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ŠIANDIEN IŠKILMES PRIE 
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO

Lietuvos lakūnai pakviesti 
į Kaliforniją

Z Lietuvos lakūnai Pyragius 
ir Ožkinis yra pasiruošę savo 
sklandytuvais — “Biržiečiu” 
ir “Rūta” stebinti Chicagos 
ir apylinkių visuomenę. Nėra 
abejonės, rytoj po pietų (pro
grama prasidės 2 vak) į Stin- 
son aerodromų. (Route 66, j

H’
Šiandien antrų valandų 

Chicagos Universiteto tenniso 
aikštėj įvyksta rungtynės 
tarp Lietuvos j ir Amerikos 
lietuvių tenisistų.

Lietuvos sklandytojai gavo 
laiškų iš Glendale airporto (ne

vakarus nuo Lyons, III.) Su- toli nuo Hollywood), Kalifor-

NEŽINIA KUR DINGĘS 
SOVIETįl MARŠALAS 

BLIUCHERIS

sirinks gausinga žmonių mi
nia kad susitikti su svečiais

nijos, kuriuo juos kviečia at- 
• vykti ir pademonstruoti. La-

lakūnais ir pamatyti įdomios kūnai atsakė, jei laikas ir sų-
Lietuvių Aviacijos Dienos pro 
gramos.

Programoj dalyvaus ir dau 
giau lietuvių lakūnų — Mac
kevičius (žinomo finansininko 
J. Mackevičiaus ' sūnus*) ir 
kiti, . * '

Šį vakarų prie Dariaus ir 
Girėno paminklo bus iškilmės, 
kuriomis bus pagerbti pirmieji 
lietuviai transatlantiniai lakū
nai, Šias iškilmes rengia ba
riaus’rr’Girėno komitetas. Mū 
sų didvyrių pagerbti atvyks 
Lietuvos lakūnai, sportininkai 
ir jų palydovai.

lygos leis, pakvietimų priims, 
nes tai būtų proga ir tame 
krašte išgarsinti lietuvių var
dų ir susitikti su ten gyvenan 
čiais lietuviais.

•Vakar Lietuvos sportinin
kai ir visi svečiai lankė lietu
vių katalikų įstaigas: kai ku
rias bažnyčias, Šv. Kazimiero 
akademijų, Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Vakare Cicero stadijone 
buvo krepšinio rungtynės E u 
ropos čempijonų ir ĮAmerikcs 
lietuvių rinktinės. Rungtynės 
buvo lahaii įdomios.

Lietuvos lakūnas JONAS 
PYRAGIUS, kuris rytoj daly
vaus Lietuvių Aviacijos Die
nos programoj su savo gra
žiuoju sklandytuvu.

MADRIDUI TROKŠTA 
MAISTO

Prancūzija putosi pripažinti Azijos 
kouprouiso plano

Sovietų Rusija laikosi Prancū
zijos radikalų skverno

LONDONAS, liepos 16. — 
Prancūzija ir toliau purtosi 
pripažinti Anglijos naujų pla
nų Ispanijos klausimu. Ji turi 
nuosavų planų.* be atodairos 
vaduoti smunkančius Madrido 
ir Valencijos radikalus. Angli
ja gi stengiasi kaip nors pra
tęsti nesikišimo nusistatymų 

/ir tuoi būdu užkirsti kelių sui
rutėms Europoje.

Susirinkus tarptautiniam 
nesikišimo komitetui, valsty-

bių atstovams įteiktas Angli
jos planas. Vokietija ir Itali
ja sutiko svarstyti planų. Už 
svarstymų pasisakė ir kitų vi
sų valstybių atstovai. Tik 
Prancūzijos atstovas nesutiko 
pasiaiškindamas, kad laukius 
savo vyriausybės nurodymų.

Paskiau ir jis sutiko princi
pe.

Sovietų Rusijos atstovas 
griežtai laikosi Prancūzijos 
nusistatymo.

DVASININKĄ TEIS SPECI
ALUS TEISMAS

BERLYNAS, liepos 16. — 
Pranešta, kad specialus nacių 
teismas teis areštuotų nacių 
priešų protestantų dvasininkų 
M. Niemoellerj.

Prieš šio teismo nuosprendį 
nėra apeliacijos.

Jau atspausdinti“ Draugo“
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo“ iš
nešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
įMti į darių ir dar galite 
laimėti vienų iš trijų brau 
gių dovanų.

RYGA. liepos 16. — Žinio
mis iš Maskvos, nežinia kur 
dingęs sov. Sibiro armijos vy 
riausias vadas maršalas Bliu- 
cheris.

Po maršalo Tuchačevskio ir 
kitų septynių generolų sušau
dymo maršalas Bliucheris iš 
Maskvos išvyko į Sibiru ir 
kelionėje dingo.
. Dingusiojo draugai spėja,

Lietuvos likūnas Įeit. BRO- kaj ėekos agentai jį suėmė ir 
NIUS OŠKINIS. Jis rytoj. įkimšo kur į kalėjimų, 
sklandys aviacijos dienoj Stin
son airporte.

MADRIDO FRONTE RADIKALAI 
PRARADO 24,000 KARIŲ

Be to, 60 lėktuvų; jų puolim; 
visur atmušti

HENDAYE, Prancūzija,! Nacionalistų vadovybė 
liepos 16. — Žiniomis iš Mad- Salamanca skelbia, kad kelių 
rido, vakar to miesto apylin- paskutinių dienų laikotarpiu 
kėse vyko atkakli kova ore. radikalai Madrido frontų pta
Apie 100 lėktuvų dalyvavo. rado 60 lėktuvų. Dalis radika*

Anot radikalų pranešimo, 6 į laMn« pakliuTO
nacionalistų lėktuvai numušti,'^? « V* *' “ f

. kietis. Apie 24,000 radikali!o radikalai praradę vos vienui ..... , . *
milicininkų nukauta, sužeist

LONDONAS, liepos 16. - 
Iš Ispanijos radikalų valdomų 
sričių korespondentai prane
ša, kad Barcelonoj ir Valenci- 
joj daug sukrauto įvairaus 
mafisto tiesiog pūsta ir genda, 
o Madridas neturi pakanka
mai maisto.

To priežastis yra tame, kad 
Madridas neturi geležinkelių 
susisiekimui su Barcelona, ar
ba Valencija, Maistas vežamas 
plentais ir paprastais keliais 
ir neturima užtektino t.rokų 
skaičiaus.

Radikalų valdomose srityse

SILEZIJOS PADALINI
MAS ĮSIGALIOJA

VARŠUVA, liepos 16. — 
Prieš penkiolikų metų Silezi
ja suskaldytų į tris dalis: did
žiausia jos dalie palikta Vo
kietijai, mažesnėji pavesta 
Lenki jai ir TMžiausiūji dalis 
Čekoslovakijai.

Sukakus 15-ai metų visos

STALINAS IŠLAISVINA
55,000 KALINIU VERGŲ
MASK/VA, liepos 16. —

Stalino vyriausybės nuospren
džiu grųžinama laisvė 55,000 
kalinių vergų, kurie iškasė 
Maskvos Volgos perkasų (ka
nalų).

Nuosprendžiu įpareigojama 
ainatų unijų ventro taryba su 
rasti darbų išlaisvintiesiems.

Laikraščiai praneša, knd

lėktuvų.

Reikia palaukti nacionalistų 
pranešimo apie šių 
kovų ir jos sėkmės. Naciona
listai paduoda teisingesnių ži
nių.

ir nelaisvėn paimta.
Madrido fronte radikalai Jd 

įvykusių turi pavykimo savo puolio 1
se prieš nacionalistus, ri į> 

sant jų garsaus šūkavimo 
pie “laimėjimus”.

tos dalys pereina minėtų vai- Kryme ir Ukrainoj trockinin- kurnu veržiasi karan su Kini-
-tA^wT • _ -Į* • 1 • • 1 1 1 Al • - I

JAPONAI VERŽIASI 

KARAN SU KINIJA
K W Ą|

100,000 kariuomenės siunčia/ 
transportiniais laivais

NANKINGAS, Kinija, lie
pos 16. — Japonai visu smar-

bė neigia jaiponų statomus r<> 
kalavimus. - •

stybių visiškom savastin ir 
tarptautinė kontrolės komisija 
nustoja veikusi.

Lenkijos vyriausybė sušau
kia seimų į nepaprastų*sesijų 
savo Silezijos daliai tvarkyti 
pravesti reikalingus įstaty-

kai degina javus kolektivių ti
kiu laukuose.

APIE 150 ASMENŲ 
SUŽEISTA

baisi netvarka, gyvent o jai j™18* t Vokietijos dalį naciai

'ja*. Gautomis žiniomis, japo
nai į Kinijų siunčia penkias 
kariuomenės divizijas — apie 
100,000 karių.

Kariuomenė siunčiama 31 
transportu ir prekybiniais lai 
vais. Dalis šių japonų kariški)

spaudžiami ir alkiu marinami, * «*vo tvarkų. Ikišiol ten nijos sandlyje susprogo ir už-

ATLANTIC, CITY, N. J >------- • —------- —t d-r- —---r  —
liepos 16. Pure Oil kompa- pajėgų bus pasiųsta į šiaurinę

TOKUO, liepos 16,.—, -Turi 
ponų vyriausybė paskelbi at-J 
sargo s karių mobilizacijų. VU' 
so j šalyje prie valdiškų ištai
gų ir svetimšalių įmonių pa* 
didintos sargybos.

Radikalų vadai tačiau praš
matniai gyvena, turi jie pui
kiausius automobilius. Savi
tarpiai pešasi, bet gyvena ge
ruosius laikus.

gyveno daug žydų, kurie bu
vo apdrausti nuo nacių. Da
bar žydams numatoma pries
pauda. Jų daugelis iš ten jau“ 
kraustosi.

sidegė apie 50,000 galionių 
gazolino. Gazolinas liepsnoda
mas išsiliejo miesto gatvėn ir 
buvo pavojaus visam namų 
blokui.

Kinijų, o kita dalis bus sulai
kyta Korėjoj ir bus laukiama 
tolesnių įvykių.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PUOLA OPOZICIJĄ

WASHINGTON, liepos 16. 
— Prez. Rooseveltas laišku 
senatoriui Barkley puola se
nato opozicijų vyriausiojo tei
smo reformų klausimu. Nuro
do, kad reformų klausimas yra 
vienas svarbiausių ir be jokių 
kliūčių turėtų būti pravestas.

Prezidentas pažymi, kad tų 
reformų čempijono senato
riaus Robinsono mirimas ne
turėtų sulaikyti senato daugu
mas nuo gyventojų valios vy
kdymo. Anot prezidento, gy
ventojai pageidauja teismo 
reformų.

'IŠKASĖ 35 GABALUS 
AUKSO

PANAMA, liepos 16. — 
Kanados kasyklų kompanijos 
mainieriai arti Piedra Candel- 
la, Chiriųui provincijoje, iš
kasė 35 gabalus aukso. Kiek
vienas gabalas yra apie 50 
svarų. Aukso vertė siekia a- 
pie vienų milijonų dolerių.

Kompanija nori savintis a u 
ksų. Bet Panamos vyriausybė 
pareiškė, kad brangus radinys 
jai priklauso. Vyriausybė tvir 
tina, kad kompanijos sutarty
je nepažymėta, kad jai turi 
priklausyti randami žemėje už 
kasti lobiai.

KURIASI NAUJA PA
RAPIJA

BILIAKIKMIS. — Čia ku
riama nauja parapija. Ūkia 
trobesiai jau pastatyti. Netru
kus (šįmet), bus pradėta baž
nyčios statyba. Apylinkė® gy
ventojai bažnyčios laukia ir 
žada kiek galėdami pria ata- 

Itybos prisidėti.

-J. » į

PASISAVINO APIE 15,000 
DOLERIŲ

Lake Share and Savings 
banko tarnautoja M ra. A. F. 
Dennis, 45 nų amž., teismo nū 
bausta vienerius metus ir vie
nų dienų kalėti. Kelerių metų 
laikotarpiu ji pasisavino iš 
banko fondų apie 15,000 dol. 
ir tik neseniai ši vagystė su
sekta.

ROMA, liepos 16. — Ciam- 
pino aerodrome pasileidžiant 
susidaužė trimotorinis bombo- 
nešys lėktuvas. Žuvo penki ka 
riškiai.

PEIPINGAS, Kinija, liepos 
16. — Kinijos vyriausybės ke

lki užgesinta apie 150 asme gurios rinktiniausios karių dinų sužeista.
VIESULAS NUPLfiŠfi 

TEATRO STOGĄ

MONROE, Mich., liepos 16. 
— Nepaprastas viesulas, drau 
gaujant smarkiam lietui ir per 
kūnijoms, Majeetic teatro sto
gų nuplėšė ir nutrenkė sker
sai gatvės į parduotuvės prie
šakį. Padaryta iri kiti dideli 
nuostoliai.

Illinois valstybė daugelį se
nų žmonių ignoruoja, nemoka 
pensijų. Nuskriaustieji krei
pias į teismus.

CHICAGO MIESTAS PANARDYTAS 
Į DIDELES SKOLAS

Chicago korpor,uotas mie- mų 6,646,068 dol. o išlaidų — 
10,623,836 dol. vien tik algo
mis. Kitų išlaidų būta apie pu 
santro milijono doL

Vadinasi, apie dukart dau
giau išleidžiama, negu pajamų

stas panardytas į skolas. Sko
los siekia iki 200,000,000 dol.

Savo keliu nepriteklius kas
kart didėja.

Paskelbta, kad per tris mė
nesius — balandį, gegužės ir 
birželį — miestas turėjo paja-

I ■* rę »' v 4 *

turima.

' •‘JI

; vizijos užėmė pozicijas Hopei 
provincijoje ir laukia susikir
timo su japonais, kas gali į- 
vykti už 24 valandų.

Peipingo apylinkėje nutrau
kti susirėmimai. Visur ramu 
kaip prieš besiartinančių aud
rų. Japonų autoritetai pastatė 
kiniečių vyriausybei reikalavi
mus ir lankia galutino atsukv-

Patirta, Nankingo vyriausy-

TIBNTSIN, Kinija, liepos 
16. — Nuo širdies ligos mit 
japonų kariuomenės šiaurinėj 
Kinijoj vadas gen. Įeit. Tąsi- 
ro, 56 m. amž.

Iš Tokijo praneša, kari 
mirusio vietų paskirtas g< 
Įeit. Katsuki.

mo.

AVASHINGTON, liepos ’ 
— Kinijos ambasadoms Warn? 
J. Valstybių vyriausybei įtei. 
kė memorandumų dėl kri/ i 
šianrinėj Kinijoj. Ambasado
rius pageidauja, kad ĮAmerila 
bendrai su kitomis 8-iomis Vai 
stybėmis, kurios pasirašbs m* 
Kinijos saugumo sutartį, ko 
veikiau imtųsi “akcijos” prieš 
japonus.

EXTRA MASKVOJE AREŠTUO 
TAS TURTINGAS RA

ŠYTOJAS

AMERIKIEČIAI LAIM6JO 
KREPŠINIO RUNGTYNES

Vakar vakare įvykusiose 
krepšinio rungtynėse tarp Lie 
tmvos (Europos čempijonų) ir 
Amerikos krepšininkų rinkti
nės laimėjo: Amerikiečiai (Ali 
Stars) 24 punktais prieš Lie
tuvos (Europos čempijonų) 
20 punktais. Rungtynės buvo 
gyvos ir tikrai įdomios.

