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Respublikos Prezidentą* Antanas Smetona maloniai šnekučiuoja ra Arkivyskupu M et m- t 
pt/iitu Juozapu Skvirecku, svečiuose pa.* Karo Muziejaus viršininką gen. Nngių jo ūkyje,1 
Žemaitkiemyje, prie Babtų. 4

fimai spėja, kari Hitleris rengiasi 
i kokios oors naujas žygius Europoje

Numatoma, rugpjūtis sukels 
naują krizę Europos žemyne

F kar

LONIKJNAS, liepos 10. — J nijc* raudonųjų likimu. Neuž- 
Zinovat spėlioja, kad Vokieti, ilgo britams ir prancūzams 

diktatorių* Hitleris ir i i padidės naminiai suok ūmai.
kart* ne veltai užsidaręs* Jis 
planuoja kokius nora nauju* 
lygios, kuriai* ir vėl sukrėst 
Europą. Rengiasi prie naujų 
užgrobimų. Tik laukia atitin
kamo* progos kurių dažnai

Tad Hitleriui ir bus proga 
dar daugiau plėsti Vokietijos 
sienas

Sužinota, Anglijo* vyrinn- 
nybė tikrai pubuguri diktato
riaus Hitlerio žygių, tuo b- J

pasitaiko. Sakoma, rugpiūėio biau. kada ji turi pilnas raa- 
mėnesi* atvilks naują krizę kas savų reikalų ir vargų 
Europai. žinovai nurodo. kad šį km.

žiniomis iš Vokietijos, na- tų turi budėti ne tik čekoslo- 
cių vyriausybė Prancūzijos vnkija. bet ir Lietuva. Hille- 
posienyje stiprina tvirtoves, ris netikėtai gali pultis prieš 
Ir ta> ne veltui daroma. vieną, arba kitą. Klaipėdos

Anglija šį kartą daug ui krašto vokietininkai nariai 
imta arabų sukilimai. Pales- bruzda, jau provokuoja l.ie 
finoje ,« Prancūzija — lspsi- tuvą.

Reimsn katedra visiškai atnaujinta 
1 ir vakar iškilmingai atidalyta

Iškilmėse dalyvavo vyskupai, 
respublikos prezidentas

PARYŽIUS, liepos 10. — 
t iorri Keims<t katedra jau vi
siškai atnaujinta ir šiandien 
»u iškilmingomis pamaldomis

j atidaryta.
Katedros atidarymo iškil

mėse dalyvavo Pnmrftzijot 
hierarchija ir respublikos 
prezidentas Buvo ir •vetiin. 
šalių vysk u f h; ir religinių at 
stovyklų.

Pasauliniu karu laiku vo
kiečių artilerija Aviniais ap
griovė ir suskylėjo majesto- 
tiSką katedrą, kuri skaitosi 
vidurinių amžių menu porins.

Pasibaigus karui, tuojau 
imtasi katedrą taisyti ir nau
jinti. Per praeitus 19 melų 
atnaujinimo durim* buvo tyk

lingas ne|wtprnsto architektų 
ir sperialirių pasiaukojimo ir 
kantrybė*. Pagaliau tikslą* 
atsiektas. Prie didžiųjų dorų 
viena šoviniais sužalota dalia 
paliktn nefuitaisytn. Tas pali
kta atminimui.

Ryšium su katedros B tinta- 
rymu Iškilmės pradėto* ytenk- 
tadienj. kurios buvo tęsiamoa 
ir vakar šiandien |*pūdin- 
gotni* bažnytinėmis pamaldo
mis apvainikuotus. Aiarmlieu 
katedrų formaliai atidaryta.

Prie katedros atnaujinimo 
gausingai prisidėjo amerikie
čiai filantropai. Tad penkta- 
dienj Rebuse lankė-i ir kal
iojo Am. J. Valstybių niiiba- 
sodorius Prancūzijai W. C

i *»• -

ispansi nacicnalistai apgulė Sagunto; 
tik uz 16 myliu imu Vatams

MEKSIKOS PREZIDENTAS IŠTEISIM AS L2 ŽMONIŲ
doina*-. ėds daria- buvo reika-»Bullitta*.

PRIEŠ POLITIKIERIUS
1 SUVAŽINĖJIMĄ

fIr

HENIMYE, liepos 10. —! Svarbiausios raudonųjų jėgo«
Gen. Franco narsioji kariuo-' skubiai atsimeta Valencijo* 
menė vakar paėmė Nules m re link - už 16 mylių n»v» Sa- 
stelj jūros pakrantėse, už tri- gonto.
jų mylių nnu Sagunto, ir tuo 
jau apgulė jMitj Sagunto uos-1

MENIUO City, liepos 9. — James YaJIera. 4649 \V. 95 
Meksikos prezidentus (.'arde. gt., vasario 6 d vakare nato
mis |misi ulė kongresai pravesti mobiliu lėkdama.* stuogė į žino 
įstatymą, kuriuo turėtų Lėtinių kuopelę, laukiančią Wes-

VOKIETIJOS NACIAI 
JVEOA NAUJA VEDYBŲ 

ĮSTATYMĄ
Trans jsrdanijos arabai grasina 
ieiti Palestinon padėti saviesiems

tą, kurį tikisi greitai |x*init». 
kadangi raudonųjų milicinin
ku jėgos suraižytos ir nete-l 
kurios atsparumu.

Tautininkai su karo laivai-, 
lauko artilerija ir lėktuvais 
puola Sagunto apylinkes.

439 KUNIGAI NUŽUDYTA
KETUBIOSE VYSKU

PUOSE
SARAGOSA. Ispanija — 

i*Uuu* t Mileutiliu miestą (t «
trilon de Ja Plaaa), tautinin

kam vadovybė paskelbė, 
kad Saragosos arkivyakupijoje 
ir Hneaea, Tortosa ir Teruelio 
ryškupijoac raudonieji nužudė 
439 kunigus j»rr du metu* val- 
<laat jaaa sritis.

