pivošiūnų klebonus

AVestpulmaniečių aukos Kai 
sedorių katedrai ir Pivošiūnų 
bažnyčiai:

A. Šliužas aukojo $5. Po 
$2: J. Z ube ir K. Taranta. 
Po $1: S. Piktužis, K. Sinke
vičius, E. Cesnuvienė, N. Ur
bonas, J. Andruška, J. Jovai
šas, M- Krupelis, J. Kapočius, 
K. Kaupus, B. Jucevičius, S. 
Paaakonis, P. Rimkus, P. Ko- 
nstantinavičius.

Kun. Ą. Deksnys

A. * A
KAROLIS MAROKAS

mirė Liepęs 15, 1937, 11:20
vai. ryte, sulaukęs 52 melų 
ąinttaua.

Kilo ii Panevėžio apskr., Ra- 
jnyffakM parap., llaukMonfų 
kaimo. AjįerlkoJe išgyveno >5 
metus.

Paliko dideliame nuliūdimo 
moterį Teodorų, sūnų Steponų, 
duktori Oną. broli Joną, bro
lienę Elžbietą., seaerj Marijo
ną Janutienę lr Svogerj, bro
lienę Antaniną Marozienę. Lie
tuvoje du broli us: Petrą lr 
Povilą Lr jų ėelmruas lr gimi
nes. (Velionis gyveno 2343 So. 
Leavitt 8t.)

Kūnas pašarvotas Lacbavl- 
čtaus koplyčloje, 2814 W. 23rd 
Pląoe.

Laidotuvės Įvyks Pirmadlen), 
liepos 19 d. 16 koplyčios 8:39 
vai. ryto bus atlydėtas j Aud
ras Vartų par. bažnyčią, ku
rta) įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas } Sv. Kazimiera 
kapines.

Nuoširdžiai kv.ečlame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvės*.

Nuliūdę Moteris, Sūrus, Du
ktė, Broliai, Sesuo, BnKlenė, 
Stogelis Ir G Iruti (ės.

Laidotuvių Direktorius Le
chai* lei lr sūnal. Tel. CANaI 
2(16.

Pki

Liepos 18 d., parapijos sa
lėje ir sodelyje įvyksta šau
nus pikąikėlis, kurį rengia 

,un. I, Albavičius, klebonas' parapijos komitetas kleboni
jos remonto lėšų padengimui.

Komitetas smarkiai dirba 
ir viskas jau prirengta.

Komisijos nariai vaikščiojo 
po parapijų platindami tikin
tus} be to, kviečiami svečiai 
iš kitur.

Bus įvairių lenktynių ir 
žaidimų- \

Grieš gera Phil Palmers or
kestrą, kurių jaunimas labai 
mėgsta.

Kviečiami skaitlingai daly
vauti. Jžanga tik 25c.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avenue

Pranešimai
Draugijos “Lietuvos Ūki

ninko” pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 
18 d., paprastoj vietoj, 1 vai. 
po pietų. Visi nariai ir narės 
prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų svarsty
mui; ypatingai apie jubilieji
nį bei metinį piknikų, kuris 
įvyks rūgs. 1 d., Dambrausko 
darže. Bus renkama ir darbi
ninkai Šiam išvažiavimui. Tat, 
visi susirinkite.

J. turk&uakaa, pirm. 
J. Luk°šiūtė, fin. rašt.

Aslhma Cause
TongU la 3 Minutes

mucu< or
Ika ŠooUiFl preicrlptlon 
the catue of your acony.

t tona.
J mlnutea. 
well, Teari 

Ouar-

Rėmėja

PADtKON*

JONO KROTKAUS MIRTIES
■■

Netekusi savo mylimo brolio, kuris atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, Birželio 9 d.