RYGA, liepos 16. — GMitar 
žinių, kad Maskvoje areštuo
tas turtingae bolševikų rašyto, 
jas Borisas Pilniak.

ORAS .
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota; nepastovus 
orae; popiet kiek vėsiau.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 
8:23.
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Dariaus Ir Girėno Žygio Sukaktis

Šiandien sukanka keturi metai kai tra- 
gingai žuvo pirmieji mūsų transatlantiniai 
lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas.

Nedaug tepasitaiko tokių įvykių, kurie 
taip skaudžiai sujudintų tautų, kaip Da
riaus ir Girėno žuvimas. Jis pa plukti ė Lietu
vius ašarose ir sujaudino visų civilizuotąjį 
pasaulį.

Iki 1933 metų nedaug transatlantinių 
skridimų tebuvo padaryta. Dariaus ir Gi
rėno žygis nugalėti Atlantu, padaryti re
kordinį skridimų iš New Yorko į Kaunu, 
buvo drąsus, rizikingas ir garbingas užsi
mojimas. Dėl ko drąsus ir rizikingas, apie 
tai visi gerai žinome. Garbingas dėl to, kad 
jiedu rengėsi žygin ne pasipelnymui ir ne 
savo vardo iškėlimui, bet savo mylimos tau
tos garbės ir vardo išgarsinimui.

Darius ir Girėnas žuvo Atlantą nugalė
ję. Jie žuvo visai netoli Lietuvos slenksčio. 
Jei jiems būt rūpėjęs tik biznis, o n© at 
siekt savo užsimoto tikslo — nuskrist be 
sustojimo į Kauną, jie galėjo padaryti taip 
kaip kiti kad padarė — nusileisti Airijoj ar 
kur kitur. , , , .

Ne be reikalo Darius ir Girėnas skai
tomi mūsų tautos didvyriais. Lietuva stato 
jiems paminklus, jų vardais pavadina mies
tų gatves, poetai rašo eiles, rašytojai kuria 
romanus. ’>i!Į • išįjv

Darius ir Girėnas yra mūsiškiai - cbi- 
cagiečiai. Ir mes jų ai'mintį pagerbėme, pa
statydami jiems gražų paminklą Marųuette 
parke, išreikalaudami iš miesto valdžios, 
kad jų vardu viena gatvė būtų pavadinta.

6į vakarą prie Dariaus - Girėno pa
minklo įvyks iškilmės. Susirinksime gausin
gai, kad pagerbti jų brangių atmintį. Jiems 
nusilenkti atvyks du jų draugai Lietuvos 
lakūnai — Pyragius ir Ožkinis. Atvyks ir 
Lietuvos sportininkai, kad Dariui ir Girė
nui tinkamų pagarbų atiduoti.

Apie jaunimo girtavimų Lietuvoj “Žem. 
jį Prjetelis’’ pastebi:

“Metus žvilgsnį.į šių dienų gyveninių, 
aiškiai matyti, kad mūsų jaunimas neina 
blaivybės keliu. Lietuvių priežodis sako: 
“Obuolys nuo obelies netoli tanųrieda”. Mū
sų senesnioji karta skęsta alkoholio bango
se. Todėl visai nenuostabu, kad ir jaunimas 
ima girtauti. O kad mūsų jaunimas nėra 
blaivus, rodo liūdni gyvenimo faktai, fetai, 
žiūrėk, tik ir girdėsi, arba laikraštyje skai
tysi, kad girti jaunuoliai tąj šen, tai ten 
peiliais pasidarė viens kitam skaudžias vi
durių operacijas. Tik pasižiūrėkime, ar ap
sieina be svaiginamų gėrimų bent koks jau
nimo pasilinksminimas, ar šiaip bet kokia 
pramoga? — Ne, be svaiginamų gėrimų ne
apsieina, jie reikalingi visur. Šiandieną vi
si gėjai pastebime, kad jaunimas doros žvilg
sniu žemai yra puolęs. Jaunimo dorinis puo
limas ypač Žemaičiuose aškiai matyti. O

*• ‘MPT

— Dideliuose nuėstuose, čitua Vilniuj, užrašinė jaut pa.
kur visokių katalikų esama, 
įėjus bąžoyrion, tuojau gali 
numanyti kokias tautos ka
talikai joje meldžiasi.

Jei matosi daug visokių vė
liavų, žinai, kad tai bus len
kų. Jie, mat, myli procesijas. 
O procesija be vėliavos, nei

vaides, verčia būtinai baigti 
lenkiškom galūnėlių Gi mes, 
Kaune, niekaip neprjsiren- 
giam patys sa?e geriau su
tvarkyti. Nevienas įžymus 
Lietuvos valdininkas ir da
bar da pasirašo visaip, bilc 
tik ne tikrai lietuviškai. Pa

šis nei tas. Ir dėl to gi tos sak jo, mažas dalykas! Ma 
vėliavos, rodos, tik ir laukia,} žas! gal būt. |3et argi ne ma
tai kas atėjęs ją pinu žmo
nių procesijoj neštų.

Kai matai dauvybę stovy
lų, aiškus dalykas, tai bus

ži dalykai sudaro didelius?

šeštadienis, įropos lf 4., 1937
.. « 1 l »W»T >■ I->■ —~~»g3?

PO SVIFTĄ PASIDAIRIUS nugaišo. Kas dabar karaliui 
apie tai praneš. Po ilgų gin
čų tą pranešimų buvo priver
stas padaryti vienas tarnas,

Bostono Maikio gailėta di
delėm Litarom aprobavo, kad 
Amerikos kapitalistai “Jau kuris stojęs prieš karalių lin- 
nužudė 15 streikierių.” Kaž Ikčioja ir kartoja:

— Jūsų Didenybės arklys... 
ach Jūsų Didenybės arklys, o 
varge, arklys...

— Nugaišo?! — sušuko ka
ralius.

— Karaliau, jūs tai pasakė
te, — pratarė tarnas.

Tik po to karalius suprato 
savo tarno gudrumą.

kodėl Maikio ganieti nepagar
sina, kiek “streikierių” nužu
dė balšavikų saulė-Stalinas. 
Jei piktintis žudynėmis, tai 
reikia piktintis lygiai: ar jas

— Germanų Hitleris ir le
nkų artistė Pola Negri kai 
kada ir visai rimtai apie mo
terystę kuštasi. Lenkai neži- j atlieka‘kapitalistai, ar balša- 
nia ką duotų, jei tik antros Į vikai Ar ne tajp?

viso to bene vienas iš didžiausių kaltininkų . . ... . . ,,v ra alkoholis. Iš girtaujančio jaunimo - | ^fajr4“ .Itai“,
.iūdna tautos •Uitis. --Girtavimas — tai ,n- r—‘*įi?nn% šltap 10-
kstyva senatvė”, sako Dr. Laucerewe. Įsupi - rW) ,ne* nerodyk. Btovyla! ot,
Įėjus girtavimui su ištvirkavimu, žuvo garsi Į idealas. Ir dėl to gi italų. tokios vedybos jų istorijoje
Romos ciesorystė ir karinga Graikijos impe- bažnyčiose tų stovylų net kai įvyktų. Ir da vienas pevyz-
.. ’ kada, rodos, ir uidaug esti. I dis mums, kaip kitos tautos

T. .__ . . - v. , • • i, įžymius savo asmenis įverti-Lietuvių bažnyčios skinanti ' ; v.
▼ imi ir viešam labui paverčia.

rija. Ir šiandieną istorija jų vardus temini 
Yra rimto pavojaus įr mūsų tautai. Reika
linga šiuo reikalu daugiau susirūpinti. T<k 
pasiklausykime, ką sako žymus mūsų publi
cistas J. Keliuotis: “Girtavimas ir ištvirka
vimas plinta ir grąse mirties kalaviju pa
kirsti F'ūsų tautai jos gyvybės šaknis”.

O kada mes, Amerikos lietuviai vei
kėjai, imsime rimčiau rūpintis R/laivyjbės 
reikalais?

Lietuvių Aviacijos Diena

Rytoj Lietuvių Aviacijos Diena Stinson 
aerodrome. Jų Rengia Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas, kuris rūpinasi Lietuvos 
sportininkų priėmimu. Toji diena bus tuo 
reikšminga, kad ji supuola su Dariaus ir 
Girėno žuvimo sukaktuvėmis ir Lietuvos

biio kitų tuo, kad jos papras
tai atrodo labai kukliai. A- 
part gal tik didelių vargonų, 
šiaip jau nieko tokio ypatin
go nesimato. Pradėjus su ak
toriais, o baigus su priešaki
nėmis durimis, viskas nepa
prastai kuklu. It, rodos, ba
žnyčia da nebaigta, ir tas už
baigos laukia... Taip! Ir tik 
tada užbaiga ateina, kai žmo
nės sueina ir giedoti prade
da. Dabar jau turi tikrą lie
tuvišką bažnyčią. Gal mažai 
išmargintų; gal be vėliavų 
pasieniais ir brangių stacijų 
ant sienų; gal be paauksuotų

Gi tnes kaip tik priešingai 
pasielgtam. Įžymesnį tokį lie-

Vaina eina Ispanijoj tarp 
pašistų ir halšavikų; vaina 
prasideda Azijoj tarp džepa- 
nų ir čainų

Karunavojant Rusijos carą 
Kitais metais Petrą Didįjį, šventikas turėjo

Bostono lietuviški cicįlistai ant caro galvos užlašinti kelis
žada apgarsinti vainų Lietu-

tuvį visųpirina apuostom, kuo kad apgynus jos demok 
jis kvepia: tautininku, sočia 
lįstų, komunistu, ir da toliau.
O net ir gerokai apuostą, ne 
ką daug išlaimim. Turėjom, 
sakysim, Sliarkį. Nuėjo nie
kais. Dabar turim Kąskiūtę.
Irgi prie to paties eina. Sku
rdu mažai žmonių grupei be 
įžymių asmenų; bet da skur 
džiau įžymiems ajsmenims ma
žų žmonių tarpe. Ar ne?

sportininkų atvykimu. Programoj dalyvaus 
Lietuvos lakūnai Pyragius ir Ožkinis su‘stovylų ir skaistaus marma-
sklandytuvais (bemptoriniais lėktuvais), ku
rie dalyvavo tarptautinėse rungtynėse El- 

-mira, N.' ¥.

Susisiekimas lėktuvais pasidarė visai 
paprastas dalykas. Nebestebina žmonių ir 
skraidymai per plačiuosius vandenynus. Ta
čiau skraidymas sklandytuvais nedaug kam 
yra žinomas. Lietuvių aviacijos dienoj tu
rėsime progą pamatyti gražiuosius iš Lietu
vos atvežtus sklandytuvus ‘^Biržietį” ir 
“Rūtą” ir taip pat gėrėtis mikliųjų svečių 
lakūnų sklandymu.

v Dariaus ir Girėno žygio sukaktuvių pro
gų pakartojame jų testamentą:

“Lietuvių tauta laukių iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sū
nums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti 
dar mažai žinomas Žiemių Atlantiko vande
nyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus 
navigacijos būdus ir priemones pritaikyti 
kasdieniniams reikalams. Mes, gyvendami 
tokiais Laikais, kada oras stengiamąsi pa- 
■audoti žmonijos reikalams, laikome savo 
pareiga tautos vardu tą darbų garbingai at
likti.

“Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėp
ti, mes stengiamės tų pasirinktą uždavinį 
įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina 
Tavo dvasių ir pasitikėjimų savo jėgomis 
ir gabumais! Bet jei Neptūnas ir ar galinga
sis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus -- 
pastos mums kelių į Jaunųjų Lietuvą ir 
pašauktų Lituaniką pas save, tada tu, Jau
noji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis 
ir pasirengti naujam žygiui, kad audringų
jų vandenynų dienai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs 
Didįjį Teismų.

“Lituanikos laimėj.tnas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia 
juos naujiems žygiams.

“Šį skridimą aukojame Jaunajai Lietu-
I vai!”

Rusijos Rinkimai

Pranešama, kad jau yra nustatytos So
vietų Rusijos parlamento rinkimų taisyklės, 
iš kurių paaiški, kad balsuoti galės visi, su
laukę 18 metų amžiaus. Tačiau kandidatus 
statyti negalės jokia kita politinė partija, 
kaip tik komunistų partija. Vadinas, bal
suotojai turės balsuoti tik už tuo6 kandida
tus, kuriuos parinks komunistų partija. Tuos 
rinkimus nebus galima vadinti demokratiš
kais. Tai bus ne rtakimai, bet pasityčioji
mas iš rinkimų. z

ro altorių; gal be Florenci
jos stiklo langų ir liepsnoja
nčių žibinčių*/-gal skūpiai nu
šviestą ir retai pašluotą, bet 
už taigi klausaisi gyvų žmo
nių ir širdingos giesmės, kur 
kas žmogaus ir Dievo ausiai 
meilesnės, negu tobuliausis 
rankų išdirbinys. Kitaip sa
kant, lietuvis daug maž taip, 
kaip žydas: gailins Dievą 
širdimi, bet nepirštais.

Išeitų, tie, ką atima lietu
viai jo giesmes ir jo bažny
čioje, gal ir iš netyčių, bet 
tikrai ir aiškiai kbbina jį 
ant paskatinės netikėjimo ša
kas. . , i |

— Ir kam reikėtų Vilnių 
vadinti “Okupuotu”? Juk 
jau tos patiną atimam jam 
visų jo svarbą taip apie jį 
k&lbėda'sii. Argi jau nėra ar
timesnių tam tikslui išsireiš
kimų? Dėl ko, klausiu, nekal-

ratiją. Sentebrio mėnesy 
skelbiama Maynarde piknikas 
sųmobilizavimui jl0,000 vais- 
ko, kuriam vadovaus pats 
Maikio tėvas, jau nuo seniai 
turįs generolo činų.

Mano delnas, tavorščiai, bet 
gi kų kitų rodo: šitų vainų ci- 
cilistai rengia ne prieš Lietu
vų (Lietuva jiems nei peno 
neverta), ale prieš SLA, ku
rios seimas bus Skrąntone. 
Cicilisty yra tokie figeriai: 
sekančiais metais visiškai už- 
ponavoti 8LA ir pasiklupdyti

vynų lašus, bet taip buvo su
sijaudinęs, kad visų taurę iš
metė carui aut galvos. Kai 
pamatė, kad dėl to įvykio ca
ras siunta, šventikas greit ta
rė:

— Ne lašais, ale visa taure 
pilu ant tavęs visokiariopą 
Dievo palaimą. Tavo priešai 
suduš taip, kaip ši taurė.

Už tokį šventiko išsisukimą, 
vėliau caras jį pakėlė į arki- 
mandritus.

Rūpinasi Jaunimo Blaivinimu

Lietuvos blaivininkai surengė “vasaros 
blaivybės savaitę”. Per tą savaitę spauda 
daug rašė apie žmonių blaivinimo reikalus.

Komunistų agentai k ituose k raituose je kai
varo agitaciją uz demokratiją, demekrati- ..k___
jai ginti organizuoja bendrus frontus, lyg ir
nežinodami, kad ją aukštinamoj Sovietų Ru
sijoj yra griežčiausia diktatūra, kad ten de- 
mokratybės nerastum nė už sulūžusį centą.