176 parapijoa šiose vyskupi
jose paliktos be bažnyčių ir be 
visų kitų bažnytinių trobesių. 
Violomis išlikusios tik vienos 

sa

t «

BERLYNAS. liepns t).— JERUZALE, liejas* 10. — maus*. Jie visur sudaro dau- v.
uatyta kalėjimo hansinės tern avė. gatvėkario ties š'ict r i.; • • , _■ ~ .... . . ....... * * ' okiriijos naciai tun naują ve Trrtn*jordnmjo.- arabų vaitai gumą gyventojų.
u* valstybės valdininkams, 2 asuienva užmušta ir 3 salei- i.t : , ... , • • - , .... • • .- • t> ,t__ , 7/ • dybų įstatymą. kurs įsiculto* tn»*inu įsikišti j I alo-tiivi* Anglija siunčia i Palestiną

šįmet rugpjūčiu I <|. Teisingu- vidaus reikalus, jei britų nu- dauginu kariuomenės, tanku 
itin ministeri* Gui-rtneris pa- toritetai ir tolinu neigs I’nles-
reiškia, kad vedybos nėra vien tino* arabų gw«*tj ir aštria* 
taq» dviejų asmenų sutartis n«-ltau* arabų rodikli žvdu.

numatvtaI .tiems
Raudonųjų vado gen. Jum- kurie tarj» kitko siekia net ei- sta 

Miuja įsakymu visos atsargus sėtais būdais greitai pralobti. I'riraikiuti teisėjai .laluir
sutrauktu, ginti Valenciją. 
Tai jMi«kiitinė* jo pastangos 
suturėti tautininkų bangą.

Tolėliau į šiauriu, tautiniu 
kai sėkmingai triuškina rau
donuosius kalnų jtttšlaiciais.

Kedzie ove. ir 72 gatvės są- 
[ nkryloj vakar du outomobi- 
lini didžiausiu smarkuma -u-
• idsužė \'i».nn- bt npsivužė

114 akmenų sukrista.
| 6v. Kryžiaus ligoninę įsi

imta: J. Evinsky su žmona ir 
dviem vaikais ir Mrs. A n na 
Imlokas taip pat su dviem 
vaikais. Jų visų adresas: 34- 
31 lx>ve avė.

TURTUOLIS IŠSKRIDO 
Į PARYŽIŲ

Tom rū'-ii s valdi įlinkai n» tu- \ n 11-rą išteisino. I šaiškinta.
ri būti |Mtkenčjaiiu ir pri*
JUos
tuos.

reikalingas aštrus jstatj

PALEISTI IR VĖL 
AREŠTUOTI

kad nelaimės 
tik aiškių švi 

[tuo *‘sakutė. 
i rio.

vietoj,- nėra n< 
sų. be, ir magn

io ūkti gališka-

BERLYNAS, liepų* 10. —, 
Iš Vokietijų* kalėjimo palei*-

MIRĖ VYRIAUSIOJO TEIS 
M0 TEISĖJAS CARDOZO

PORT CHBSTER. N. Y, 
ta keletą* austrų buvusiu liejm* 10. — Ilgą laikų šinlie 

šiili- lign sirgęs mirė Am. J. Vnl- 
(stybių vyriauūpjo teismo tei- 
sčia« B V Cnrijose. m

kancleriu Sehuaditdggo
■ ninku.

Paleistieji
t ... ji< ir xv« amžiau*.
aic»tuoti ir pasiųsti kuacent- 
racijos stovyklon.

*u»irinkę ėmė

PER VIENĄ MENESJ 247, 
750,000 DOL ULEIBTA 

ŠELPIMUI

WASHIN<iTON, liepos 10.- 
Sočiui Seru ri t y boanlas aps
kaičiavo, kad federalinė, pas
kirų valstybių ir lokalinės 
valdžios per gegužes mėnesį 

sušelpė.
NEW YORK. liepos 10.

Turtuolis sjYMtininkas lakū- Į 20J(MI,0Oi» asmenų

t kontrakta* I. liet visų tuntą 
llrriųs dalykas.

Nauja* įstatymas negri.iujn 
religinių vnlybų, lx*t teisėtu
mą pri|MiŽĮsta tik civilinėms 
irdtboai’- Tai ji pa! pripažy- j 
•ta ir divorsus.

Nauja* įstatymas taikumą- 
m* tik Vokietijai, bet ir A u* ' 
t rijai. Kaip žinoinn. Austri
joje mrialiatų jsitatlėjiuio lni-l

Nuo liepos 7 d. iki šiandien 
įvairiose Palestinos daly*rt 
arabų žydų kovose II arabai 
ir 14 žydų užmušta ir 143 a- 
rabai ir apie 46 žy<iai sužeis

ta. Arabų dide*ni* -kaičia- 

iųsta ir
(blUgelis

ir lėktuvų šiandien Palesti
noje yni *tJjOO regulinių bri 
tų kareivių, apie lJiOt) vyrų 
p-dirijos ir 1.70(t marynų ir 
jūrininkų, iš Lar/i laivų iilai- 
piutų.

Kovo keliu Transjordanijua 
tūkstančiai arabų •utranktg 
Pale-tino.* pasienyje Britų 
autoritetai bijo jų ysiveriimo.

tužeidžiama, n* jų jeį Palestinoje terorą, nebus 
ialvvaujn susirėmi- nutrauktas.

ViPNfll STgyynnj ♦ mmininti melų rnl«tvh>-i 7
l»e ) ra komunistai, i s-ialistiu.

CIAI LAIKO 300 KUNIGĮ!civiliuoti. Paakinti sekusi kutu 
lukiška vyriausybė tas visas 
vedyluas pripažino niefcinomi«,

, tai yra neteisėtomis. .Jų dalis mule S. T.