Šiuomi reiškiu nuoširdžiausių padėkų: Aušros Var
tų parapijos, klebonui kun. Urbonavičiui, už gražias 
gedulo pumtddas, varg. J. Brazaičiui, už sudarymų 
gražaus choro, gerb. grabnešiams, visai giminei, vi
soms įstaigoms ir pavieniams, aukojusiems gėles įr 
Šv. Mišias už velionio sielų ir graboriui Lachavičiuį 
ir sūnams už gražų lųdojmo tvarkų. Prašau atlesti, 
kad negaliu visų išvardyti, nes velionis turėjo tiek 
daug draugų ir bičiulių, kad jokiu būdu negalima bū
tų visų sutalpinti į šiuos siaurus rėmus, o visi tei
kė nuoširdų paskutinį jam patarnavimų. Visi priimki
te tikrų lietuvišku ačiū.

Nuliūdusi
ANTANINA K KUTRAITĖ

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR
TACITU M-CLEA NĖR 

ATLIEKA 32 DARBUS
Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes

Reikia tik pąŠaukti 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.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocyldk)

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdii bėjai aukštesnės rūšie* paminklų ir 

Grabnamių
. - o- T -t . .• *• •• r* * r • *

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrime
■ o--------- »-

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

........ e———
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAND AVR.

Telefonas SEEIey SU03
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

nvv A T KOPLYČIOS VISOSE .
U I KAI MIESTO DALYSE

AMBULANCE

P. I. Ridikas
s

LataczirSi
J. Litam

Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skudas
LI. Zolp

3354 8©. BabUdSt. 

Ph<M© BOUUvard 4089
2314 Weat 23rd Plaoe 
Phone CANaI 2515 

Skyrių* 42-44 E. 108 8t 
Phone PULIman 1270

4348 So, California Av< 

Phone LAFayette 8578

3319 Lituanlea Ane, 
Phone YARda 1138-1139

8307 Lituanica Ava. 

Phone BOUIevard 4188

1410 8a, 49tk Ct, Ciearo 
Phone Cieero 8109

718 Wea< 19th fjftreat
Phone MONroe 3377

1548 Wwt 46Ui Street
Phone BOUIevard 5203-5566

West Pullmane Viskas 
Nauja
"I 1 »

Aplankiau savo senų drau
gų kun. A. Linkų, ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. klebonų.

West Pullmano parapija 
dabar reikia priskirti prie di
džiųjų parapijų, nes klebonui 
pagalbon paskirtas kitas ku
nigas.

Bažnyčia gražiai atnaujin
ta iš vidaus ir lauko. Klebo
nijai padarytas kapitalinis re 
montas ir viskas daro malonų 
įspūdį. Kiekvienas daiktelis 
padėtas savo vietoj. Ir gali, 
ma pastebėti, kad visa tai pa
darė suprantanti grožį ranka.

Praleidęs SS. Petrę įr Po
vilo atlaidus, parinkęs aukų 
Kaišedorių katedrai įr PįvQ- 
Jiūnų bažnyčiai, širdingai ta-

Pradžioje šio mėnesio, mū
sų gerb. klebonas A. Linkus 
gųvo pagei bi n inkų — vi kąru 
kun. Stanislovų G ančių. Yra 
jaunas ir kų tik įšventintas, 
bet, matyt, yra darbštus, nes 
tuoj pradėjo organizuoti jąų- 
uimų ir daug gelbsti klebo
nui parapijos darbe. Rąp.

Ezerckis r Sus 19734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

Gėlės MyllaMsaM —■ Vs
Itankietsnu — laidotuvėms —

PapuoSlm* ms.
Vtom* UraTRlTR MO*

ieKttiMKUi «mo per soNeiMnMKiti <&emo per 
neto) g«lb*je žmonėm*. P»- 
ė&lina tezėm*, libėrimus, 
■poeflu ir kitokiai odoz 
aegaUTimtu. Pirk Žemo 
iiandien! Vienose aptleko- 
•e. 85c, 60c, 11.00.

žemoF(2)O S K IN I P I r A T I C >.
Spauda — tai galinga jėga. 

Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai r©mia pinigais ir raštais 
kųtalikiškft spaudų.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIĄ 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46054)7 So. Hemitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

T\ -r 1- o * koplyčios visose 
y K a 1 Chicagos dalyse

Juozapas Eudeikis |R 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

akeraai 8v.

MR8.
A. BITTIN

PAMDfKLV HDOUttJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 915.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest llhh SL, 

Telefonas BSVerty 0006
Kasimiero kapinių vartų.

OABT, nn>. LAIDOTUVIŲ DIBSKTOBUI 
KELNER—PRUZIN

Oeri»usiM pat^ erima* — Motezis patarnauja 
nens W00 «20 W. ĮSU Av*
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VIETINES ŽINIOS

“ALL STARS” GRUMSIS SU EUROPOS 
| ČEMPIJONAIS

Piknikas Puikiai Pavyko

Šį vakarą Cicero stadione 
bus vienas iš įdomiausių, o 
gal ir pačių įdomiausių spor
to parengimų. Iš septynių va
lstybių parinkti geriausi lie
tuviai krepšininkai grumsis 
su Lietuvos krepšininkais, 
laimėjusiais Europos čempi- 
jonatą. Rungtynės bus tikrai 
įdomios ir, reikia manyti, jų 
pažiūrėti susirinks daug žmo
nių.

Užvakar vakare įvykęs spo
rtininkų piknikas Vytauto pa 
rke gražiai pavyko. Susirin
ko keli tūkstančiai žmonių. 
Entuziastingai pasveikinti

Lietuvos sportininkai, kurie 
padainavo porą gražių daine
lių. Boksavosi trys boksinin
kų poros. Laimėjo Sadauskas, 
Olšauskas ir Vištartas.

Tvarkė K. Šedvilas, Savic-. 
kas ir Kumskis.

Vakar sportininkai pietavo 
Medina klube. Pietus suren
gė Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto moterų skyrius.

Ryt po pi et įvyksta tennis 
rungtynės Chicagos universi
teto stadione, o vakare iškil
mės prie Dariaus - Girėno 
paminklo. -

Amen, liet, krepžininkų rinktinė

Edward Riska Bruno Andriuška

DR. J. J. SIMONAITIS 
VYKS ATOSTOGOMS

ŠĮ VAKARĄ BASKETBALL RUNGTYNES 
TARP LIETUVOS IR AMERIKOS 

LIETUVIŲ ČEMPIJONŲ

Vienas įdomiausių sportų Indiana Harbor, Ind., J. Gu 
bus šį vakarui, liepos 16 d., dinas iš Gary, Indiana, Bruno 1
Cicero stadijone. Rinktinė Va 
karinių valstybių komanda

Andruska, Jerom© Rūbas ir 
E. Riska iš Chicago, Geo Kat-

rungsis su Europos čempijo- chuba ir Wm. Katchuba iš 
Detroit, Eddie Lizdas iš Ru
čine, Wis., J. Posewitz iš 
Sheboygan, Wis., A. Saltenas 
ir Wm. Valikonis iš Siaus 
City, Iowa, ir Peter Akromas 
iš Omaha, Nebraska.

Jonas Juozaitis, Chicagos 
L. Vyčių apskrities Basket
ball Lygos organizatorius ir 
sporto vedėjas, treniruoja- 
A'merikos tymą ir ves ameri
kiečius prieš Felikso Kriau
čiūno vedamą Lietuvos fcm- 
pijonų tymą.

Bus dar ir kitas žaidimas 
tarpe laimėtojų pirmo žaidi
mo ir amerikiečių 1935 matų 
čempijonų tymo, kurie lankė-

I si Lietuvoj tais metais.

Cicero stadijonas randasi 
prie 52 ir 19 gatvių, Ciceroj.

J. L. J.

nais — Lietuvos komanda. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Cicero stadijonas yra dide
lis, ir patogus publikai. Vi
sos sėdynės iškeltos taip kad 
visiems bus galima gerai ma
tyti.