Reiktų, kad kairiųjų “bendrasis fron

gtą, atimtą, užvogtą, atplėš
tų, užgrobtą ir da gal geriau? 
Kokiems vėjams ir be ma
žiausio reikalo svetimus išsi-

— Žinovai pasakoja, jog 
vien Amerikoj net septyni ši
mtai tūkstančių vaikų neuŽ- 
gema k, užgimti galėtų, jei „ -j
tėvai - motinospareigų ferfi ’ ja»
nažtos nevengtų. Tai yra, kaai^ įoja SLA te3ibiko 
met. Įsižiūri, jog ir Amerika 
jau ant amžinasties kelio sto
vi. Negudrūs politikai ir žiau
rūs liaudies vadai užkėlė ir 
užkalė vartus geriausiam sve
timšaliui. Įsileidžia tiek ma
žai it rodos ant juoko. Ant
raip vertus, tėvai da žiau
resniam su ateities diegais pa
sielgia... Vaikų vietoje, maši
nas gimdo. Ir paskui visi su
stoję geresnių laikų laukia. T- 
storikui ir sooialogui atrodo 
ve kaip. Geresnių laikų būti 
negali. Geriausi laikai dabar.
Tik, žinoma, ne žmonėms, bet 
mašinoms. O kad būtų geriau 
žmon&ns, tai reikia daugiai: 
ir geresnių žmonių. Gerų žmo
nių nepadarysi iš senų. Būti
nai reikia jaunimo. Septyni 
Šmitai tūkstančių kūdikių kas 
met, už penkių metų, pripil
dytų tuščias mokyklas ir baž- 8U^as> Eidamas 4 klm. platu- 
nyžios, paleistų darban apleis nl° rno£u’ j'5 visk» l>akeli,li

reiškimus tikron tautos žais- nešiotų.

tas dirbtuves, o kasyklos ir 
ūkis darbininką ant rknkų

tas” imtų rūpintis gelbėti Rusijos žmcnes|don kamšioti? Taip daryda-j 
mi, gal, ir išnetyčių, bet tikiš žiaurios Stalino diktatūros.

Darbymetė
Chkngos lietuviai liepos ir rugpiūčio mė

nesiuose turi tikrą darbymetę. Nespės Lie
tu voe sportininkai išvažiuoti užbaigę rungty
nes su . mūsų sportininkais, kaip ims važiuoti 
Chicagon Moterų Są j angos kuopų atstovės 
į savo seimą, kurs bus rugp. 16—20 dd., Gi
mimo parapijos salėj. Rugpifičio 10 d. atvy
ksta garbingasis svečias iš Lietuvos J. E. 
vyskupas M. Reinys. Rengiama visa ailė-pri- 
ėrnimų, iškilmingų pamaldų, kurios bus są
ryšyje su Lietuvos krikšto 550 metų sukak
tuvių minėjimu. Be to, kai kurie Chicagos 
lietuvių katalikų veikėjai rengiasi vykti į 
Federacijos kongresą, būsiantį rugp. 24—f 
dd., Lawre«ce, Mass. Taigi, matot, ir vasa
ros karščiuose mūsų veikėjai neturi poilsio.

Vienas propesorius labai 
daug reikalaudavo nuo savo 
studentų. Sykį per pgzaminus 

'eiker klasta .vienb. kiau- 
«ia kitoMa^ko, o smdentas 
nežino.

— Tai ką gi tu žinai? — 
supykęs klausia propesorius.

— Kinų kalbą, — atsako 
studentas.

— Kinų kalbą, kinų kalbą... 
Na, tai pasakyk man, kaip ki
niškai bus asilas?

— Fa—ling, — atsako stu
dentas.

Kadangi propesorius nemo
kėjo kiniškai, tai studentas 
pasirodė gudresnis už profe
sorių ir egzaminus išlaikė.

S*

Yra sakoma, kad su melu 
gali toli nueiti, ale atgal ne
galėsi sugrįžti. Bet su gudru
mu, tavorščiai, gali ir kelio
nės neatlieka n t daug laimėti. 
Štai jums pora priklodų:

Prancijos karalius Enrikas 
IV turėjoi arklį, kurį taip 
brangino, kad pasakė pakar
siąs tų, kuris praneš jam, kad 
tas arklys nugaišo. Arklys 
juk neamžinas — sykį ėmė ir

DIDELE AUDRA ŽEMAITIJOJE

Viesulas Sugriovė Daug Trobesių. Išlaužė 
Medžius, Išvartė Telefono Stulpus,

Šiomis dienomis Laukuvos, bas visiškai sugriovė. 4
Kaltinėnų ir Tverų apylinkė-1 Tuo ruožu, kur tas viesĄ
se siautė labai smarkus vie

naikino: griovė namus, dar
žines, tvartus, jaujas, malū-

las ėjo tą dieną ir dar kitą, 
buvo nutrauktas susisiekimą?'» 
nes nespėta nuo kelio atimti 
suvirtusių medžių. Telefono 
susisiekimas iš Laukuyos pra

I
nas ir telefonų stulpus.

Karužiškių k. prie Lauku
vos pridaryta laoai daug nuo 
storių. Tame kaime vienas u- 
k i įlinkas pernai pasistatė 5 
visai geras ir tvirtas trobas 
ir dabar su meistrais statė

kaip ir spalvos, savo ^4. Telšiuose 2, Kretingoje 2, Kė- ~ klSt*’ Ir tuo metu
turi. Okupuotas ir užgrobtas' dAiniao8<} 1} Ukmergėje l, 
gal taip pačią mintį perduos. Skir8nemungje (Raseinių ap- 
Bet niekad o niekad to pa-
ties tikslo neatsieks. Jau bd-j k(llbft eillB 122 Ui
tų laikas ir apie tai rimčiau kra46ai> _ 14 (yįenaa 
pagalvoti.

rai pašaliečiui galvon mintį 
stumiBtn, o gal jis jų yra dau-

J
KIEK LIETUVOJE YRA 

LAIKRAŠČIŲ

giau, negu mūsų. Antraip ve-, Kaune eina 126, vienas — 
rtus. Nekartą liaudis galvo- Petrašiūniuose), Biržuose 3, 
ja, apie ką, ištikrųjų, čia mos Panevėžyje 1, Šiauliuose 4, 
jai kalbam? Juk žodžiai taip, Marijampolėje 4, Zarasuose 3,

—r Tik prisižiūrėkim sveti
miems, kaip jie aukštai ma
žus daiktus stato! Tara pa-

hebrajų M, vokiečių — 1, ru
sų — 5, lenkų — 5. esperanto 

1.

nūs, rovė ir laužė storiausius ' dėtas tik kitą dieną po pietų, 
medžius, vartė tvoras, ante-1 Tveruose taip pat daug sto-

užėjęs viesulas visas jo tro-

fcokia: lietuvių — 123, žydų — 
15, vokiečių — 1, rusų — 4, 
lenkų — 5, 148.

Informac. visuomen. ir kult. 
pobūdžio yra 73, mokslo, meno 
ir literatūros — 46, religinių

— 20, sporto — 4, vaikų —
Laikr. leidėjų tautybė yra 5, viso 148.

gų nunešta ir keliolika tro
besių apgriauta. Soduose iš 
laužyta daug vaismedžių.

Daugiausiai nukentėjo Ijūu- 
kuvog apylinkėje pastatai ir 
kapai bei miškai. Kapai, ku
riuose augo labai aukšti ir 
stori, šimtamečiai medžiai, at
rodo lyg didžiausių patrankų 
būtų buvę subombarduoti; ujo 
džiai beveik visi išlaužyti ar
ba su šaknimis išrauti, kurie 
krisdami į kapus pridarė da
ug nuostolių, sugriaudami da
ug ir brangių kryžių — pa
minklų. Tverų kapuose irgi 
yra nulaužti keli stambūs me
džiai ir sudaužyti paminklai.
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SV. JUOZAPO PAR.,
rengia ANTANAI, JONAI IR PETRAI

SO. OHICAGO ILL.. PIKNIKAS
Prasidės 2:00 vai. po piet ir tęsis iki vėlumos

SEKMADIENĮ, LIEPCS JUIY18 D, 1937 » *
§ SV. JUOZAPO PAR. DAR2E IR SVETAINĖJ 8801 SAGINAW AV.

Bus gera muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai ir daug visokių įvaireny
bių. Visus kviečia Antanai, Jonai ir Petrai. Įžanga 15c

LIETUVIS LIETUVIUI TIESIA RANKĄ mybės pavojus nepraėjo. Ag- 
PER ATLANTA rasingieji Lietuvos kalnynai!

** vokiečiai, lenkai ir kiti, ku-!

I. Lietuva ir lietuviai žiu, kurie aktingai dalyvavo W drumsčia Europos taik.ą
r • v , T - komiteto,-,. P8''8"^ K™'
Gerai žinome, kad Lietuvai . _ . . so Lietuvai ir Pabaltės val-

laisve iškovojo tie lietuvio1, , styhėms. Taigi, nors Lietuva
. . ... . vA t Lietuvos laisves ir nepnklau-!. , . .kurie išdrįso, paėmę šautuvus, ,. .V1 .. . f , ir yra sudariusi sąjungą su
granatas ir kulkosvaidž us, I \ Latvija ir Estija, nors turi
r, .L. . . . . . padėjo: ją iškovojo patys beišeiti i frontą ir savo valia ’ .. . , . ,.
, . . .. . .. i tuviai sava valia, darbu ir di-bei ranką jėga pastoti kelią j . - . ____
, .... . , . dėlėmis kraujo ir gyvybių au-bermontininkanis, lenkams ir i .

i j • •• • Idoul*9«įsų raudonosioms divizijo

bičiuliškus kamyninius santy
kius su galingąja Sovietų Ru
sija ir aktingai dalyvauja 
Europos taikos išlaikyme Tau

s. Bet už Lietuvos laisvę! Nors šiandie Lietuva lais- tų Sąjungos nuostatų plotmė-
ivojo ir tie lietuviai, kurie, 

negalėdami parvykti kraujų
apsipylusion tėvynėn ir su Lenkiją, ne vieną .Balkanų

Va, ir jos gyvenimas ir kul-ije, šis pavojus Lietuvai nėra 
tūrinė pažanga toli pralenkė i praėjęs, ir JI kiekvienas lie-

šautuvu papildyti kovojančių 
kolonų, prisidėjo savo žodžiu,

valstybę ir stoja į eilę pačių 
kultūringųjų Europos, šiaurės

savo auka doleriu ar drabu valstybių, tačiau nepriklauso-

ŠILTAME LAIKE
IR VISADOS

Apsaugosit Savo Sveikatą, Maistą ir Sučėdyslt Pinigj
DABAR NUSIPIRKĘ IŠ

PEOPLES
KRAUTUVIŲ

NAUJĄ 1937 METŲ MADOS

FRIGIDAIRE

tuvis vienaip ar kitaip Įsi 
vaizduoja.

Todėl tokios politinės būk
lės ir nežinomos rytdienos a- 
kivaizdoje Lietuvai reikia vi
somis jėgomis stiprintis vidu
je, stiprinti lietuvių valsty
bingumu, meilę savo kraštui 
ir burti viso pasaulio lietu 
vius vienai idėjai: kovai už dradarbiavimas su lietuviais 
Lietuvos nepriklausomybės

fe

“Lietūkio” dovana Lietuvos kariuomenei. Didžiulė ekonominės kooperatinės Lietuvos 
organizacijos — “Lietūkio” vertinga dovana Lietuvos kariuomenei — šauniajai kavaleri
jai. “Lietūkis” kariuomenei padovanojo čia matomus su visais pakinktais arklius ir su 
visu karišku vežimu sunkųjį kulkosvaidį. Ši kariuomenei dovana yra verta keliasdešimties 
tūkstančių litų. Tokių brangių dovanų Lietuvos kariuomenei iš atskirų Lietuvos organi
zacijų ir įmonių Lietuvoje pasitaiko gana dažnai. ,

išeiviais.

SUPBR DUTY.” su “ML7TER MISER”
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Nauji FRIG1DATRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIOERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principaliug Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumą

Naujų FRTGIDATRIŲ kainos visiems priei
namos. šeimyniškos mieros nuo ......................

LFNGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM 
— Pirkte Dabar —
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(tORNITURE
4 ANUrACTUSINfl COMSANY

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
S. NakroŠis, vedėjas M. T. Kęsas, vedėjas
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Krautuvė* atdaros Antradienio, Ketvirtadienio ir Šeitadienio vak.
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stiprinimą. Lietuvis, kur jis 
begyventų, turi pasidaryti są- 

Į numingąs tautietis, mylįs sa
vo kalbą ir tėvynę, kad pavo- 

' jaus metu kiekvienas būtų 
1 žodžio ir veiksmo karys. Juk, 
i iš tikrųjų, 1,000,000 lietuvių 
•Amerikoje, keli šimtai tūks- 
[tančių išsisklaidę vakarų Eu- 
’ ropoję ir Rytprūsiuose, 250,-

Tokį kraujo gimnystės ry
šių atnaujinimą ir tvirtinimą 
tarp Lietuvos lietuvių ir iš
eivių, prieš keletą metų pra
dėjo* AAnerikos lietuviai. Ne-

Amerikos Lietuviai vinią P*evib įvairių miškų:
Ekskursavo Aukštaičius ’,eriyns'į’ puSyn,i: tgly™į ,ir 

tų miškų vyraujančias žoles 
— kiškio kopūstus, mėlynes, 
bruknes, viržius ir pagal tai 
mokėmės pažinti miško geru
mą, miškų tipus ir t.t.

Aluntos dvare radom labai 
įdomių ir retų medžių: Ka
lifornijos pilkapi riešutą, val-

Nepaprastai džiuginantis ir 
malonus reiškinys, kad Ame
rikos lietuviai atvažiuoja į

. . , .... Lietuvą ne tik pasisvečiuoti,
minint to brangaus lietuvių ......, , . . ° . a. aplankyti gimines, arčiau pa-
berfdravimo ir neįvertinamų
nuopelnų ir aukų, kurios bu
vo sudėtos kovojant už Lie
tuvos nepriklausomybę ir ku-

000 lietuvių Sovietų Rusijoje, rios buvo padarytos tos dar
apie 1,000,000 Vilniaus pave
rgtame krašte ir 2,500,000 lio- 
tuvių tėvynėje sudaro grąžą 
skaičių. O šio skaičiaus žmo
nės bus garbingi tautos na
riai tada, kuomet jie visi, 
nors mintimis, jei ne darbu 
ir kapitalu, bendradarbiaus su 
visų lietuvių lizdu — tėvyne 
Lietuva.

U. Broliškai pėduokime 
vieni kitiems ranką

Iš seno priimta, kad lietu
viai išeiviai nenutraukia ry
šių su savo giminėmis, pasi- 
likusiais Lietuvoje. Tas bu
vo ypatingai ryšku tada, kai

lies lietuvių išeivių, kurių 
gimtinės yra dar Lietuvoje, 
prieš keletą metų, nuo T-jo 
Pasaulio Lietuvių Kongreso 
Kaune, buvot pradėtas ben
dravimas ir jau svetur gimu
sios lietuvių jaunuomenės. Tas 
gražus ir šventas darbas, ge
riau pasakius, jo pradžia, ka
smet susilaukia geresnių vai
šių. Lietuvos mokyklos jau 
skiria stipendijas užjūrių lie
tuviams mokslus eiti Lietu
voje, amerikiečiai sportinin 
kai tobulina Lietuvos sportą, 
vieni kitus pradeda didesniais 
būriais lankyti ir bendrauti 
Kitaip sakant, “kraujas šau-

. i

žinti savo gibitąjį kraštą, vi
sų jo sričių pažangą, bet at
važiuoja į Lietuvą ir pasimo
kyti, studijuoti, išmokti savo 
tautiškos kalbos, istorijos, ge
ografijos.