žydai, kunigai, buvę valdinin
kai ir iškrypę iš bitlcrizmo kc 

CHICAGO. — Collier’s žiir- li<> naciai. Visi paskirstyti 
\Villiamsun rašo, kompanijomis nuo 100 iki 120 

dANCHAJI R, liepos 10. — laivo |»annikinta. Atrisiu, kad kad Vokietijos naciai vienoj vyrų.
Japtnų karu vadovybė reika- dabar nauja.* nacių įstatymas konn-n t racijos stovykloj turi Komunistai, socialistai ir 
tauja Amenkm ir kitų vals- *■* vį»a* buvusias civilines su- ublarę 3(0 katalikų kunigų- žydai atskirti noo visų kalinu* 
tybių iš Ynugtze upė* ištrau- tuoktuves pripažin« teisėtomis. Jį> pažymi, knd galvas kirsti nuųjų sudaro paskiras kotnpa- 
kti savo kuru laivus, knd iš-j Tuo keliu naciui pakilo var-1 kulbės ir koncentracijos stovy rujas.
vengti nesusipratimų. žvti Austrijos katalikų Dažny- klos yra Hitlerio. Goeblielso ir Neseniai j garsiąją Dachaa

------------ Alos teises ir laisvę. Nuinaty- Gneringo svarinau*! ginklai koncentracijos stovyklą prt-

JAPONAI REIKALAUJA 
IŠTRAUKTI KARO LAIVUS

PLCNGft. — Aioinis dieno- tas Austrijos vyakupų protes- kovoti su politiniai* priešiniu- siųsta eilė austrų buvusių vai* 
mis Plungėje traukiny* suvaži tas. kais. dininkų, kurie kitados spaadė

Šiam tikslui išleista 247,750, įnėjo žmogų. Nelaimingasis bu Naujuoju įstatymu sutuoktu Williamson rašo, kad nacių nacius. Jų buitis tikrai apver- 
00O dol. ro traukinio perplautas. vės uždraustus tnrji žydų ir n- koncentracijos stovyklų, ku- ktina. Stovyklos sargai su jaia

rijų, tniji jutt turintiems pa- rioj jis jmts buvo. aplinkui uk blogiau kaip su komunistai* 
veldėtinas kokias nors ligos. lai apjuosta barikadomis nuo apsieina.

‘fstatym.! ignoruoja Baiuy- kurnamąją pabėgimo. Dale. Kauusų kuiugai sudaru taip 
rio* mokslą prieš divorsns. liani plote driekiasi dvi eilės 

Nacių vedybinis įstatymas medinių barakų, kurių kiekvie- 
mažai kuo skiriasi nuo Mušk- mini liiikomn, iki .Vlt asmenų.

BUENOS AIRES, Argenti- biejų valstybių kongresai ru-lvoa boUbvikų tos rūšies “juda- Tarpi* barakų yra vadinama 
prasinuuik*ty*mo aikštė, kurios

VASAROS METU DRAUGO grįčia, kluonas, tvartas ir klė- val«tvbėins tarpininkaujant rašyta pilna >utarti*. --------------------- viduj- pačių kalinamųjų iškas
RASTINE ’ti*. Gaisre žuvo visas inven- Bolivija su Paragvajumi čia Skubu* ratifikavimas yra SUSKALDYS DIDEiUOSTUS tas tnaadymuisi tvenkinėli*.

Dr. Alexaader Hamiltou Ri- nas Ilovard Hughes su ketu

ee iš Havardo universiteto 
pareiškia, kad Ispanijoje krik
ščionybė kovoja su ateizmu.

ROMA. oepos iu. — Prau-
jeras Musaolini paskelbė, kad 
Italija pasirengus karau prieš 
gręsiantį Europai bolševizmą.

riais padėjėjais šiandien per 
Atlantikų išskrido į Paryžių.

DIDELIS GAISRAS KAIME

VILKA VIAK1S. — Aiomla 
dienomis Ntolankėlio km., Al-

Parajrajus su Bolivija teigia 
taikintis (ako srities reikale

vito vl„ Kazio Majausko Oky-I 
je kilo dideli* gaisras. Sudegč na. liepi* 10. — Neutralinėnis tinkuotų ir po to būtų pa*i-. tymo”. SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAI K R Al OTŲ 8

pat paskiras kompanijas. Wi<
lltanisonui esant stovykloje ku 
nigąi turėjo tris kompanijas.

1
Skubus

Atdara kautien ano 8 iki 7:30 torius, gyvuliai ir paukščiai pasirašė įžengiamąją sutartį būtina*, kadangi abiejų vale- 
• Nuostoliai riekia apie 28,000, Cako srities rinkai u. Atrodo.. tybių politikai ir v€I gali vi

SSžTADZSNIAIfi noo o ryte litų. Gaisro priežastis dar ne- kad šis šimtmetinis nesutiki-

DVARUS ORAS
CHICAGO SRITIS. — H

iki 6 vakare ■ išaiškinta.

\

Jame vanduo tik vienas pu r-’
• —-------- i Va* ir niekas nesiiirąsina jri-

ky sugriauti. Su Bolivija nė- BERLYNAS, liepo* 10. — merkti.
klausimas jau galutinai ra tiek baimės. Bet Paragva- Nacių vyriausybė nusprendė Stovykloje yra iki 3,000 po- dalie* debesuota; maža tem- 

dar šįmet suskaldyti visos ui- litinių kalinių, nuo 19 iki 70 tn. pevatūros atmaina.išspręstas ir taika užtikrinta . jaus liberalai jas bando ar 
. Dabar tarpšaiakai stengia- jdyti tai, kas didelėmis pa<- 

kad pasirašytą sutartį a-
■HHKfiSS

■įtikorias didžiuorius dvaru* amžiaaa, korių kalbos, arba Saulė teka 5^4, leidžiasi
Vokietijoj ir Austrijoj.