Amerikos lietuvių koman
doje žais: G. Zelinskas iš Day 
ton, Ohio, V. Kubilius iš Cle
veland, Ohio, J. Laucius iš

Pusdolerių meisteris. Joseph 
Nastasi, alias Levelle, šiomis 
dienomis pateko į policijos 
rankas. Pasirodė, profesijona 
lis viešbučiuose vagis ir, be 
to, sakoma, yra padirbęs ir 
išleidęs apie $10,000 netikrų 
pusdolerių. Suimtas taip pat 
jo draugas M. Gerasta, fili
pinietis, abiejų žmonos ir dar 
viena bliondinka. Toji gengė 
prisiviliodavo svečius ir juos 
apvogdavo.

Po So. Chicago

Liepos 9 d. vakare Šv. Juo
zapo bažnyčioje įvyko retos 
pamaldos — pašventinimas 
naujų kryžiaus kelių (staci
ją)- ‘

Bažnyčios vidų atnaujinus 
ir išgražinus, vienas gerašir
dis parapijonas įtaisė tuos 
naujus, gražius kryžiaus ke-
'’u9‘ | Parapijos choras nors pra

Nors oras buvo šiltas, bet j ktikų nelaiko, bet visuomet 
žmonių susirinko daug. Pa- renkasi į bažnyčią ir gražiai

George Beliuskas Wm. Valikonis

Anthony Vitkus George Katchuba

Vito Kubilius

kaitis. Dabar mūsų bažnyčia 
iš vidaus atrodo visai kaip 
nauja.

Liepos 18 d. susiorganiza
vę parftp. Antanai, Jonai ir 
Petrai rengia pikniką para
pijos naudai. Piknikas bus 
gražiame parap. sode ir sve
tainėje.

Nei viena Chicagos parap. • 
neturi tokio gražaus ir dide
lio sodo, pilno gražių gėlių, 
apaugusio dideliais medžiais, 
kaip So. Chicago. Visus kvie
čiame atsilankyti į šį pikni
ką, pasisvečiuoti su sotčika- 
giškiais ir linksmai laiką pra 
leisti. Šokiams grieš gera or
kestrą.

Šv. Juozapo parap. soda3 
randasi adresu 8801 Marąue- 
tte avė.

Įžanga beveik dykai.

su komp. Antanu Pocirim iš 
važiavo atostogoms, kuriai 
praleis ant* htivo. Žada ap
lankyti keletą ežerų.

Stefanija Lenkauskienė

chUu^aaabuAjUL^'

-ZčpicialUto, 'urfurmakt 
-rwt/ufiq ,

7bwtUl.

XrECONOMY and 
SATISFACTION utį 

Doublc Tėstcd/DoubkAcfionf
įįrjp BAKING
UlV powder

hite TMavatlSKenAp 
25 ounces for 254

Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

Bargenus
Skaitykite Biznierių

mokslą sakė svečias kun. A. 
Drazdys. Pašventinimo apei
gas atliko kun. pranciškonas. 
Kryžiaus kelius prie naujų 
paveikslų pirmą kartą vedė 
vietinis kleb. kun. Pr. Vaitu-

Moldai Pcsdolerianu dirbti. Joseph Nastasi bute pada
rius kratą policija rado čia rodom ils moldus ir kitus įran
kius pusdoleriams dirbti. Meisteris perduotas fede raliam s 
agentams. j ,

NIEKAS NEMĖGSTA 
IMTI VAISTUS

gieda. Rugp. 1 d. choras tu
rės išvažiavimą. Išrinkta ko
misija surasti gerą išvažiavi
mui vietą.

Choro išvažiavimai kas me
tai būna linksmūs ir sėkmin
gi, nes gerb. kleb. kun. Pr. 
Vaitukaitis, mylėdamas jau
nimą, pasamdo troką. Kurie 
nori važiuoti Rykiu su choru, 
turi kreiptis į choro vedėją 
varg. K. Gaubį gavimui ti- 
kietų. Nemuno Sūnus

Kazanauskas ir Pocius 
Atostogauja

Jonas J. Kazanauskas, dir
bąs Kaspar American Stnte 
banke ir Simano Daukanto 
federalės spulkos prezidentas,

Liepos 20 dieną Dr. J. J. 
Simonaitis išvyksta į Vakari
nes valstybes atostogoms. Ža
da grįžti tik už trijų savai
čių.