Užsienio Lietuviams Remti 
draugijos parama, geografų 
profesorių iniciatyva buvo su
organizuota, dalies Amerikos 
lietuvių studijuojančių Vytam 
to Didžiojo universitete, eks
kursija į Gražiąją Aukštai
tiją. De keturiolikos ameri
kiečių lietuvių važiavo prof. 
K. Pakštas, prof. Regelis, jo 
asistentė Lukavičienė, Dr. V. 
Viliamas ir VI. Lieteriskis. E 
kskursijos maršrutas buvo 
toks: Kaunas - Jonava - Uk
mergė - Skemonys - Alunta - 
Molėtai - Kuktiškės - Saldu
tiškis - Linkmenys - Kirdei

diškąjį, riešutą, labai retą ir 
į gražiausi Lietuvoje egzemp- 
' liorį pilkojo kėnio, klevą uo- 
1 šialapj, kanadišką eglę, kal
nų eglę, gražių tujų, veimu- 
tišką pušį ir kit.

Egzotiškų augalų turi ir 
Saldutiškio parkas; labai gra 
žų verkiantį beržą, labai gra
žių kedrų, mažai sutinkamų 
kėnių, ąžuolų, guobų, pušų, 
klevų, bulių ir kitokių. P. Lu
kavičienė visiems retiems me
džiams uždėjo etiketes ir da
bar visi keliautojai galės grei 
(ai orientuotis kokių retų au
galų čia sutinkama.

Linkmenėje susikaupėme 
tylos valandėlei prisihiinda- 
mi pavergtus brolius už ad
ministracijos linijos. Visur 
kur tik sustodavom mus ap
supdavo žmonių minios, vai
kai ir mūsų amerikietės se
selės. Skirdavomės iš visur 
taip nenoriai, visur sulauk
dami komplimentų ir simpa
tijos.

Anykščiuose Vienuolio - Žu
kausko vedini apžiūrėjome 
vysk. Baranausko klėtelę, vė
liau Puntuką ir pro Kurklius 
jau vakarop pasiekėme Kau
ną. 4 .

mą, tą mūsų rankų darbą, 
kad taip mes pakeltume sa
vo balsus ir drįstume mels
tis. Duok pasisekamo mūsų 
rankų darbams, per amžių a- 
mžius. — Karieta PeDy.

liSeiviai dar neturėjo Seimų. Ma”. Jin Saukia lietuvi prie kiai Tauragnai . Daugailiai.
Bet dabar, kai lietuvių ižei 
vių kelinta karta auga sveti 
muose kraštuose, tie giminys
tės ryšiai mažiau beriša juos 

1 su Lietuvos tolimais giminė
mis. Be to, jaunoji išeivių ka
rta, lyg peifsodintas medis, 
daugiau ar mažiau pripranta 
prie gyvenimo sąlygų ir ati
tolsta nuo savo tautos, atsi
eit, nntausta. Ši blogybė yra 
baisi didelėms tautoms, bet 
daug baisesnė yra mažoms, 
yp*č lietuvių tautai. Todėl 
čia ir tenka visiems lietuvia
ms smarkiai susirūpinti. Jei
gu jau neberiša jaunosios lie
tuvių išeivių kartos artimos 
giminystės ryšiai su Lietuva, 
tai turėtų ją rišti kraujo ry- 
šiai. 0 kad tai pajustų lietu
vių išeivių vaikai ir vaikų 
Vaikai, reikia pabudinti jų 
tautinė sąmonė, įkvėpti Lietu
vos ir lietuvių kalbos meilė 
Tą viską gali atlikti išeivių 
lietuvių motinų vaikų auklė 
jimas ir Lietuvos žmonių ben-

Liepos 17-ta Diena
Liepos 18-ta Diena

“Viešpatie pamokink mus 
melstis”. — Šv. Luko XI, 1.

Ne tik pamaldaus gyveni
mo pradžioje pagalba yra rei-

“Duok pasisekimo mūsų 
rankų darbams”. — PsT-lm.
LXXXIX, 17.

Mūsų gyvenimo darbas ty-{kalinga. “Taip pat ir dvasia
liai sau eina. Jis eina be per
traukos ir visa, kas yra at
likta, yra pagrindinis pasta
tas tam, kas bus atlikta. Jau
nas vyreli ir mergele, prižiū
rėk savo rankų darbą. Tą, ką

padeda mūsų silpnybei”, sa
ko apaštalas; “nes mes ne
žinome, ko turime melstis 
kaip pridera; bet pati dva
sia prašo už mus neišpasa
kojamais dūsavimais”. (Romi

tu darai yra nepražūtinga.' VIII. 26). Ir kur yra tas
į Zarasai - Stelmužė - Antalie^Tu nepaliki jo paskui save, krikščioni*, kurs dažnai ne-

ptė - Užpaliai - Vyžuonos - kad jį užmiršti. Jis regimai būtų atsisakęs to darbo, ,;o 
Debeikiai - Anykščiai - Kur dingsta ubo tavęs, bet tikre-, netobulumų ir silpnumų pras

kia, burtis, po Lietuvos gar
bingąja vėliava.
III. Atvyko Lietuvos sporti 
ninkai ir žymūs visuome
nininkai į U. S. A. ap

lankyti lietuvių Įnias patiekė tokių įspūdžių iŠ ngra n^°» kas auga taip
Lietuvių tautos artinimori ! gjos ekskursijos. smarkiai, kaip karakteris

darbas vystomas ir plečiamas. | _ Ekskursijoj maršrutas

Maloniai ir vaišingai sutin- buvo nustatytas per jdomiau- 
kami Lietuvoje visi lietuviai, sias Aukštaičių žemės vietas, 
kurie atvyksta aplankyti sa- Kiek tose vietose gamtos gro- 
vo tėvynės. Reikia manyti, Mo, kiek brangių prisinuni- 
kad maloniai bus sutikti ir j nių, istorinių dokumentų.
Lietuvos sportininkai, kurie į Gamtiškas žemėvaizdis pa- 
nuvyko į U. S- A. parungty- tiekė gausybę pavyzdžių ga- 
niauti sporte ir arčiau susi- linėrns ir pamatinėms '/uorė 
pažinti su Amerikoje gimusiu noms, asams, rinoms ir įvai- 
lietuvių jaunimu. ' riaforrninms ežerams, upių te-

------------------------- |r09Og, upių krantų asimetri-
Kiekvienam žmogui pasitai-1 jai, sausažetnio kopoms ir ki 

ko laimė, bet jos neįgyja, jei toms Lietuvos paviršiaus for- 
prie jos nebūna prisirengęs, nioms.

Augmeninė aukštaičių pa
viršiaus danga davė progoj 
stebėti įvairias augmenijos 
formas ir asociacijas. Pama

kilai - Ukmergė - Kaunas. 

Vienas iš ekskursijos vado-

nyliėje jis nedingsta. Kiek
vienas kirtis, kiekvienas pa-

vų, geografas Dr. VI. Vilią-J 8^*ras ^aiva^8 užsilieka

Man labiau patinka taeai 
žmogus, kuris gina tiesą dory
bėmis, kaip tasai, knris ją gi 
na argumentais. Painu, J. S. tėuie diliuvialinių ir aviulia

ine, jei ne valtis Jėzaus Kris
taus Dvasios da pildymų; ir 
prižadas, “Jei tat jūs, būda-

Mūsų Ranftų Darbai
“Duok pasisekimo mūsų 

rankų darbams”. Taip daž
nai su neapsigalvojusiomis lū 
pomis mes meldžiamės; bot 
Tasai, kurs danguose sėdi, sa
kys, “Ar tavo rankų darbai 
yra taip skaistus ir tinkamas, 
kad drįsti taip melstis!

Ar jis taip tvirtas, kaip tie 
nuostabūs ryšiai, kurie sumo 
zga visą tiesą, kaip vieną?
Ar jis yra tyras, kaip anie 
gas! Taip malonus ir meilus, 
kaip tie vėjai, kurie pučia?
Taip teisingas, kaip tos žvai
gždės, kurios kas nakt užde
gamos pasauliui žemiau!”

Švelniai mes atsakome:
“Viešpatie, padaryk jį tinka-, jaminae Beddome.

mi nelabi, nickąte duoti savo 
vaikams gerų davinių, juo 
labiau jūsų Tėvas iš dangaus 
duos gerąją Dvasią tiems, ku
rie jo prašo!” (Šv. Luko XI, 
13). Šis jį vėl atgaivino ir iŠ 
silpnumo jis buvo padarytas 
itiprus ir gėrėjosi Visagalių. 
Laimingi tie, kurie yra did
žiojo Mokytojo išmokinti šiaip 
melstis. — William Jay.

Malda yra Dievo kvapai 
žmoguje, sugrįšiant i s ten, iš 
kur jis atėjo; meilė tai Šven- 
ta ugnis viduje, o malda tai 
pakylanti liepsna.

Nusižeminusia maldautojas 
bus tikrai aprūpintas jo trū
kumuose, kadangi Jis užta
ria už nusidėjėlius, kurs sykį 
už nusidėjėlius mirė. — Ben-

, • A* 2-j •



DBAtjGhLS šeštadienio, liepos 17 d., 1937

(Tęsinys)

i'— Kų jau ir nekalusi, kad 
ta savu mot ii ils neklausai. - 

į. Dieve, Dieve, Tu mano!... Na, 
apsirgsi, kas busit Turėsime

,Ar poteriauji, Staseli, — 
klausdavo pagaliau motinu, 
nebesulaukdama sūnaus einant 
gulti.

— Umliu, — burbtelėdavo
visi bailu mirti arba pasiėmę Pro no8i nenoro,uis ir P° kirk 
krepai ms elgetauti. Dieve, Die- la^ nusiraminęs ištinau pra- 
ve, Tu mano! tai laikų susi- (^‘lavo melstis.
laukiau. Ną, neklauso ir tiek... Uim'ngesnis t,no atžvilgiu 
Pats sau tyčia ligos ieško! .Juk J* jausdavos tik šeštadienių 
jąą nė j žmogų nepanašus, iš- vakarais ir sekmadieniais, ka- 
tdyškęs kaip šešėlis... Tik su- <la galėdavo laisvai darbuotis, 
sįmiklaipas eik gulti; rytoj Šeštadieniais jis pareidavo 
juk dirbti, dirbti nestengsį... truputį anksčiau, kaip papras- 
Ejk gult, klausyk manęs nors taį ir parsinešdavo visos savai 
paskutinėse dienelėse prieš uždarbį — 18 litų. Nušvis- 
mirtį, — kalindavo taip su davo tuo kart ir motinos išgel- 
pertraukomįs beveik per visų tęs vešlias. O mažoji Onytė bn- 
l&ikų. O toji kalba, tas nąola- davo taip maloni ir linksma, 
tįnis pamokslas, tie atskiri su kad, meilindamosi broliui ar 
pertraukomis sakiniai ir žod- motinai, čiaukšėdt.vo lyg kad 
žiai tartum daužyle daužė jam paukštelis. \ isus jinai užkrės- 
galvų, lyg kokie aštrūs plaktu davo linksma nuotaika. Stasiu- 
kai kapojo ir vartė jo pavar- kuį irgi lyg akmuo krūtinės 
gusius smegenis ir jis tuo mo- nuslinkdavo: šį vakarų jau ne- 
nientu visai nebegalėdavo dir- varys jį motina gulti; galės 
bti. Apleisdavo jį mintis, nesi- dirbti ligi iš naktų, nes ryt 
rišdavo, nesiderindavo saki- šventa, nereikės eiti į fabrikų, 
niai,-pranykdavo gražiausi joŠvelniai, gaivinanti nuotaika 
vaizdai ir pyktis verždavosi iš
krūtinės. Ir jis nė nepasijus-

Gražiai papuošti ir iliuminuoti Pažangos rūmai, Kaune.

, —- Tai ifiano apysakų nes- gelius gana gerai rašyti, 
pasdinsf — paklausė vis dar dabar... ♦
lyg abejidamas. Į — Rašyt tau nieks nedrau-

— Nebūk puškąs! Jeigu sa- džitt» — “tsakė gimnazistas, — 
kau, kad.ne, tai — nei O an- aš jau tau patarčiau mes- 
tra vertus čia visai ne apysa
ka. tik šlamštelis, tik jauno 
vaiko svajmės ir daugiu us 
nieko...

— Jeigu taip, tai aš galiu 
parašyti dar geresnę, kur bus 
ne šlamštelis, — atrėmė kiek 
užsigavęs, kad jo goriausių 
“kūrinį” taip blogai įvertina. 
Juk mokytojas mokykloje jo 
aprašymus girdavo, kartais
net viešai mokiniams perukai | 
tydavo. 0 vienų pataisęs 
ir paprašęs gražiai perrašyti, 
kaž kur išsiuntė; tūr būt į re
dakcijų. Jis mane, kns jau so

ti rašius; vis tiek nieko iš to 
ne'- us. Nornt likti rašytoju ir 
riši nė .i į laikraščius, reikia 
baigti mažiausiai bent keturias 
klases, gerai apsiskaityti, su
sipažinti su rašybos taisyklė
mis, su stilist'ka, su literatū
ros teorija... O čia tai jau ne 
tavo nosia... Aš sakau, jeiga 
rašysi, — veltui vargsi. 

Berniukas, akis nuleidęs, ty-

se metu ?UITi*BIM«8 
Akvs — akinta

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: ka*ujien nuo 9 iki 12

nuo 1:86 iki S vai vak.
T«L OAJtal 0538

davo kaip ištardavo.
— Tik nors kartų paliaukit!

Nors valaaidėlę duokit man 
ramybės!

kutendavo jam krūtinę ir iš
balęs skruostas nežymiai šyp
sodavos...