(r r

mintys yra limpamoji liga lai- į 827.

MM
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Lietuvos Vyskupų Žodis

Lietuvos katalikų jaunimo — I*iavosari- 
ainkų Kųjungo, sidabrinio jubiliejau* proga 
Lietuvon vyskupai jioskelbė lokio turinio • 
raMų:

••Ju# žinote, kad šiemet švenėiuiiie *»*X) , 
o irtų sukaktį nuo tu įniko, kai Kri»tau» ti
kėjimą.- įsigalėtu mu-ų Tėvynėje. Krikšcio 
nių Lietuvoje yra buvę ir žymiai anksčiau. I 
Jau karalių* Mimlaaga.* buvo priėmę* rvm- 
tųjj krikštų ir tuocnrt jau bot o {-teigta vu na 
vt»knp:ja. a»r- ji neilgai trišukv. Itoihjčių i 
tt vjcnaolynų, i laugiau ar manau, jau yra , 
I tllę O--1 t liuiUJ** jme* v įso* hiumj Ja»ir» 
krikštų. Tačiau krikš*#o«yl(ė l.ictuvoy- pi 
galėjo tik (tūla. km Daty-i- l.nluio. Kuni
gaikštis Jogaila tujai Kukų karaliumi, -lo ir . 
joji pusbrolio \ y to ..to ItoUmjo ritya-.-čtu jm 
imu* krikštų l.oltivrrs dldu<»IH«*titi ii žymiai 
tautai vadui u uja iv ių asiii'uų dalini, juiti l*ii 
luva pagalinu buvo j t rausiu | didi »f krik* 
<«IHII-*.UJ>. tautų —'lUių.

•• Katalikų Iri.r.i iv- gyvavimą, Lirtuvoje 
|«Mrri>k< ti.'r.iau- vy.*kup»jo*, o brut kirk 
vėliau ir Z*-.. ai< n, t y .-ki.ji.jo, įkūrimą. Jv^m- 
La, o **ar Jaugiau \ y tauta* Daiy*«* pa-nu- 
p»ix> kelių dešimčių balnyčių pastatymu, 
'lai p mūsų tuuta laimingai {-tojo j iiKtųj) 
dietiškojo Mokytojo nūnai, tų i"ganyu»o ki
lių ir jnu gal ^o imudoli- tiMimi* tomu* -r 
ry beini", kutui b ik« ir toikn* t.uitom- Ku 
t ui iki. Iki, n ■>

••N«.r» Krt-tou- Ilrunyėia turi dte 
Steigėjo jai duotųj| lazznlų. kad l/» | 
vartai jo-io* nenugalės, tačiau auuių 
!• <<j|t ifc % > / ll • UtlttKil įlAtftftBki Iki
Uu: u. L

i>aojo 
ra galo 

'■ KJJr
lUMi* 1
-I

Ifl'rp ra
puslapį, kur ua-Uvi* apie Knt'-aus Lvaug*. 
bjo* paplitimų lietuviuose, apie kilnia? Evan- 
gcn.os dorybe-, į*igairjusta.9 In.unių širdy*e; 
tačiau m-tin-a ton rimų ir apie pto*o p** 
sėtų-dos rmig* ■ kviečiuose, npi** llauiyėi«»* 
kovus ir vargu?, kurie nugalimi tik pilnai 
jastlikinl Tuo, Kur- yra jai-nkę*: “i’o,iti-
ktkilc Maitinu, Aš ii'.giic ji a po-auų’.

.. \ , • ’ L Vi .*

nyčiai laikai, kada uiū-ų lėvvor, netekusi
•avistovyte*- ir iai-vč-. buvo jav.rgta sveti
mųjų- J>iu tmooė. dar pety- gerai at-inrena, 
kada buvo vykdomi galingų Ku-ijo* v-ablo* 
rų -tnnanymaį atitraukti lietuviu- aso ka
talikiško- vienybės -o Apas'aių ?bs*to ir pri- 
ver-ti jm*iduo(i •kizruat. at-kaini. Kad ir 
n« tiestoginim ru-ai k> -ino»i prieš mii-.ų tėv ų 
kolbų. uidrau-dniui lietuvių ,pandų, trukdy 
danu melsti* i» lietuviškos maldaknygės, 
kaip kad anų laikų dainių, yra dejavę*: 
Ano d ruko, anei raštu mum* turėt neduo- 
da”^. U to* pačio, Uu-ijo-. kad u be val- 
tfžto* pakynio, ėiue pulti katalikų tikėjimų 
loHuvuje kito* {akta- ir galinga* priešą- — 
lobai j»igaleju-i ru*uo-e btdfcvybč. Ja visų 
pirma apskretę priversti ieškoti * ikštojo

Kt;*ijo» nnivcnatotnoK IJetnvos ^ao- 
karių tik nedaugeli*, -uridūrę *u *r«s 

tnaaeiai*. mokėjo išlaikyti *«vo iinljac jųjų 
fomaldžių motinų jietu* įkvėptų šventų ka
talikų tikėjimų.

Ilgainiui čuiė kilti baimė, knd iš <vetnr 
einančio netikėjimo bango* uiti** ir inū»ų 
kaimų grjčža* ir pakeis, rodo*, taip -tipnoi 
tikėjimo užgrūdyta* lietuvių širdis.