Savo vietoje palieka kitą 
daktarą. Taigi pacijentai bus 
priimami kaip paprastai. Bet 
jeigu kas turi reikalą pas jį 
patį, tai gali jį matyti dar 
iki pirmadienio, Liepos 19 d. 
Jo ofiso adresas: 2423 West 
Marųuette Rd. Ofiso telefo
nas: Hemlock 4848; rezidenci
jos telef.: Grovehill 0617.

Dr. Simonaitis taipgi turi 
ofisą Ciceroj. Cicero ofiso ad
resas: 1446 So. 49th Ct. Va
landos šeštadieniais: nuo 6 iki 
9 vai. vak.

Dr. Simonaitis yra visuomet 
labai “busy.” Taigi po tokio 
įtempto sunkaus darbo, būti
nai reikia atatinkamo poilsio.

Taigi linkime Daktarui lai
mingo trijų savaičių poilsio.

Kep.

REDAKTORIAI ANT 
VAKACIJŲ

Grupė redaktorių iš Foreign 
Language Laikraščių ir grupė Yu- 
goslav-Amerikiečių išplauks iš 
New Yorko Šeštadienį, Liepos 24, 
laivu .Satumia, išbus Europoj du 
mėnesius. I

Šią grupę veda John R. Palen- 
dech pirm. Foreign Language 
Press Ass’n ir vienas palydovas 
Yu gosią v- Amerikietis, Amerikoje.

Grupė išlips iš laivo Dubrovnik, 
Yugoslavijoj, po atsilankymo ke
liose vietose Medrterroniean ir 
Adriatic uostuose. Po trumpų va- 
kacijų ant. Adriatic ir Dalmatian 
Rivieros ši grupė aplankys kitas 

| Europos dalis.
' Jie mano atplaukti atgal į A- 
( meriką laivu Satumia Rugsėjo 21 

d. iš Trieste, Italijoj.

P-nas Palendech, kuris aprašys 
apie šią kelionę mūsų laikraštyje, 
stengiasi padaryti šią kelionę lin
ksmą visai grupei ir Italų Linija 
duoda jam savo pilną kooperaciją.

PRANEŠIMAS
Šiuomi su linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie- 
ką ant 24-tos ir Leavitt St. 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai galite, be jokios 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl prafesionalio patarnavi
mo.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West SSrd Street 
TTžlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus Iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvtškl, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokios medžio darbas,! 
■didelius ir mažus, už prieinamą! 
įkainą. Apkala namus šingeliais.] 

i Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

CLASSIFIED
Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplevrood Avė., 
Telefonas PROspect 1186.

PARDAVIMUI NAMAS

6980 8. Aberdeen St. B kambarių
narna*. Kieto medžio grindys. Aly
va šildomas. 2 dideli kambariai 
beismonte. 2 karų karadžlus. Gat
vė ir elė Išgrįstos Ir apmokėtos. 
Nėra skolų. 83600 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti 68-člos 
Ir Halsted.

PAnDAVTMn OROSEHVė

Pardavimui gmsernė Ir buče>-na ar
ba malnvslu ant tavernos. 1987 W. 
f’n.nnltvv-t Avė.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda pigiai namas, penki 

kambariai su bsaementu Ir dvte<ų 
karu garadUus Nau.1nl Įrengtas. Tik
tai $1800. Įnešti tereikia 8500. n ba
lansą ant lengvo Išmokesčio 822.00 1 
m ė nes). Adresas 2247 W. 21st Place 
Chicago. III. Dėl informacijų šaukit 
Melrose Park 3090.