Ir taip jisai laukdavo tų 
šeštadienių ir sekmadienių, 
kaip vargšas piemenėlis Kalė- 

Tik kad tu neklausai, vai-j<jų švenčių. Tada jis turėdavo 
daugiau laisvesnio laiko, kurį 
galėdavo paskirti savo mėgs-

keli... Juk pats supranti, kad 
aš tau vien tik gero noriu. Tik 
pamanyk, kas bus,: jaunas pa
baigsi jėgas, sveikatų... ap
sirgsi, ir mes visi turėsime su 
krepšiais išeiti... Atsimink, kad j javo kas dwlas aplinkui; už-

saulutės spinduliai niekados 
neužtemsta; nebegįrdėdavo ji
sai nė šaltų lietaus pirštų bar
škinančių į sudužusį lango sti
klų, — tik gražiausių muzikų, 
linksminančių, sielų savo žgyįn 
gaiš tonaįs ir švelniais akordų 
sparnais pakeliančių jų net li
gi rojaus vartų; nebejausdavo

taniam darbui, savo lakiom jis nė nuovargio ir visas pasi- 
svajonėms įkūnyti baltame po- 
pieryje. Tada jis visa'užmirš-

šęe keletu pasakaičių, apysa
kėlių ir šiaip apsakymų. Trys 
iš jų užėmė net po visų sųsiu- 
vinį. Vienų iš gražiausių pa
rinkęs, nrošėsi duoti spaudai. 
Tik įš karto nedrįsdamas krei
ptis stačiai į redakcijų, pada
vė jų peržiūrėti vienam savo 
pažįstamam gimnazistui. Bet 
kaip jisai nustebo išgirdęs vi-

♦ Seeley #329 
Dr. K. Nurkuitis

dabar yra -u 
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8519 Com- 
merclaj Avė. So Chicago. III. Pri
taiko naujus akinius Ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

esi vienintelė mūsų parama, 
vienintelė viltis. Tėvelio nė
ra, tik tu vienas telikai... Šau

ni i ršdavo ligonę,

nerdavo savo darbe, kol jo Į saj priešingų nuomonę: jo a- 
garbiniaig pasipuošusi galvelė pysakėlė niekam netiksianti, 
nusvirdavo ant alkūnių, ar nes laikraščių redakcijos yra 

sergančių i kol išgirsdavo motinos gergi- apvertos šimtais daug geres-
džiova, motinų, užmiršdavo ;džiantį balsų: 
gražiųjų sesutę ir savo skur-• — Na, vaikeli, eik gulti, jau

gok savo sveikatų ir meškių, vargingų gyvenimų, — jis visai pavargai... Jau ir antri-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak ,Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Potnyčio# 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas OANal 1175

nių ir gražesnių apysakaičių. Namai: 6459 S. Rockvvell SL
Telefonas REPublic 9600

tuos niekus... Klausyk, vaikeli, 
manęs ir eik gulti, — geru 
prašau. •

savo dvasia nuskrisdavo į lai-1 gaidžiai nusigįedojo
mės šalis, kur žaliuodavo am
žinas pavasaris, į puikius tur-

Klausau, klausau, — iš-1 tuolių rūmus, žėrinčius vien
tardavo nekantriai. Nervingai Į auksu ir sidabru, drauganda- j ti, nes ir rytoj jo tas pats
mesdavo nesutvarkytus popie- 
rio pluoštus į stalčių, užpūs
davo žiburį ir, užsikniaubęs 
ant stalo verksmingai šnibždė
davo:

;— Ak, Dieve, kaip laimin
gai tie, kurie turi, laiko ir gali 
rašyti! O aš... Juk ji manęs 
nesupranta...

vo ir kalbėdavo su tais žmo
nėmis, kurie turėdavo meilias 
ir jautrias širdis ir kurių vei
das švitėdavo angeliška šypse
na; nebejausdavo jis tada nė 
šaltojo rudens vėjo, kuris pro 
lango plyšius srove skverbda- 
vosi į vidų,, judindamas palu
bėje voratinklius ir blaškyda-

Staiga jo akys patvindavo' mas į šalis slipnų lempelės
ašaromis, ir jis tyliai, tyliai, 
kad motina negirdėtų, išverk
davo visų savo širdgėlų.

šviesų, nes jo siela skrajoda
vo po amžino pavasario plo
tus, kur nuolatos žydi gėlės ir

darbas laukia...
Taip slinkdavo ilgieji ru

dens ir žiemos vakarai, tam
sios ir liūdnos dienos, dienos 
šlapios ir pilkos, kaip rudenio 
miglos, skurdžios ir vargin
gos, kaip pats žmogaus gyve
nimas, dienos su nuolatiniais 
rūpesčiais ir neįvykdintais 
troškimais, dienos nešančios 
čia viltį, čia nusiminimų...
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Stasiukas jau turėjo para-

Tada Staselui jau nė nerei
kėdavo- antrų kartų sakyti, — 
jis ir pats skubėdavo pasilsė- i

AKIŲ GYDYTOJAI

F!—

DR. VAITUSH. OPT.
yATUVIS

OPTOMETOICAIjI/V AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų įtempimą, kuri 
esti prteia-tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karStj, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimu* daromas su 
elektra, parodančią mu4>uusias klai
das. 8pecialė atyda atkr.,'piama 1 
mokyklos vaiku* Kreivos akys ati
taiso ruoš. Va-nnĮoi uua to iki g v. 
Nedalioj pagal sutart). Daugely 
atsitiktai# akys be ski
ntų. Kabins pigios kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7uo9
..... „k—

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčipj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Pronpoct 1012 
Ra. TeL Republic 5047

O Įėjo. Jo ausyse vis dar tebes
kambėjo žodžiai; “reikia bai 
gti bent kteurias gimnazi «>? 
klases, susipažinti su rašybos 
taisyklėmis... “Juk jis niekuo
met tų klasių nebaigs. Kad bū 
tų gy vas tėvelis, — gal būtų 
kilęs, bet dabar ... Dievuli, 
argi jau nė rašytojas nebus! 

1 (Dar negalus)

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

L’LfUViAi DAKTARAI

DR. A. 1. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kandie*. itakyrua šerinių, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Lic|>os ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto._______________________

•M nė Nai KMb

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak R<»«d 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveigais pagal sutarti
2305 So. leavltt St.

Tel GANal 0403

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P..' ATKOČIŪNAS“
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
• ’t-eiei., Ket. tr Pėtn Ift-9 vai. v 

314'. So. Halsted St., Ohicago 
Psned.. Sered. ir Subat. nno 2—9 v.

Tel. Ofiso: Rea.
LAFayette 4917 24:6 W. 691

Tel. nnnių:
HEMIock 6286

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVT” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPublic 7tt«
Melrose Park 920

DR.A.R. LAURAITIS
DĘNTISTAS

2423 We«t Marąuette Road
Antrad., kclvlilad. b penktadieniai:

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; e t v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p

161 Broadtraj 
MELROSE PARK, ILL.*

Pirmadieniais tr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pairai sutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DĘNTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
s • Pagal Sutarti ’ • ----------- ————

fel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant aek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. nį*

Rea. 6858 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Subatums Cicero)
1446 So. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, I1L 
TeL Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiai!, ir Sokmad. ,>agal sutarti 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMIock 4818 ----- .
Tel. BOUIevard 7043

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Offiee Houra
2 to 4 and t to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoe

Nuo J iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7830 
Namų Telef. PROepeet 1950

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.,.. TEN JO S VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ 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.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

į/ . 4 " - ’ •

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SĖGAL
OTI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDuay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki U 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS 
463) So. Ashland Avė.

TeL TARdl 0994 
Bet.: Tu L PLAza 8400

V4LANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėlinmi, nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

ta
HeatHnoa Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Rrnmattonaa Ir širrtten Ligos 

Jo Specialybė
Valankoa 11-1J a M., 2-4, 7-1 P. M. 

Rezidencija 16 38 8o. BOth Avė.
Tel. Cicero AAKA 

Ofisu 4880 Weet ISth Street
Cicero, Iii.

TaL OANal 8138

. DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis1 ir Nedėk pagal eutartj
REZIDENCIJA A 

6631 S. California Ate.
Telefonai REPublic 7868

TaL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. EENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tek BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—8 p. m.

Rezidencija
8939 Sa Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
NedėI iomia pagal sutartį

f

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROapuct 1888 2359 S. Leavitt St
VaL 8-4 pp. ir 7-8 rok. OANal 8704

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)

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

lentai*

Tai. CANa' 0367
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesiau Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL 

Valandų# 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
. MSfciamn ••vednm’S ir onhet.-tnia

DR. A. J, SHIMKUS
GYDO0JA8 IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 FairikM Aye. 
Tat LAPajmMe 8618

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Asaociation ir American 
Galinga of gurgeons, yra 01**4 A 
rtflfg. Tąi yra. aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joa patarnavimu 8700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Į WISCONSINŪ LICTUVUJ ŽINIOS
EUROPOS ČEMPIJONAI KENOSHAN

Lietuvos Sportininkams Ir Svečiams Atsilankius 

Liepos 19 d.

KENOSHA. — Pirmadienį, 
liepos 19 dien,y, Lietuvos spo
rtininkai, Europos čempijo
nai, 2 vai. popiet, atvyksta 
Kenoshan ir Šv. Petro para
pijos svetainėj, 7 vai. vak., 
dalyvauja jų jagerbimui va 
karionėje ir programe. Prog
ramas bus tikrai įdomus ir 
įvykis istorinis. Programe da 
lyvaųja atvykę iš tėvynės Lie 
tuvos jauni, energingi lietuj 
viai sportininkai, čempijonai, 
kurie visuose žaidimuose a'-' 
sižymi inteligencija, gražiu]

nusiteikimu ir pergale. Ka
rtu su sportininkais atvyksta 
ir dalyvauja mūsų parengi
me V. Augustauskas, jųjų va
das, Kūno Kultūros Rūmų di
rektorius, M. Kviklys, Liet. 
Keinio pirmasis sekretorius, 
vyresnysis mokyklų inspekto
rius, A. Cilvydis, Liet. Seimo 
vice pirmininkas “Lietuvos 
ūkio’’ direktorius, V. Alan
tas - Jakševičius ° Lietuvos 
Aido” redaktorius, atsižymė
ję sklandytojai Pyragius ii 
Užkims, Amerikos Lietuvių

Sporto Komiteto pirm. adv. 
J. ^'Bagdžiūnas, lietuvių dien 
raščip “Prailgo” redaktoriai 
L. šimutis ir Ignas Sakalas, 
Kenooha miesto žymieji val
dininkai ir daugybe Wisoon- 
sino ir Chieagos svarių. Mu
zikėlę ir dainos programo da
lį išpildys mūsų solistės G. 
Klevįrkaita ir O. Jaejūtė bei 
imi vapi jos choras.

Sportininkams bei svečiams 
atvykus Kenoshan prie 6v. 
Petro parapijos svetainės, bus 
maloniai priimta ir aprodyta 
Kenpsha miesto žymesnės į- 
s ta i gos bei vietos, ir 7 vai. 
vak. pavaišinti skania ame
rikoniška lietuviška vakarie
ne, muzika, sveikinįtnaįs, dai
nomis ir trumpomis prakali*? 
lėmis. Taigi, lietuviai, pirmu
tinė kenošiečiams proga tu
rėki lietuvius čempijonm, spo-

darie didžiulis piknikas, lm 
riame rasis įvairių pramogė
lių bei žaislų. Komisijos na
rės O. Juškienė ir G. Pilligar 
bei ftv. Onos draugijos narės 
labai daug darbuojasi pada
ryti šias vardines tokiomis, 
kurdų Av, Petro jierapijoje 
nėra buvusiu, »es jos tikrai 
grožiai veikia.

MSTUTtV DIBMA
» Vfl’CUltLr—
UACINH W18. — Liepas 

11 d. LRK8A Wisconaino ap
skrities taip vadinama Lietu
vių Diena Bucine, Wtis., nu
sisekė visais atžvilgiais. Sve
čių suvažiavo iš viso Wiscon- 
sino. Ypač dųug dalyvavo iš 
tolimo Sheboygan.

Diepą buvo graži. Progra
moj dalyvavo^ chorai: She- 
boygan, Kenosha ir Racine j

8. Martis. Be to grožiai dar
bavos E- Jurgaitienė, D. Miš
kinienė, F. Markpnienė, O. 
HokeUenė, J. Zičkienė, M. Šo
kėto, p. Karaliūnas, L- Kru
šas, J. Turčinskas, J. (Jibas, 
A. Petronis, 8. dapikas, P. 
Žemaitis, P. Žiūkus, M. Bal
sevičius įr kiti. Morta Dar- 
kintaitė {lagamino įžangos že
nklelius. Visi nuoširdžiai di
rbo, dėl to verti didelio pa
gyrimo. Kuopos valdyto vi
siems taria širdingiausį ačiū.

lionio gyvenimų.
T. Zizminskas buvo viena*

seniausių skaitytojų “Drau- 
visi savo užduotis atliko pui-igo”, kiųį mylėjo visa šįrdį-

brolį Kazimierų (Chicagoje), 
brolį Stanislovų ir seserį (Lie 
tuvoje).

Ilsėkis ramybėj pavyzdi n 
gas veikėjau. Lai Visagalis 
tavo sielai suteikia dangau.' 
karalystę, kuriai gyvendamas 
buvai taip ištikimas. Ę. V-

A, L. R, K, Federacijos
Atstovų Dėmesiui

LĄWBENCE, MASS. - 
Laikas bėga žaibo greitumu. 
Rodos, Čia pavasuris o, ištik- 
rųjų, jau beveik vasara bai
giasi, todėl nei nepajusime 
kaip greitai atbėgs tos die
nos, kurių mes laukiame ir

KELIONEI Į LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPftDA
(l’er Gothenburgiį, Švedija) 

Laivų itplaukimal iš New Vi >ko

GRIPSH0LM — liepos 14
KUNGSHOI.M — rųgplMlo 19 
DROTTNINGF------JROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM

28
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PROGRESS
KRAUTUVĖJE

DIDIS

. JULY CLEARANCE

IŠPARDAVIMAS
Refrigeratorių
IR KlTOKUĮpfAMAM REIKMENŲ

SUGĖDYDAMI IKI 40%

*
EF=1 r *

1
•
t

1937 metų mados FRIGIDA1BES arba
Westįnghouse REFRIGRRITORIAI po £-|

1987 metų $150.(10 Gibson Refrigeratoriai po 5^ Od*50
$175.00 Grnnow Refrigeratoriai po 28'^
$129.00 Sparton Refrigeratoriai po $ 79'S°
$98.00 Pernaujinti Refrigeratoriai po $ 64-40

Ir keletas kitų gerų pernaujintų Refrigeratorių 
sumažinta kaina iki .............................. $

Imame senus Refrigeratorius į mainus ant naujų- 
Duodame didesnę nuolaidų negu kitur.

Lengvi išmokėjimai iki 3-jų Metų

ZclTlflf)

URE
3224 So. Halsted Street
J. KALĘDINSKAS, Vedėjas

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vaL ryto iš stoties WGES, 1360 kd-

rtipinkus mūsų svetainėn, su . ... i • o, . • , ..- , . ... .-... . .. , .. kini. Žmonėms dainos patiko mį. Skaitė ir bitus katalikiš-
juis vakarieniauti, dalintis : knsl luikrfli/,:ilu lrnv.
mintimis ir atlikinėti progra-

Liepos 6 d. <nįrė a. a. Ta
mošius Zizminskas. Palaidotas 
Iškilmingai liepos 9 d. daly
vaujant 3 kunigams. Klebonas 
kun. J. S. Martis sakydamos
pamokslų trumpai perbėgo ve prie kurių visos Amerikos lie

tuvių kolonijos ruošiasi. Drau 
gijusi pašaipūnės, idėjinės, 
taip pat ir centralinės orga 
nizącijos renka atstovus į ju-

mų, nepraleiskite šios progos 
ir dalyvaukite.

Jaunimo piknikas 
Rytoj, 2 vai. popiet, mūsų 

jaunimo įvyksta &v. Petro pa
rapijos darže piknikas su iš- 
luimėjimais. Pikniko komisi
ja, kurių sudaro iš Šv. Vardo 
dr., Sodaliečių, choro ir vy
čių nariai, stengiasi sutrauk
ti piknikan visus jaunuosius, 
subrendėlius ir senelius, nes 
visiems bus atatinkama por 
• ija ir vieta. Visi Šv. Petro 
parapijos gražiame darže ga 
lės gražiai bei linksmai pra
leisti laikų ir atgaivinti. 

Vardinių Bankietas 
Liepos 25 dienų, Šv. Petro 

parapijos svetainėn, 12 vai. 
vidurdienį, įvyksta Oninių ir 
Marijoninių vardinių nepapra 
sias bankietas su gražiais ir 
naudingais išlaimėjimais. Pie-

ir vis reikalavo daugiau. She- kto laikraščius, gerus kny 
boygan chorui, vadovavo sve-gto ypač Šventųjų Gyveni
timtaųtis varg., Kenosha va
rgom J. Brazaitis iš Chicago, 
Racine varg. J. Kailiukaitis. 
Iš svočių kunigų dalyvavo 
Sheboygan klebonas kun. J. 
Šlikas, Kenosha klebonas kun. 
Andriušis, vienas svetimtau
tis ir mūsų klebonas kun. J. 
8. Martis, kuris buvo ir pro
gramos vedėjum.