•‘Bet Dievo Apvaizda. Kuri vis* išmintia- 
gjaasiai tvarku, u*galėjo leisti įvykt didelei 

mari rnū.:f Tėvynės. Kad* svetimieji 
®«gt» liet avių teieę turėti savo tėvyne, 

ir Lietuvoj ėmė reikšti- *narke»nč

kova prieš IKeVų, tada buto iškelta* galia 
gnu, kieki avių. jauta—nę lietinių katalikų 
širdį |*ivergių> šūki#: ‘-Dievui ir r trynei T 
Tie**, 1912 įlietai* nedidelis buvo būreli* tų, 
kuri*. pu-n arinio pavasarininkai*, ry iooi ei-1 
ti p» Kn-tau* vėliava »u tuo šokiu. ’ia* 
būreli#, n--Ii P n n t rtMikių >unkenybių Ibd 
uojo Karo metu. i»trėi.tin»o j Metimų kraštų. 
Lukai*. uuo«tab*aj aug.j. daugėjo ir išaugo, 
ir *w«itaukr dešimčių tūkstoaėtų narių.

•‘rdcaici p»* vasari mukai jau švenčia 25 m» , 
tų «avw gyvavime sukaki) drauge *a B«e-J 
tų k nkkčioay be* tart*.voje pigau'*jumo juiu-, 
liejami. Holu*, nedidelė ta pava*anainktj j 
gyvavimo sukaktu, jei jų lyginsime su viaa 
br.kšeiou*t**s gyvavimo Lietuvoje laikotar
piu: tariau tume gyvavime |«*.<sarimnaai 
turi *au tanai žymių ir tikrai neginčiatinai» 
garbingų kabu kitų katoukiakų organ naci. ų 
V (etų.

“Jau pačioje savo gyvavimo pradiiojr. ka-į 
<la bu\o tiek daug *«akcayhių. kliūčių, ja- 
va*anmnkai. |ui«iedami kunigų ir kitų kata- 
|,kų inteligentų, kėlė oivyjr ir tieoj lietuvių 
v tsuuaieBėj r«-ligm| ir taatiai susipratimų. 
Jau tuomet jie jtfadėjo Katalikų Akeijm dar
bų. kada ta* darbą* dar nė nebuvo taip ai*, 
kun, kaip Apuslalų Sosto, |«vadinto» Kata
likų Akcija. Atitinkamomis paskaitomis ir 
*trni|*'iuai> luidliamama “i’avasario” laik- 
ruštyje jie žadinu lietuvių sielose didesnį pri
sirišimų pne tikėjimo ir tautos jai*irytimų 
stoti i kovų dėi katalikybe* ir lietuvybė* 
idealų. Ue tu, imtasi lavintis, šviestis ir auk- 
b-ti-

Naujos sidabrinės Lietuvos dvuiešimtie* metų juihim*4ui |uim>ocu »»» 4.«ų n« ueto*, eurtos 
palei.tr> į apyvartų L m. birželio 13 «L Aių monetų paleista apyvarton tik lOOJlOO egi.

Vilniais Klausimas Ir Kauio Nuolaika
Prof. K. Pakito* nepatirtų paž<*.ninimų ir *u- Jaunimas stačiai trokšta di- 

Idarė labai pavojingų prw- de?nių tempų, dinamikų* kul
dentų santykiuose su nepatb tarinėje palankoje. O senu li
kimai* kaimynais.

(Ifcbjr*)
suirki, .T“’™";,ir,.T'

uhinalunn Lukij». vnMli.!** ”,W*nw R“’i* k“- 

j mis i ryto jau lių metų sausiu
men. pabaigoje, liet ji laukė

vargų ir anemiški
nebuvo kaip. Jok* užsienio Paprasto, minios tletnonsirat nebegali *upmsti naajo 

eij-.- Ubiauri. Ultiu p. U- ' S3"™“"> r’lUU™’*
tautinių nmbieijų, stinga pa
siryžimo ir rimtesnius nuka
lus mėgsta atidėlioti.

rziraitį, užsienio reikalų mi- 
nislerį, liet gerai nusiiiuiiių 
užsienių pulitikos ufkulisiuo- 

p. Ix»

ria labiausia pasitikėta pasta 
rai*iai* Mietai*, ne tik nieko
rimto nežadėjo, bet jo* dipto «e imunė. nei nemanė
matiju* vairuotojai totui* dto- zorairiu kaltinti, ®e» žinojo, je ir Kaune turėdavo 

kalui tiakautomia i*rog«. Tuo T***. lMfc|tUrė «»vbe*4mnda- kad santykiai sa l^-nki,a iki, laimesne* gyvenimo sulygo*.
... - , , , met įtiktai Ui,, in.m.ii, w*- Vokiška* ir itališkos sfe pa-kutiniu konflikto dar ne ne* turi galingų užtarėjų. IbiH.t štai atūžus dniyet*. pasaulini, karas rnet ■auntaj buvo pasių»ta> » i * v e»-

I I 
judrj
yi«i.' *uakia»« vokiečių okuptrijo* laikai- šaata* ir duutų po»cų *afor- 
|mivA«anninkai nenustojo veikę. Jie rūpmoM inuluoti Begirdėto uaurumoi
p.iUikyt« vi-a. ku- žmonių širdy m* -tipnn* ultimatumų iž pu stazinio pan jidjrbė* ir jų spauda bnvo už

■ U t progos. Austri 
buvo tam rei-

Ugšiol vokiečiai Klaifėdo-
kiek

rei -tai o-ye— f-e-o..™. **<-• ' *katinn*i«e lykiju buvojo rankose.
Lietuvų -kanduaj paliete ir pava«anmnkų laetuvos teriton»*n lenkų ii-*
liejimą. Tačiaj ir š»o didžiojo karo metu.. retvis, kad tos jto butų au-' *** P^***»č*i mi u »ųCMO,|a. irvkioi

.. _ . <• t . . -•__  :•___ < i__ _ _ , _ va. t»ana įdomu* •utapaaaa,1.plonio- *utupintas.
iis* demokratinė* vai-

tnutokunią. tikėjimų, ka* k. lio jų -n*ipni 
luitų, ka* mu z. i nu jų vargu* Hi» |ttnn>ari 
ninku veikimo laikulrupi- }|«k yni >v«rbti> 
• i.•• t*». kad neicido -a'ie«-ieui« nu-iiuintu nv- 
lilti-kai nu »-i-ti rankų, b-t iadiutc tu.Imu 
prasimušti į švi»-*c-<s- ateiti,