PARSIDUODA NAMAS
7143 Sn. Claremont Avė. 5 kamb 
rių namas, su nauju fu mace su 
tomatiSku šilumos valdytoju Ir h 
idifier, Inlaid linolėja, porėtus 
stiklais aplink, šturmo langai 
visą narna- Mėnesiniai mokesčiai 
tat 829.65. Pusė bloko nuo krautu- 
vtn Ir transportacljos.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas dėl farmos 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atsišau
kite j Mr. Stanley, adresas; 4 23 E. 
64th Street, Chicago, 111. ant pirmo 

1 aukšto.

RENDON KAMBARYS 
Rendon šviesus kambarys prie 
mažos lietuviškos šeimynos. Pa
matyti kambarj atsišaukite po 6 
vai. vakare.

Adresas 2506 W. 45th Street. 
Antros lubos priekyje.

į Į "foR Y0UR 

eVes

Night and Morning
Dėl Aklų pavargusių imm< Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargo* 
►ias akta.
Saugus Kūdikiams Ir Suauguslema 
Vlsoaa Vaistinėse.

_____ 1_ ____________________ __ - --
YVrite for Free Book
"A Wor1d ot Co«tort fof Vo.r tr.” MURINĘ COMPANYc0"1^

Gražus Chorų Są-gos 
Piknikas

Visvien dauguma žmonių kuriuo 
norint laiku kenčia nuo nepaprasto 
nevirškinimo. kam netaisyti šį ato- 
vj naturališkn būda — imant gata- 
vą-valgyti eerealą au kasdieniu val
giu vietoj silpninančių pilsų ir vais
tų!

Kellogg’a ALL-BRAN- priduoda 
“kietumą,” kur) reikalauja papras
ta sistema. Kūne, ALL-BRAN su
geria du kart savo svorį vandeniu, 
padarydamas minkštą masą kaip 
kempinę — kuri švelniai išvalo vi
duriu!. i | /

Kellogg*! ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamino B sustiprinti vidu
rius ir duoti kraujui gelleiies.

Tik valgykite du šaukštus kasdie
ną, kaip eerealą m pienu ar grie
tine, arba įkeptą į skanina mufrins, 
duonas, ir t. p. Sunkiuose atsiti
kimuose tris kartus į dieną.

ALL-BRAN yra parduodamas vi- 
" llogg dan 

garantuojamas Battle Creek,
sose grosemčse. Keli daromas ir

Liepos 10 d. Vytauto darže 
įvyko gražus A. L. R. K. Pa
rap. Chorų Chicago Provin-Į^ 
ei jos piknikas. Nors po pietų 
buvo pakilęs didelis lietus au 
griaustiniu, bet nesitęsė il
gai. Lietus tačiau daugelį eu- 
laikė nuo važiavimo. Vakare 
bet gi daug žmonių atvyko L 
parką paremti ir priduoti dau 
giau ūpo jaunimu/ darbuotis.

Šokių salė buvo pilna jau
nimo. Senesnieji linksminosi 
susėdę prie stalų arba prie 
baro. Turėjo įvykti beisbolo 
rungtynės. Žaidėjai buvo su
sirinkę, bet negalėjo žaisti dėl į 
šlapios žaidimo vietos.

Vakare išdalinta lapai su 
atspausdintomis dainomis, ku 
rias choristai ir publika su 
tartinai traukė.

Pikniko laikas greitai pra
bėgo.

Chorų są-ga dėkinga visie
ms, kurie atsilankė ir pėrė 
mė. Tuo būdu pridavė cho
rams ūpo darbuotis žmonių 
labui, nes mato, kad viri pri
taria ir lanka jos parengimus.

Koręsp. J. S.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBI8, 8ABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKY8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA-
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 

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 MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

’eder al Savings
IanD LOAN A8IOCIATION 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887 

BEN j. KAZANAUSKAS, Rašt
£

i** ••■.'vT-'*V'-1Z Vt ^i  ̂ty y"’ ■, **, :'i f. * *.
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