Po programos, apskr. pirm. 
A. Stauskui padėkojus cho
rams ir jų vadauns, kunigams 
ir komitetui Už surengimų tps 
Lietuvių Dįenos, prasidėjo pa 
silinksminimas, šokiai. Nors 
išlaidų rengiant dienų buvo 
daug, tačiau liks gražaus pel
no, kuris skiriamas apskri
čiai, parapijai įr dalis vieti
nei kuopei. Lietuvių Dienos 
vyriausiam komitete buvo: A. 
Vasiliauskas, J. Siniinavieius,

tys pavalgius, bus-parapijos B. Vaiskus ir kleb. kun. J.
* 1 ; ' r ■ —r—. .■ =

mų Visuomet visus raginda
vo užsisakyti kat. laikraštį, 
arba nusipirkti gerų knygų.

Velionis ilgus 'metus buvo 
parapijos sekretorium ir pa
staruoju laiku parapijos ko
mitete knygų peržiūrėtojum. 
Priklausė vietinei pošalpinei 
šv. Kazimiero draugystei ir 
Šv. Vardo draugystei, kurios 
įstatus ištikimai pildė, eida
mas kas mėnuo prie Komuni
jos. Buvo pamaldus, doras ir 
daug aukojo bažnyčios ir tau
tos reikalams, ypač daug rū
pinos parapijos reikalaus; di
rbo, kur tik galėjo.

biliejinį KKVI A. L. R. K. 
Kongresų, kuris įvyks 24-25- 
26 dd. rugpiūčio mėn., šv. 
Pranciškaus parapijoje, Law- 
lence, Mass. Šis kongresas 
svarbus, nes jubiliejinis, bo 
to 1387 m. lietuviai priėbič 
šv. krikštų, todėl šiais metais 
sukanka 550 metų kaip Lietu
va priėmė kat. tikėjimų. To
dėl pageidaujama, kad kuo
daugiausia draugijų išrinktų 
atstovus.

Kurie atstovų norės apsi
stoti pas privačias šeimas, 
prašomi kreiptis į pošalpinių 
draugijų atstovų — Feliksų

— rugp.
—

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

RHkaląJįkttc mflsų bendros ai i-- 
kelionę brošitirfllšs ir kalnoraMto. 
Gaunama neniokamai pas vlaus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Swedtsh American Line
181 No. Micliiųąn Ave., Chicago

• 1 11 1
so sujudimo turėjo net ofc.i! -i 
CJiicagoj, nes ir iš ten Rėmė
jų skyriai prisiuntė daug gra 
žiu dovanėlių seselių praųo 
gėlei.

Liepos 4 d. išaušo apsiniau
kus. Tačiau darbininkai ir 
darbininkės baigė savo ruo
šų. Pabaigę viskų, visi, ir ke
letas atvažiavusių svečių, se
serų koplytėlėje išklausė 
Mišių. Po to pradėjo važiuoti 
svečiai. Suvažiavo daug seno 
pažįstamų ir geradarių net 
iš tolimesnių kolonijų.

Piknikas seselėms atnešė
A. Krooct vičių, 48 1 enney st, grąįaU8 pelno, už kų jos la - 
Lavrėnce, Mass. ] tya.i dėkingos. Pirmiausiai rei

škia širdingų ačiū geriems
Raciniečiai neteko gero! Metinė Šventė Pavyko klebonams už paskatiniknų pa

----- .T,*.1?*

Kur

žmogaus, kuris dar buvo ne
senas (51 metų amžiaus).

Paliko nuliūdžme žmonų 
Barborų, sūnų Vytautų, duk
terį Mortų (abu mokyklos me 
tų), seserį Agotų (Racine),

"T—

rapijiečių prisidėti prie nau 
PITTSBURGH. — Rengta- j dingo darbo, darbininkam- .

si, rūpintasi, triūstasi ir, ant i yietinjams ir chicagiečiams, 
galo, viskas buvo* parengta kurie sava darbu prisib jo. 
mūsų metinei šventei, kuri Labiausia ačiū atsilanktoieu , 
būna kasmet seselių Pranciš- kurie savo duosnumu padaro 
kiečių farmoj. Triūsas to vi- šių šventę minėtina. Vietinis

- - ■ " ------- —■ ■ ■ ■ --------------- tp

Visi Važiuos
RUEm-AUGUST 1 DIENĄ?

-I-

“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th ir Archer Ave., Rte. 4A 

KUR ĮVYKS

“DRAUGO”
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

069.00 vertės skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuvės, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 
taipgi iš Budriko naujos 
krautuvės, ir daugybe ki-

AMERICA’S 
LEADER AT

=

Millions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite šį nauju SaUd 

Dressing. Nauju f būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

=



Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AV ėst ern Avė., Chicago

DRAUGAS
Šeštadienis, liepos 17 d-, 1937

KLAUSIMAS: Nelabai se-1 apdraudos neturi jokios tei-
niai sesuo mirė. Paliko 9p- 
drandos $1,000. Aš esu “bene- 
ficiary”. Bet apdraudos poli
sus .turi jos šeimininkė ir sa
ko, kad ji yra mokėjus už 
vienus metusi taip pat turi 
kelias tąsytes, būk sesuo yra 
skolinga už kambarį ir pra
gyvenimą. Seimininkė reika
lauja, kad aš jai užmokėčiau 
$650. Kitaip ji neduoda poli
sų. Ką turiu daryt!

ATSAKYMAS: Jeigu pa 
dubti faktai yra teisingi, at
sakymai šitoks: Seseriai nu
mirus, su ja mirė ir skolos. 
Jei ji paliko bankoj pinigus, 
arba kitokį turtą, jos šeimi
ninkė gali išreikalaut, bet 
apdraudos*, kurios {pats esi 
“beneficiary”, ji negali gau
ti. Jeigu nori, gali jai duot 
kelis dolerius, o jei ne, tam
stos negali priverRti.

KLAUSIMAS: Brolis turi 
didelę apsaugą ir mane įga
liojo kaipo “beneficiary”. Jis 
yra daug įsiskolinęs įvairie
ms žmonėms ant notų, morgi
čių; turi ir šiaip skolų. Jie 
seniai serga ir bile dieną ga
li numirt. Jei jis numirtų, 
ar jo skolininkai galėtų su
laikyt apdraiudą! Jei taip, ką 
oš turėčiau daryt!

ATSAKYMAS: Jei jūs e- 
sate apdraudos “beneficiary” 
po jo mirties apsauga jums

sės ir negali gaut nei vieno 
cento. (Žinoma, čia aš neno
riu gundyt, kaa neatmokėtu 
tnėt jo skolos. Aš tik atsakau 
k Įtinsimą taip kaip rodo įsta
tymai).

KLAUSIMAS: Buvau pasi
rašęs 5 metams biznišką ly- 
są. Biznis buvo prastas ir bu
vau pasilikęs su nuoma. Na
mo savininkas išmetė mane 
teismo pagalba ir dabar ap
skundė už sulaužymą lyso. 
Reikalauja ir manęs užsilik il

sios nuomos. Ką turiu daryti!

ATSAKYMAS: Jūsų lysas 
buvo real estate board forma, 
kur yra straipsnis, kad pra

/

ža jų prašo atskirti kobįieraty 
vai, reikalingi dar kai kurie į- 
rengimai ir transporto reika
lams iš Rusijos ir P*11-

Kai kuriose vietose, kur yra 
geriau susitvarkiusių koopera
tyvų, pasistatytuosius sandė
lius Lietūkis paveda dabar e- 
ksploatuoti kooperatyvams.

Ne kova, tiktai sutartis šei
moje neša jai laimę ir pasise
kimą.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Čia įvyko sProgiinas. Anglių kasyklų tunelis, Sullivan, lnd., kur įvykus sprogimui 
žuvo 20 angliakasių. Kasyklose tuo metu dirbo 203 darbininkai, bet kiti buvo toliau nuo 
šios vietos, dėl to spėjo pabėgti.

Šalinimas nuomininko nereiš- čius, kuriuos esi pasirašęs, vis Šias programas leidžia Juo- j meldystės tipus. Jų tarpe bus 
tiek atsakai. Jei neapsižiflrė-' zas Budrikas jau 8 metai. Jis senas kanklininkas, vaidiloskia panaikinimas akto. Tam

sta turi atsakyt už pasiliku
sią nuomą iki tai dienai, kol 
namo savininkas išnuomuosjį 
k'ISems. ,

KLAUSIMAS: Turėjau 3 
f lėtų namą ir ant jo buvo 
$14,000 morgičio. Prieš du 
metus namą pardaviau. Da
bar gavau 3 “pavieskas’’ iš 
teismo. Ar reikia samdyt ad
vokatas!

ATSAKYMAS: Pasirodo,
kad esate pasirašęs morgičius 
ant minėto natno. Jeigu na
mas forklozuojamas, tada sa
vininką padaro vienu, kaip 
sakoma, “defendants”. Jūsų

si, gali panešti didelius fina- užlaiko didžiausias lietuvių
nsinius nuostolius.

reikalas svarbus. Nors namą 
priklauso. Jo skolininkai prie esi pardavęs, bet už morgi-

Lengviau

C HIC A10 J E
Visi Į Mūsų Pikniką

MARQUETTE PARK. — 
Draugija 6v. Barboros rengia 
“basket'* pikniką nedėlioję, 
liepos 1S d. Marųuette Parke, 
prie 70 ir California avė.

Kvj .*čir,me visas nares bū
tinai dalyvauti, taipgi atsi
vesti ir svečių.

Kviečiame visus parapijo
mis dalyvauti, u? ką būsime 
labai dėkingos ir, prie pro 
gos, po‘•įstengsime atsilygin
ti. Rengimo Komisija-?.-;

radių ir rakandų krautuves 
Chicagoje. Ypatingai pažymo

ir kt. Pagal skulptoriaus Gry
bo projektą visa paminklo 
kompozicija vaizduosianti Di-

I Šame Price Todaų> 
\as43 JiarsAųo 

125 ou n ccs 254 
^eĮe&Ac,ionf

MILLIONS OF POUNDS HAVF BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

tinn naujoji Budrik Furniture, džiojo Kunigaikščio Kęstučio
Mart rakandų krautuvė, kuri 
yra vienai moderniškiausių 
savo naujam puošniam name 
— 3409-3411 S. Halsted st. 
Visiems pirkėjams dabar duo 
dainos dovanos. Verta atsi
lankyti. Z. Z.

DABAR
Vieša Padėka

A

NES JŪSŲ 
SVAJONES 
APIE NAUJĄ 
MAYTAG 
SKALBIMO 
MASINĄ 
IŠSIPILDĖ 
KAINA nupiginta 
net 020.00

SU LIEPOS 15-ta KAINOS VĖL PAKILS 
IR BUS KAIP SENIAU.

Nežiūrint ką jos vartojo skalbimui, didžiu
ma moterų visados svajojo, kad kurią nors 
gražią dieną jos galės turėti MAYTAG. 
Jums tą dieną jau atėjo! Dabar galite gauti 
naujutėlę Maytag skalbyklą už kainą kuri 
jums sutaupys 020.00. Bet nelaukite ilgai. 
Gali būti vėlu. Pademonstruojame jūsų na
muose - uždyką.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI ~

ROOSEVELT
FURNITURE CO., Ine.

2310 VVest Roosevelt Road
Phone — SEEIey 8760

BRIDGEPORT. — Džiau
giuos sugrįžus iš ligoninės. 
H gus metus mane kankino 
sunki liga- Galų gale reikė
jo pasiduoti sunkiai operaci
jai, šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kurią sėkmingai padarė d r. 
A. Rakauskas. Esu dėkinga nž 
jo genimą ir kuogeriausią 
globą. Kasdieną einu geryn.

Ačiū kap. kun. F. Juškevi
čiui už lankymą ir dvasines 
malones, kun. Valančiui, se
selėms, mano specialėms slau 
gėms, ligoninės slaugėms, y- 
pač A. Jukneliūtei, Jenčaus- 
kų šeimynai, ypač jų sūnui 
Baymondūi, vienuoliui jėzui
tui, kuris nors mažai laiko 
turėdamas, rado progos op- 

' lankyti, taipgi visiems prie- 
tūiams, kurie aukojo šv. Mi- 
?iss nž mano sveikatą už 

į maldas, gėles, dovanas ir !a- 
I nkymą, taipgi ARD 2 skyr., 
I draugijoms ir lankytojams.
I Prašysiu Visagalio visiems 
šimteriopai atlyginti.

A. Sadauskaitė

Primintina radio klausyto 
jams, kad ryt 11 valandą prieš 
piet bus reguliarė nedėldie
nio radio programa, kurias 
laidžia savoi pastangom Pro
gress Furniture Co., krautu
vė, 3224 So, Halsted st. Šio
se programose nevartojama 
rekordai - plokštelės, bet vi
suomet dalyvauja dainininkai 
ir muzikai. Ryt bus patiekta 
daug gražių dainų ir muzi
kos. Be to, gerų žinių iš vi
suomeniško judėjimo ir Pro
gress krautuvės prekybos ei
gos. Dabar ten gera proga 
nusipirkti visokių namams 
reikmenų dideliu pinigų su
taupytum X.

susitikimą su vaidilute Biru
te. Centrinė paminklo dalis 
bus apie 8-9 m. aukštumo ir 
bus matyti gana iš toli.

Skulptorius J. Grybas Pa 
langoje susipažino ir apžiū
rėjo paminklui statyti vietą. 
Numatyta, kad tasai gražus 
ir stilingas paminklas Kęstu
čiui ir Birutei bus pastaty-, 
tas netoli dabartinio Birutės 
kalno, kiek arčiau prie jūros.

Tib.

“Lietūkis” stato daug 
naujų sandėlių

!■■■■■■■■■■■■
■ REUMATIZMAS 
J SAUSGELE
_ Neslkankyklta aavęa akaua-
■ mala: Reumatizmu. S&usirSle, 
g Kaulų Gėlimų, arba Mėllun-

k*u — raumenų aunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno ry- 
a vybe tr dažnai ant patalo pa* 
™ ruldo.
■ CAP8ICO COMPOUND tnoa- 

tla lanrval prakali na vlrSmlnd- 
tas lltraa: muma ftlandlen dau
gybė imonlų siunčia nadSko
nės paavelkę. Kaina 50o per 
naktų 66c. arba dvi «i j, og 
Kny <ra: “BALTINI8 SVEIKA I 
TOS” augalais gydytlų kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3259 80. HALSTED BT. 

Ohieago, DL
■ fl ■ ■

Ar žinote, kad nėra iSmintinga pir
kti akinius bile kur ir imti riziką 
ne vien permokėti aukštesnę kainą, 
bet kartu ir užsitraukti didele® bė
das savo akims daugiau negu jūs 
žinote.

Jūs visuomet turite progą pasi
tarti au Dr. W. Pas, žymua Opti- 
metri8tas ir akiu matymo specialis
tas, kuris turi Europos ir Amerikos 
prityrimus ir žinojimą toje srityje.