“Karo aodr.it einant j- r lartuv-ų, daug 
Lėtinu, buvo išvalyta j Uii-ij»», gilumų. \r

k tų, kurių tarp kanu m ui-, 
niiišiiiin. (eftgtiinvo |Mi*kuti-

• Lretirvų, o try* dtdžrosto* dik

nėję vietoje. Manyta rvikalnu 
ti I^nklyBj kariško- luue- 
Kiaipslojc. prasišoiiaimo da
bartinė, valdžių- ir kitų da
lykų. vi-ai nesi > niurnėtų su

tat tiru* už lamkijų nrlm (KNH 
li) luitraliie Marieji Ualtiju* 
kaimynai, jei ir butų norėję*. 

1 '.ai vt- tik permali, kad ga
lėtų mus tinka nūn paremti. 
Svarbiausia, kad beveik vt*«
Lu rojai norėjo, kad luetnv*

bar ir lenkų mažuma *u*iLau-
atvėrė akt* kė t-iUrytojų. atgavo link-nių

. , . ,- ūpų ir toMjuto iai-ve-ni.ir tautininkų nemažai daliai ir , r ’
jįj tarje |Mi-igtrdo ligšiol nr IJetuvm* pradeda apimti 
girdimi tolini: už kou-olidn- Is-Miniutias, knd savo šaly jie
rijų ir koalicijų. Tokio- ktwi gali mažiau reikšti, negu *ve- 
lieijo- reikalaujama tie iš ka- tiiutaačiai, uo» nustojo seninu 
ro liaimės: rodosi, knd Imk* turėtų laisvių ir lygybė*. Tai 
Nemuno lo»cihr net kiek -u-1 irgi yra dideli- akstiną, f«- 
štipri’jo. tačiau lietuvių tau- *akti vairų konsoikiarijo- ir 
tai kovo- ir Lzaturvccijo* -ų- d r mok ra t y l»č* link. lk-»imtie* 
lygos vi- dėlto po sunkėjo ir rnelų skaudu* jatyriinas la-

maža ir tu.tuvo- kaiau»u-Ko>, jaunimo įuo ----- v n. pnklaa-mybe. Ikt '^77'" nurii "— b‘l'<U n>ik,1 l^mbyii val-ty. bai aiškiai jradė, kad mažai
bodu pateko j vt*ui -vežimų jem- šalį tarp ptnivų altinmMm projektų tlimi iiai *** 4ari”l vadovyben pačias-tostai diktatūra atii
svetimų kaJIia ir tikyba žmonių, tirganuuo 
tol veikti -ųlyjgo- |«tek»i-ie»ii* | Klt-tjų jau
niem- ĮKlVil-.ll I tlltlknui- negalėjo boti |Kliatl 

ki«o. let ir toe-v -jjlyi(i>-c •», jprntę |«u v n-a ri
mukui iš alk'- *-1101 id'-ulu-. ieškojo Uiok-io, 
ko-l ir -vetur. In-t | a •uVUo*lii', u:\leJW l*»c 
v n tr rm»“c-j g«*ir-if»ei ateičiai, darbui l.sdu- 
v oje. darbai tUM Tėv y n—.

“Kovom? dvi laetuvve. n«-|4 lkla U-.'tllV tč- 
šaha kito Lietuvos jaunimo pava-artninkai 
irgi *it vaidinti <lab*r -vnrbų vaslni.-nj? jau

•ularkė tatai energinga l*ran
ernrijo* amba-ndoriaa* inter
vencija. !*«• keturių dienų pri- 
•idčjo pri* pntnrūxfj ir britų 
vy rint.-y I..-, | jhtunt įtinu- i*« jo 

g.*rt»kfli -it-v dilintas. retknUiu- 
O ‘ ' ■' 1 ' ' ' •slfll ‘ i- I”. |t«

uriiiai'iAi a t m

nuoi tik imli jiakelti ginklų.

• »•* IK lt iA

uisdėti Vilniau-.

Kovo 17-111 «L Kauti.- 
kabai karšta. Jauninta*.

kulka* nekiitadant. Tad inū-ų
ui*i*,.yrittin* vis vien būt bū
vi.— Iicrgidžin*: sušvelnintų, 
kad ir ncuinlonij ir imžcmiria 
utį ultimnlomų Lietuva ti.rė* 
jo priimtu •»'■* kito- iš-
mintingo, išeities jau nebe-:

•*** .__ . . - , - , _i»uv u. Kan ru]»jo lactuvo- 
gatis* — turėjo |ia-trujūnti sa

kavo ntykių "iitvarkyinu lymtai ao- 
u a k-Ui u. k. ip lai )*Ua:ė dip.'.s

išuiiRlinguiu-ius visų grupių zioauų. eaergijų ir reikalingų 
pilietinį susipratimų ir tuo 
būdu |*aiuosiu dirvų svetimai 
įtakai.

vanvnai, vyko j karo taukų, o jaunuvi-* ru»- ėartmus aUšsvtiJuno su rnvli- matai ir kiti rrudrt-ni tauto* 
ko auka-, pačios rmtšė kanonai rfrabažro*. u apraudoto* nito- veikėjai. Dalyku* išmanų Lie-

vosi | frontų. Tariau tvirto tavo* vyrai ir nekaltina Li*- 
pntyrmvi Anooč* i- kaito *e- turus vyriausybė-. Ind ji ui 
kė kad karo nattUs, knd Lu*- timntuinų priėiuč. liet jų kol 
tuvn ultimatumų priiin* ir su
ntvkiai t*» tratinti “normali

baltintas ir ėjo slaugyti suleistųjų.
I>ar tebeeinant kovom* dd Lietuvos nr

pr iktau-omy K - ir pava-arininkanta gausiai 
ju-** dalyvaujant, ticbino pamirštas (laiba- ir 
j iv'-mjc jų orgmiiiaeijojc. K*,v ų įlietu “l’uva 
-nrvo*’ Sijun. H, unv ti,i tsi-vu- veikimu su

augo į didriuiy oi gi*lux*vcijų. \ i-uo—c loda
vo- kanipuv*e viena |»o kitu* ėtoė kurti,

pn trujttitf 
«ituir--<l uitmuUuin

ių |in< im*. 
tirui už Ik-rtlnj delsimų, rie®|>- 

knr*-tlliniir* ir nusileidimą.

ZnoHM's.

4 Ateitie* perspektyvo*

Vienybė* tn«* vienodumo) 
ptt*4i.*enda visu l.ict.ivn. f’n- 
-iut-nda dėlto, kad mato tau
tininku* ial>ai joivors3i«ta*, t* 
streniUslUs ir jkllėjusiu* JMT- 
dang kietu ir neteisingu tv- 
žiiuo. t* kitom* taut>*— grvi- 
pėti.s |**r ja-rutilų dcsruitu*o- 
tj priaugo »•*•» labai iš'avintų 
europinio uia-to žmonių, jau
nų, energingų ir tolerantingų, 
kuri*- turi didelio pasitikėji
mo tautoje. Tokiu puikiu prie- 
augliu, kuriu -voq vi»i Kaunu

ara***"*- v*»»tybet Itesoil dar yj«a** katatikm.

Akini uždnryta dtėm.r k lini
ja tikrai d u-i no šiaurinius La* 
nk.ij*»- pokr.>— tu-. Nor^ualan* 
Mk**i*(ekiiuo I-cakija tatai no
rėjo. Tinkantr-nia laiku ve
dant derylm, Lietorn būt iš- 
-iderr-jusi -au purų apskru-ių, 
kar daugiausia Keturių gy
vena. o lai (prvporcijonaiioi) 
būtų tok* pat ruiiiiniika* lai
mėjimas, kaip Vokietijai Aus
trija. ne* Lietuva* teritorija 
ir gyv entojai būtų (uidid*.« 
apie 10 nuo* prieš t*>27 tn 
uotui lai luivjo k iiataus kra
šte apie AMJ mokyklų ir arti J 
pl.iMli organiiootų žmonių, v 
stiprių *pandų. Dabar beveik 
nieko oela-turi. Iati«vo*e derv-

t.-snybėm-. irerbuuiriais įstatymas ir vi*o pinti* Aukščiausiajam. įdėjusiam į jų širdį* 
j«va«arimnkų koojios, kario* dirbo toliau at-td.-jimu K-irūpinanč-vais rav© krašto ge- išganinga* pa*iryiimu», salei kasiam jiem* vi- 
katalikiškų ir lietuviškų darlgį. ruošdama , sokenopo, paimli*-*, ir jMlinkdu kad įvai-
konferencija-. kaagrv»«*. Tarp vi-ietn- pa- .... . • • k_t trikš.-ėoxiiit.i «nkb*Rmi ”“u'«wų 1‘ovėja- ir tofiao gaa.-iai laimia- **<*♦ Lirtnvai tikrai būt na-
a>ykr/\ kad lietuvių katalikių % t-omneor* tij, mvo galingoj gtota Uip kilnia.-* iiHka vykr gera Jali likvxlfwHo f-
gelmėse dar glftdi t.d. ,toac i«>gu-.x. t«,L ij© ^mLtoe apoi- Uuhk»«tM l«*tongas nuolat lydėtų daigų vėl atgaivinti, o dabar

hilavimas, reiškiu* (Uljv.vimn -ekma » <lar ĮM.b„,gintų .,1,a* tų. kurie vra ištiki- jau v,w kito* šneko*: <to Ui 
oięnic-. kad »u*s jėgas iinkiuiini lejieJitiu*. . / . *. .. mi tikėjimo knrz.ygmt, o savo Gani tojum* Je* (dumtu lr>.< i, ... -i..

......... Ji.Gnui, briLAėionišlui dieniais u kitonu* šventomis dienomis pft- , .* - - tuotMiB kad Ir tu d notagnliiiia Miklini naujų dtiUngų kriketlum-uij , . : •• ūolū* |m*nuliučiui bendradarbiai jų atmetu-„ maldose. iHinlromis »v. komunijomis, ruošia , • t lueij.
gyvenimų. »,._»• • . u i iavuno darbe.••r.«uariu" S,ju»K* blkld.ma hU rorh.n-l.,.,k, k.«-
„-.ibiu d.l.ku Kirtimo d,n-i, Lirt.vojr. į- “ md.» e* «•*<»* J"- “Jd-, dim^m^ <mrf, Idrt..
-1. .^ K.uš. .unu^u-mu.“ Rimmuuj, it ld.u- ’** "•"■'S. •» •’*«» “**» ~* »•••»*«•. «**•' it «*•»*. p.

(Bus daugina)

toram-. I »i.-t.iirtn V.-kupo Veletrieu. ..td.. l~brjU tad ta mMo įMe* ur.em ir jta, dimuK-mm. m. Ii, ta
. „ Lieudn- l'nivršdlrtm. ta»j UdtaUjo po ’T" *'l—»«™ S"**""-*** dto.k.1, knki- nnmtak nprt kun, dwta> ėb taikume. ,m ta«»je įstato Ibdiijo. vAty 
.... Linu., it .oml-jo vmdiett -..rlu, .tai- **««***• d«0<*. JI* xyws«m tiram*;*»« -tau. .t dukirr,-- J« J*, i-umudo- hi, je„m,j, taiumk, mirti, 
n.n, tatel.k.ik..no h.udta. trinta, .tarta., , "?* ta****'** O. 'I'*-e a, tam. -no taleUte**, ot*mū^ rm .uo-r, famtamtaj^ Joj, d.