' EksamiaM dykai. Akiniai nno 
$3.00 ir ankščiau, pagal kiekvieno 
išgalės arba stvliaus pageidavimą.
Paa mus daug pigiau negu bile kur 
kitur ,ne« mes turime savo Labora
toriją naujiem stiklam nutekinti ir 
seniem sutaisyti. Labai palankiai 
kreditą duodam už jūsų senus aki
nius, taipgi mes tikriausiai dupli- 
kuojam sudaužytus stiklus tik už 
puse kainos negu jūs pirmiau mo
kėjote. Sutaupysite pinigus ir savo 
regėjimą. Ateikite prie Dr. W. Pas, 
1747 W. Chicago, Avė. arba 8519 
Commercial Avė. So. Chicago, 
Ypatingai, jeigu jūs negalite mat 
ti savo darbo iš arti arba toli, _ 
bą svaigsta jūsų galva ir negalite.,^ 
miegoti naktimis, turite akies mieži, 
kreivas akis arba bile kitą akių 
muskulų netvarkingumą. Dr. W. Pas 
yra pagolbėjęs ir akinius pritaikęs 
tūkstančiams — jis taipgi gali pa
gelbėti ir jums.

Dr. W. Pas ir Dr. K. Nurkaitis, 
junųi gvarantuoja žemas kainas ir 
pilną patenkinimą. Valandos kasdie
ną: nuo 9 ryto iki 9 v. vakaro. Tai
pgi sekmadieniais. Dėl specialaus* 
gusi tarimo šaukite Sedley 9329.

Aslhma Cause
Fought la 3 Minute*

y»ea. ajerajž:•S SS«Bi2;1,-hti8o?n ,eel w«U, vezrz
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it u»?ru*S'»t to out uk hlm to
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Palanga Pasipuoš 
Puikiu Birutės 

Paminklu

PAMINKLAS UŽIMS 
KV. M. PLOTĄ

100

RADIO
-

BUDRIKO PROGRAMA 
IŠ WCFT,

Jau anksčiau kai kurios vi
suomenės organizacijos buvo 
susirūpinusios, kad Palango
je būtų pastatytas kunigaikš
tienei Birutei paminklas. Da
bar šios iniciatyvos ėmėsi Ku
nigaikštienės Birutės Karini 
nkų Seimų Moterų draugija. 
Paminklo projektą padarė 
skulptorius Juozas Grybas.

Pagal skulptoriaus Grybo 
padirbtąjį projektą, pamink
las būsiąs 18 m. platumo ir 
apie 12 m. aukštumo. Vien 
paminklo plotas sieks apie 
1(X) kvad. in. Jis bus padirb
tas iš žalvario, granito, dirb
tino marmuro, ir cemento. Pa
minklo kampuose stovės ke
turios figūros, kurios vaiz 
duos būdingus lietuvių stab-

KAUNAS. — Jau praeitais 
metais Lietūkis daugelyje 
svarbesnių Lietuvos vietų pa
sistatė modernius sandėlius, 
tinkamus javams bei kitoms- 
prekėms laikyti. Jie nemaža 
turės padėti Lietūkio prekybi
niams uždaviniam sėkmingiau 
vykdyti. Šiais metais, kaip pa 
tiriame padėtąją sandėlių sta
tybą Lietūkis toliau tęsia. Bai 
giami praeitais metais nebaig
tieji galutinai įrengti sandė
liai Klaipėdoje. Pavdlyje, Lin 
kuvoje, Papildėje ir Žeime
lyje. Ir pradėdami statyti 
nauji. Visi nauji sandėliai šį
met statomi Joniškyje, Mari
jampolėje ir Kėdainiuose. Vi
si naujieji sandėliai statomi 
mūriniai, beveik visi tokie yra 
ir pastatytieji. Pats didžiau
sias iš naujųjų sandėlių stato
mas Joniškyje (jo projektas 
48,8x16,5), toliau Joniškėlyje, 
Kėdainiuose ir Marijampolėje.

Be sandėlių, šįmet Lietūkis 
vykdo ir kitas savo statybas. 
Kėdainiuose dar statomos pa
talpos krautuvėms ir kontorai, 
o Pagėgiuose patalpos krautu
vėms ir gyvenimo reikalams 
(aandėliai Pagėgiuose pasta
tyti praeitais metais).. Siaur 
liuose be to, rengiamasi pas
tatyti centrinį linų priėmimo 
ir paruošimo sandėlį.

Statybos, atrodo, bus reika
lingos dar ir ateityje. Neina-

■■■■■■■■fl PLATINKITE "llRAnp.6"

GERKIT TIK OĖHą

tabrosta 
M BRWG COMPANY

Į“ FEi " mėg:ta AMBKO-
S1A ALŲ, nes jie žino, kad u,
alue yra pedantas iž geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Vliolenale) kainomis pri. 
stažo J aknee .r kitas įstaiįns 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ 
įgausite greitą ir teWnw £

2415West64thStr«r

“““ BODLKvard

/
/

•240

T „...ne *»«•«** JL a

Primintina, kad ryt vaka
re, t. y. sekmadienį, nuo 7:30 
iki 8 vai., pasiklausytumėt 
puikios radio programos i? 
stoties WCFL, 920 kil. Išgir
site gražių lietuviškų dainų, 
o ypatingai visiems bus ma
lonu pasiklausyti hanmdnin-

^jjigos Budriko radio orkestros

y
'"roR Your 

ly'es

Night and Morning
Wl akių pavargusių nno San lės. 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kalta la- 
lna Murina: Palengvina au vargo*

gaurus Kūdikiams tr Suaugusiama 
Vtooaa Valatlnėaa.

------------------------------------------------------------ ------
VVrito for Brflfl Book
"A Werf4 a Camtort tof Vnr tyae"' MURINĘ COMPANY
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Šeštadienis, liepos 17 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

Šv. Onos Novena

Iškihuinga dešimta metinė 
novena prie šv. Onos prasidės 
Di wo Apvaizdos bažnyčioje, 
tik ką naujai išpuoštoje, sek
madienio vakarą, liepos 18 d. 
lf o venos pamaldas ves ir pa 
mokslus sakys geK< Tėvą? 
Jankus, dominikonas. Panai 
dos bus laikomos kas vakarą 
ir rytais 8 vai., iškilmingos 
novenos užbaiga su procesi
ja įvyks pirmadienio vakarą, 
liepos 26 d. Išpažinčių bus 
klausoma rytais ir vakarai?. 
Attikusiems noveną bus te
teikti visuotini atlaidai ir šv. 
Tėvo palaiminimas. Šių trar- 

ių d'enų malonėmis kviečia- 
pasinaudoti taip žios pa (

tpijos katalikui kaip ir iš
(liaus. I1
Kan. I. Albavičius, klebonas

Parapijos Piknikui 
Besiartinant

NOKTH SIDE. — Mftsų 
kolonijoje prasideda bruz.dėji

piąs» rengimųsis prie didelio 
parap. metinio pikniko, kuris 
įvyks liepos 25 d., Vytauto 
pąrke. Manoma, kad suva
žiuos daug publikos ne tik 
iš North Side, bet Ir iš kitų 
kolonijų, ypač prighton Park, 
Br idgeport, Marųuette Park 
ir kitų. Northsaidiečius į pi
knikų veš keli dideli trakai. 
Nuveš ir parveš už mažą tno- 
kęst į. Piknike bus gera or
kestrą, nes juk suvažiuoja la
bai daug jaunimo.

Tikietai platinami visu sma 
iki mu. Visi prašomi įsigyti 
iš anksto — tik 25 centai, nm 
prie vartų bus brangesni. Ti
kietų galima gauti pas kiek
vienų komiteto narį ir ptu 
daugelį parapijonų. Šeimimn 
k?- planuoja įvairių skanė
sių. Taigi, kas tik atsilankys 
į northsaidiečių piknikų, bus 
patenkinti.

Beje, svečių tikimės turėti 
ir iš So. Chicagos (Stėnai 
čms, P. Masiokienę, Sųcilus, 

jtlaubį ir kitus). Lauksime 
. svečių iŠ visur ir visus mų- 
Į loniai priimsftne. Lietuvytis

Ąr jūsų automobilius tvarkoj? Vaizdus prie Wilson avė. ir “outer drive” (Chica 
goj). Eilė automobilių slenka patikrinimui Lr gavimui “safety st’.eker” 1937 metams. Ne 
ti.rin(iems to “stikerio” automobilistams gręsia areštas.

M.

US IVH T

-

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4;00 ir 4;3p 
15 STOTIES WEDC (1210 kllocyklęs)

* j r-r-rr1 » i

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Iždiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
1 ■ 1 o

Suvįri 50 metų prityrimo——■■■ ■■ o-------
Pirkite tiesiai i# dirbtuvės ir taupykite 

pinigus— o-, y
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

521 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANU AVB.

Telefonas SEEIey 6103
Cbieagp, Ulinois

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
BIRŽELIO MENESYJE

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja 
' - ’ Videms Savo Geradariams '

ILUMOIS >
CHICAGO:

Vyskupas William D. O’
Brien — $200.00; Kun. Jur
gis Paškauskas $10.00; J. p. 
Naujokai $25.00; Antanas Ma- 
nkus $10.00; Jonas Krotkus 
$5.00; Antanas Šalčius $5.00 
Po $5.00 — P. Jančauskaitė, 
A. Kalašinskaitė, Selina Ka 
vaLiauskienė, T. Atroškienė.

Per Oną Bruožienę: — Ona
Bruožienė $2.50; I. Gumaliau- 
skiene $1.50, Genovaitė Gu- 
maliauskas $1.50, Vladislovas 
Bruožis $1.00, Richard Bruo- 
žis $1.00. Po 50c — Ieva Gu- 
maliauskas, Norbertas Bruo
žis, Marijona Bruožis, Andrio 
jus Bruožis, Vladislovas Bruo 
žis, Marijona Bruožis, Joanna 
Bruožienė, Magdalena Guma- 
liauskienė, Benediktas Naviš- 
kis $2.00, ^Bernardas Šeškevi
čius $1.00, Ann Ivins $1jOO, 
Ona Meistinik $1.00, V. Ge 
čienė 50c, S. L. R. K. A. 160 

flto. (Brighton Park) $2.00, 
BF V. Žalpiai $10.00. Petronė
lė Litvinienė $5.00, A. Budris 
$10.00; Juozas ir Anastaz'ja 
Kilai $175.00; Moterų Sųjun
gos 21 kuopa $5.00, J. ir V.

Kaminskas $10.00, B. Kamin
skas $5.00, L. ir V. Juseyi- 
eiai $5.00, A. Jonaitis $5.00, 
Šv. Barboros draugija (Mar- 
ąuette Park) $5.00, Ant. Šad- 
baras $5.00, Tbeod. Shadba- 
ras $5.00, K- ir L. Novoaels- 
kai $5.00, M. Janušauskienė 
$10.00, A. Ukraį $5.00, Abro
maičiai $5.00, Dargelai $5.00, 
Ona Prosevičius $5.00, L. Pe
trauskas $1.00, Juozas Valio
nis $1.00, G. Cinikaitė $1.00, 
M. Petrauskaitė $1.00, B. Ka
valiauskienė $7.00, A. Drekon 
$5.00, A. E. Balčiūnas $1.00.

Per J. Šliogerį — Po $1.00 
— A. Juozelis ir A. Kirkdis. 
Po 50c — V. Žemaitis, V. Sa
rgelis. Ver. Piepukienė iš Ra- 
cine $2.00; Magdalena Rim
kevičiūtė iš Hinsdale $5.00, 
Uršulė Šiaulienė iš Wauke 
gan, $5.00, Juozas Slavinskas 
iš Buckmeyer $5.00, A. C. iš 
Uršulė Gudjooienė $5.00, Ona 
Ciparis $6.00, Antanas Pocius 
$5jOO, Druktenių šeima $5.00, 
Mar. ir Alek. Blančiūnai $5, 
Rikus Stočkus $10.00, Kotrina 
rozaitė $10.00, Wm. Jančius 
$10.00, Ieva Šapalienė $5.00, 
Šeškauskai $10.00, Šv. Myko
lo draugija $5.00, Adelė Ma-

Pana $5.00, F. Wįwgon iš 
Westville $5jOO, Viktorija Ka- 
sperienė iš Taylorville $2.03, 
Antanas Kairys iš Rockford 
$5 .00, Ona ftlalčaitienė iš Ro- 
ckford $5.00, Moda Šimkū
nas iš Bulpitt $5.00.
CICERO:

Švč. Motinos Sopulingos dr- 
stė — $5.00; Šv. Vardo drau 
gija $5.00: Emilija Bla.likas 
$5.00, M. M. $10.00, A. Ga- 
linskicnė $5.00.

Per Eleną Tamašauskienę: 
— Elena Tafanaša-uskienė $1.- 
25, Ona Kazlauskienė $1.00, 
O. B. $1.00. Po 50c — Kaza
kevičius, S. Kazakevičius, S 
Jenavieius, Berkauskienė, Le
vickai, Wilimai. Trys asme
nys po 25c.

Per Ievą Brournienę: — le-
va Brownienė $10.00. Po $5.00

' i <.■' i.lll ■— * ii »mu . .

— E. Brazauskienė, K. Lcke- 
4 e s. Po $1.00 — Ona Lipn:s 
kienė, J. Karpus, A. Alexan- 
der, B. Petrikas, Adolph A- 
iexander.

Per O. Milašauskięnę .• Po
$1.00 — Ona Anglickas, C 
M., Petras ’Bložis, J. Kasmau 
ska«, J. J. Krusza, Stanley 
Limkūnas, J. A. Krusza. Jo
nas Anglickas 95c. Po 50c — 
J. Anglickas, J. Balsis, V.

Vaišvilienė. 8 asmenys po 25c 
ir mažiau.

M. A. iš Oglesby — $250.00. 
INDIANA
GARY. - P3r Antaniną Ne- 

nięnę: — Antanina Nenicuė 
$3.00. Po $2.00 — S. Petrai
tis, Kutelaonienė. Po $1.00 - • 
Kaz. Nakutis, M. Yuris, F. 
S. Superczyinski, A. Tirilis 
$3.00.

(Bus daugiau)

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DYKAI!

“New French Fryer”

Tai puodai, kuriuose kepa
ma francūzišku būdu bulves, 
“donacai” ir t. t. Talpina 
keturias kvortas. Nutaisytas, 
kad taukai neištekėtų per 
kraštus ir todėl nėra gaisro 
pavojaus. Rankenos niekuo
met neįkaista. Krautuvėse į 
kainuoja $1.50. Dykai tam, 
kurs gaus naujų pusmetinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $3.50.

A. n !-

KAROLIS MAROZAS
mirė Liepos 15, 1937, 11:20 vai. ryte, sulaukęs 52 me
tų amžiaus.

KiLo iš Panevėžio apskr., Ramygalos parap., Raukš- 
tonių kaimo,, Amerikoje "išgyveno 35 metus,

Paliko dideliame nuliūdime moterį Teodorų, sūnų 
Steponų, dukterį Onų, brolį Jonų, brolienę Elžjbietų, 
seserį Marijona Janutienę. ir švogerį, brolienę Anta
niną Marozienę. Lietuvoje du brolius: Petrų ir Po
vilų ir jų šeimynas ir gimines. (Velionis gyveno 2343 
So. Leavitt St.).

Kūnas pašarvotas Lachavičiaus koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, liepos 19, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas i Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draūgus-ges ir 
pažystamus-fnas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:.Moteris, Sūnus, Duktė, Broliai, Sesuo,Bro
lienė, Svogaris ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tel. 
CANal 2515.

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJAMBULANCE

nw A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 KAI MIESTO DALYSE

Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

MATYKITE Jj ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VOMTUMl-OLE A N ER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia 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,

Lactiawicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

Indėnam
Mažeika

Masalskis
A. Petkus

4348 So., California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ąve. 
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skuta
— -...............

718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

, | 7nb 1644 West 46th Street

♦ Phone BOUIevard 5203-5566

Ezoskis i Simas 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

PINIGAI LENGVA GAUTI IR 
LENGVA ATMOKEI!

GEDIMINAS BUILDiNG aid LOAN 
ASSOCIATION,

4425 South Fairfield Avė.,
siūlo pinigus ant pirmų morgačių, sp lengvais atmokė- 
jimais per ilgų laikų su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų 
Chicagoje ir apielinkėje.

Members Federal Home Loan Barde 
JO8BPH C. ENCHER, President, 

ROSE BNOHER. Secretary

Phone LAFayette 3248

Urba Flower Sboppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylimiem* — Vert u vėmė — 

Bank lėtam* — LaMotu vena er 
Papnoftbnania. 
LAFAYETTE MOO

F O K 

ITCHING 

SKIN
Ar kenčiate niežlejimą, V 
nudegimą, arba odos ligą? F 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonims. Pa
taline eesema, Ubėrimu, 
•puogns ir kitokius odos 
negalavimui. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptisko- 
se 36c. 60c, 11.00.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tei. LAFAYETTE 0727

Juozapas E U J< i n 11
» 4704 So- Western A\15 TfiVAS Tel. VIRginia 0883

MBS.
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 Ulth SL, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

žemo
FOR SKIN IPBITATiOnJ Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausia* patarnavimu* — Moteris patarnauja 
Pbens 9000 620 W. lBtfr ĄVfc



šeštadienis, liepas 17 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

DARIAUS-GIRĖNO TRAGIŠKO ŽUVIMO 
KETURIŲ METŲ SUKAKTIES

K s PAMINĖJIMAS

Prie Paminklo Bus Išpildyta Įspūdinga 
Programa

| Keturių metų sukakties nuo . sportininkai. Numaršavus prie
tragiško žuvimo mūsų trans
atlantinių lakūnų I)arian - •
Giiėno paminėjimas įvyks šį 
vakarų Marųuette Parke, prie 
6< ir California gatvių.

Paradas nuo 69 ir Westeru 
avenue

7:30 v. vak. prasidės para
das nuo G9 ir Westem gat
vių dalyvaujant Amerikos Le
gijcno Dariaus - Girėno ir š». iesų.

paminklo bus išpildyta įspū
dinga programa: grieš benai, 
dainuos chorai, lakūnas Ki*U 
iš padangių barstys gėtcr. 
L'etuvos svečiai uždės vani
lių ir pagiedos tam tikrų ge
sinę. Kalbės III. valstybės, ap
skrities ir miesto aukšti vai 
dininkai ir Chicagos lietnv;ų 
veikėjai. Programa baigs:s 
leidimu į padanges spalvuotų

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

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West SSrd Street 
Užlaikome KUMPIFS lr kitus 
skanumėlius Importuotus IS Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvlftkl. nes lie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

CLASSIFIED
Manant statyti eaa naują namą 
ar pcrtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Oontractor and Bnilder, 

6739 8o. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMO NAMAS

SOSO S. Aberdeen St S kambarių 
namas. Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 karų karadžtua. Gat
vė lr e (ė ISarrl stos lr apmokytos. 
Nėra skolų. $3500 cash arba galt- 
ma orltslkvtl sąlygas. Arti 63-čloa 
l> Halsted.

p\nn»,-nfri
Pardavimui groseroė Ir bučesaA ar
ba malnvslu snt tavernos. 1967 W. 
Psna’oost Ava.

PARRIDFODA NAM SS

Sullivan postams ir jų be- 
nnms. Parade automobiliais 
važiuos ir svečiai iš Lietuvos

Parkų bordas parūpino 5,- 
C(0 sėdynių prie Dariaus - 
Girėno paminklo. Rap.

PARENGIMAS TĖVŲ MARIJONŲ 
NAUDAI

Šį vakarų visi prie šio paminklo. Dariaus-Girėno paminklas Marųuette parke, pastaty
tas visuomenės lėšomis, prie kurio šį vakarų bus iškilmingas paminėjimas keturių metų 
sukakties nuo tragiško žuvimo mūsų transatlantinių lakūnų. Lietuvos svečiai — sportinin
kai prie paminklo padės vainikų. Iškilmės prasidės 7:30 vai. vakare.

ir atliksite savo, kaipo lietu- antradienį, liepos 20 d., 8 vai.f Ppanešimai

Net Trys Draugijos Organizuotai Rengia Šį 
Parengimą

MELROSE PARK, TLL. — • mas ir parvežimas 15c ypa-

vio pareigų, paremdami lieta- 
viskų Tėvų Marijonų vienuo 
Ii ja ir jos įstaigas.

Stai jau ir prisiartino sek
madienis, liepos 18 d., diena 
didžiulio pikniko, kurį ren
gia trys žymiausios draugijos: 
Šv. Jono, Šv. Onos ir Moterų 
Sų-gos 60 kp., Tėvų Marijonų 
naujos koplyčios naudai.

Rengimo Komisija ir šei
mininkės stropiai rengiasi 
svečius pavaišinti ir palink
sminti. šokiams grieš šauni 
orkestrą. Tų pačių dienų pa

tai.
Pikniko vieta: SEDUN’S 

G ROVĖ, Grand avė. ir Man- 
heim Road. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Įžanga DYKAI!

Melroseparkiečių kilnūs da
rbai yra žinomi nuo seniau. 
Bet šiuo kartu galima tikė
tis tikrai nepaprastų dalykų, 
nes sį piknikų rengia net 
trys seniausios ir skaitlin
giausios draugijos. O kur dar

vakare bus 4.QyAnota kitos draugijos, kurios aš ti
Jimu p. J. Szerhinsko pado
vanotas gražus “midget ra
dio”, todėl tie, kurie esate 
paėmę tikintus malonėkile 
juos gražinti darže.

Trekas paims važiuojančius 
kaip 2-rų, 3-čių ir 4-tų vai. 
po pietų prie Broadivay ir 
Lake, 23-čios ir Lake ir 35- 
tor ir Lake gatvių. Nuveži-

kiu irgi malonės atsilankyti 
ir ir paremti gražias Tėvų 
Marijonų įstaigas ir jų užsi
motus darbus.

Tat, sulaukę sekinadienio, 
liepos 18 dienos, te nei vie
nas melro8eparkietis nepasi
lieka namuose, visi važiuoki
te į viršminėtų vietų, kur be

vak. Visos prašomos ateiti ir 
užsirezervuoti vietas.

Nusitarta surengti “Moon 
Rengimo Komisija light Cruise” ant Michigan 

ežero. Komisijon išrinktos:
Z. Pauliūtė, S. Vitkauskaitė 
ir L. Beleckiūtė.

Metinių šokių komisijon iš 
rinkta: M. Oavėriaitė, M. Ur
bonaitė, ir S. Petkiūtė. Atei
nančiam susirinkime praneš 
kur ir kada bus tas vakaras.

Korespondentė

Nuo redakcijos. Pabaigų ko 
respondenoijos teko apleisti. 
G erb. k orespondentė rašo 1 e: 
‘‘jei oras bus gražus, tai lie
pos 15 tb turėsime ‘wiener 

ir Lt. Koresponden-

Labdarių 1 Kuopos 
Rinkliava

TOVVN OF LAKE. — La
bdarių Sųjungos 1 kuopos ri
nkliava įvyks Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj šį sekknadienį, lie
pos 18 d.

Visi geraširdžiai, pagal sa
vo išgalės, malonėkite įdėti 
savo aukų į vokelį ir sugrą
žinti bažnyčioj.

Visi prisidėkime, nes. rink
liava eis labdarių reikalams, j 

Labdarys

Moterų Sų-gos seimo ren
gimo komisijos susirinkimas 
įvyks šeštadienio vakare, lie
pos 17 d., A. Šatkienės na 
muose, 1420 So. 48ave.. Ci
cero, III. Visų komisijas na
rių prašau būtinai dalyvauti. 
Taipgi kartu reikia priduoti 
•r skelbimus, kurie yra su
rinkti šeiminei programai.

S. Sakalienė, kam. rėk r.

CHARLES YUSH1S
CARPENTER

IR
OONTRACTOR 

2223 West 23rd Piace
lAtlieka visokias medžio darbus,! 
■didelius ir mažus, už prieinamą! 
(kainą. Apkala namus šingeliais.j 

Į Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

Kaip JaučiateP
Ai Vakar*—“išvalyki* Vidurius“—Jauki** 

Geriau Rytąjį
Meskit* nuovargi Duokite Garfleld Ar- 
butui išvalyti nesumaltue likučius. Vslkt* 
greitai Ir maloniai. Oerklte kaip papras
tą arbatą. 10c — 96a.

7 M

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos pusmetinis su- 
sirinkimas įvyks antradienį, 
liepos 18 d., 7:30 vai. vak.. 
Šv. Kazimiero Akademijoj.

Visų, iki vienam, ARD ęky-

Atostogas Leis Ant 
Ežerų

rių prašome dalyvauti susi- 
cna gauta liėpos 16 d., o sta- . , . , . , , 1• . , rinkime su raportais, ka skv-
ndie jau hepos 17 d.

BHO RAKANDŲ KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted St.,

DIDELIS PASIRINKIMAS RAKANDU UŽ 
PRIEINAMAS KAINAS

Komp. A. S. Pocius ir Si- 
mano Daukanto b-vės pirm. 
Jonas Kazanauskas vak arija s 

ndrai praleisite gražiai laikui leidžia ant didžiųjų ežei’’.;.
Trečiadienį, liepos 14 d. jiedu 
sėdo į laivų “South Ameri 
pan” ir apleido Chicagų. Va
ndenimis keliaus septyn'as 
dienas. Plauks šiais ežerais: 
Michigan, Htnfon, Erie ir 
Georgian užlaja. Apsistos prie 
Machinac salų, Detroite, Clc- 
velande, Buffaloj ir Midlande.

Nėra abejonės, kad jie tu 
ros ten “good time”, ko jiems 
niekas ne tik nepavydi, o ii 
nki jo turėti kuodaugiausia, 
kad sugrįžę galėtų su dide? 
ne energija dirbti visuomenei 
labui.

Gražūs dining room setai atpiginti po----  £48.00
Ant paveikslo $95.00.
Elektrikinės Ledaunės po .... 079.50
Thor Skalbiamos mašinos vertės $119. po $59.00

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St. 
3409-11 So. Halsted St.

1
Budriko Radio Programai:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:30 vai. vak., ii stoties WAAF
— 920 Kil.,

Į Ketvirtadieniais ii stoties WHPC — 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ii stoteis WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.

' T ■ I 17 »———!

Iš Socialiečių Veiklos

BRIGHT0N PARK. - - Ne 
kalto Prasidėjimo Panelės šv 

,6eniorietės Sodalietės laikė 
'mėnesinį susirinkimų liepos 6 
d. Sus-mų vedė pirm. Agnie
tė Sauč.iūnaitė, raštininkavo 
J n ozą pi na Rimkiūtė.

Raportų iš sočiai, birželio 
29 d., sykiu su Šv. Vardo dr 
gyrte, išdavė Juozapina Rim- 
kiūto, o Zosė Pauliūtė iš me
tinio išvažiavimo, kuris ren 
giamas liepos 25 d. Visos nn 
rėš turi tų dienų išklausyti 
Mišių 7 vai. ryto ir būti prie 
bažnyčios 9 valandų. Iš čia 
eis busai į paskirtų vietų. 
Specialus susirinkftnaa bus

PLATINKITE “DRAUGĄ”1

riai nuveikė ir tebeveikia bu- 
,, Į simam mūsų piknikui rugpiū

čio 15 d. kurs šįmet įvyks( 
jau pačiame Marųuette parke 
ne ant gatvės, kaip pernai, 
šiame piknike bus dalinama 
svečiams 20 brangių dovanų, 
tad visi ARD skyriai prašo
mi pribūti susirinkiman, kad 
bendrai galėtume pasitarti.

A. Nausėdienė 
ARD centro pirm.

Netikėsit, bet taip buvo.
Šis vyras — Clarence L. Lund, 
sveriųa 300 svarų. Užvakar 
jis nuo trečio aukšto telefo
nų kompanijos ofiso 131 Fra- 
nklin st., iškrito pro langų 
Krisdamas pataikė ant stovė
jusio automobilio, kurio su
laužė stogų. Atsikėlęs nuėjo 
į pirmos pagalbos stotį, pasi* 
šaukė ambolansų ir nuvažia
vo į ligoninę.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Draugystė Šv. 
Antano iš Padvos laikys pus
metinį susirinkimų 18 d. lie
pos, 1 valandų po pietų. Pri
valu visiems nariams daly
vauti, nes yra labai svarbių 
reikalų. Antanas Grišius

Ar Jūs Žinote, Kad

Laikai vis gerėja
Bizniai gyvėja
Pramonė plečiasi
Darbai daugėja
Progų atsiranda vis dau- 

tom "s progomis!
Jei turi kų parduoti, pa

skelbk “Drauge”.
Jei nori kų pirkti, paskelbk 

Drauge”.
Jei darbo nesusirandi, pa 

skelbk ‘ Drauge”.
Jei nesusirandi buto, pa 

skelbk “Drauge”.
Tomis progomis pasinaudo

si, jy susirasi. O jų susi
rasti gali per “Draugų”.

Šitokie trumpi skelbimai 
“Classified” skyriuje visai 
pigiai teatseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

ParaMuorta plg'ftl namas, penki 
kambariai su basementu lr dv’-'hj 
karu earacHhts Naul"! Įrang-tas. Tik
tai $1800, TneStl tereikia 3500. n ha- 
lansa ant lenavo lS"iok«„ėln (22.00 1 
mėnesi. Adresas 2247 \V. 21st Piace 
Chlcaao, III. Dėl Informacijų Aauklt 
Melrose Park 8090.

PARSIDl’ODA NAMAS

7143 S n. Claremont Avė. 5 kam 
rių namas, su nauju furnace si . 
tomatlAku Si’umos valdytolu Ir /č? 
ldlfler, inlatd lindėja, porčt 
stiklais aplink. Šturmo langai 
visą narna. Mėnesiniai mokesčiai 
tai $29.65. Pusė bloko’ nuo krautu- 
vlu__lr_trans£ortacljoa<i>_______

! KEIKAI/INGA8 DARBININKAS

Reikalingas darbininkas dėl farmos 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atsišau
kite f Mr. Stanley, adresas: 423 E. 
64th Street, Chieago, III. ant pirmo 
aukšto.

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weather str i pa arba 
durų arba langų litalsymas, kreip
kitės J J. PurtokAs, jis turi gerą pri
tyrimą taem darbe.

Adresas:
6425 So. Richmond Str.

Teik HEMIock 2537

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

Adresas 2 506 W. 45th Street. 
Antros lubos priekyje.

PLATINKITE "DRAUGĄ 99
i Wrlt.-oa Pilt 6AMPIE oP OoH1.lv
Heodocheleoder— alio GarSeidTeu, 

d «*rcemHssti*e^<i<tmdissSles.
„ __  J ’' kMp w«n* >GAgflfLOnACC?, OąM.1. MOOta.yM.M-Y.

' PONTIAC
AGENTŪRA

Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIS. SABONIS. BULAW, BANKEVIOIUS. BAGKYS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

INSURED,

SIMANO DAUKANTO FEDERAL 9A- 
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, 
VVashington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

EDERALSAVINGS
IaND LOAN ASIOCIATION 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt
J*

OoH1.lv