•Fermerio" Hemtae. tatat tatai -rer. fc“,b" •!—USrim^. kmk pertmtu. trta-1 rimuke r-.-, tarauti Itarm .r Ttamo,. Urtta.*, Ke
f*l genaa k*«*i*« A**m4iwM

•be
<b*

— liutjo. -tolinėję Kape,-

b..- it irm..u.t. m.o rtmrttam Ketalik, "•„«« ‘*ę'*’“» tampt.mta ta-
.rtfcimo delmv.. ..rt.lenta „neu—. ,ik-G ** k'-k k.lneu., dmtar.o. pernokem m Im 
lo - (dėtim, Krtrtnur kerul.-t, - rauta ln""< I****.“"* k'*k ™*”l “""“kuta,
*n

toq, |»i genaa Šarmojo*. Avedrina. -tfor-
mylėti hr ja*, savo Ičvdiaa, būti jam* di (r^jn* Ir Ikrai« imranto a.
desm- gyvenimo paguoda ir ateitie, viltis; .. . ............. ...... .I km inkų atstovai. Konforenrįja 

orga- 
Idnoai-

ame

... i tm.mi 1- i; . i*L s . i >o v o^B rinink n tikslams s t raitė nių į vj«o» jul* ir Dievo įkvėpia* senovė* išminčių* -au . . *Ntvo nariu* tai U linini ir (lu-viskni wi siunti ’ . , * i • .j • » ... (notar* jauninu ūkintnktt»> -.......... ...... -nr r.......... ('tantaidu ..........t P.M.U. Į £(-.mkv-: "liunuitauo. ,«u„. rra dlmuf.;

mo, tyro gyveninio, d m šlama proso- vi# gi- “Aiaudwn. kai Pavasarininkai švenčia ga-- ‘ 'mak»
imtų »u •• Itoikšdaitu miandtrn *>vo linkėjusiu* ko-

ir bandydama {kvėpti jiem* tauraus sūnų kalt t b rmiuis. frietuvo* \"y«ku{»ia», kuriem*' tai A iškojo Lietuvos jaunino žiedai. Bavasa- Berlyn* prasidėjo Uetn-
*t*idavimo Motinai llainyčiai ir vyriausiai taip iš arti t*»ke *teb»'.fi to* katalikiškosios niunkom*, jų 25 metų jubiliejai* {uoga, Vokietijų* prekybos
jo- galvai ftv. Tėvai. Tao pačia jie Li.v tUgaiuaartjos veiklų, reikia tik pa-urna u gti peru*, jų tėvam* ir visiem- jų artini s-irois urP valstybių prvkybi-
•ėknungai mokomi Mtj gerais piliečiai*, my-, jų taip gražiai.* Bažnyčio* ir Tėvynė* dir»o-e Me*. ,ū#ų Ganytojai, uanėiame savo laimi, maru* reikafauna tiksttaa *a- 
linčtai* *«vo Tėvynų. k i mauni • toūėtacM vy na verktai* darbai*, širdinga: padėkoti vigų siaių”. tvarkyt) bet prapifeti.

liau ir pėiiuati {karinti diev tskiuom- dalykas Kmngų *avo gražio* darbuote*

palei.tr
aodr.it
tatel.k.ik..no


Pirmadienis, liepos U d., 1933 Tinimu
—rti ■ia'—j-.—.—_

SENOVĖS DIENOS LIETUVOJE
I*rieš kelerius metus Lietu-j Seniau lietuvių tautiniai pu 

voje buvo pradėto- ruošti va- protai sulenkėjusio* Lietuvos 
dinamo-io- Senove* Dieno*. švie-uouienės ir net -ulenkėju 
kurios dalia r jau yra virta- šių dvarininkų būdavo vi-aip 
rio- tradicinėmis. Va-arų kie- niekinami. Todėl n t ūsų kai- 
kvienų šventadienį Lietuvoje mietai, o ypač jaunuomenė 
ta vienur, ta kitur yra ruo-' seniau su savo tautiniai* pa
tauto** Senovė* Dieno* n r bu 
kitokio* iškilmės.

Senovės Dieno- turi dide
lė* tautinėj ir kultūrinė* rei
kšmės. Lietuva šiandien dar 
kupinu didžio* verti** tautinė* 
kultūra* turtų. Ypač daug to-

protais viešai vengt tavo rody
ti*. Ir tatai buvo viena iš sva* 
rb taurių priežasčių, kodėl 
prie* karų niūrų
tinku papročiai taip .-markiai 
pradėjo nykti. Dabar per Se
novė* Diena* rodomieji ntft*ų

ki«7rt, tū'ta^T'iL touhn“i w'«**i
. .. . . r. ' svertų ir *vte*uomenė*tavo* provincijų- vieta*. «*a- ... . . . ....

.. • . dzinug-nungai -utinkanu. Kaiemu tie m*uu*io- musų tautu . ... ....
. * ... , . - . . mirčiai pamato, kad dnimrti-ne* kultūra* turtui vru Ivgi . * . .

..... .* • . :»*• Lietuvos *vie.-uometie *avoir pasleidi ir sunkiui ilnuu-i
tautinius papročiu- myli ir 
gerbia. Ir reikta manyti, kad 
toji meilė ir pagarba senie
siem* mū.-ų tauto* papročiam* 
padės jiem* vėl atgyti ir visu

jai visuomenei prieinami. An
ksčiau jie kiek labiau tebuvo 
prieinami tik mūsų praeitie* 
tyrinėtojams mokslininkam*,
linui e jin inkams tautosakiniu- .................
kam. H.-. 1W»r S-IHivfci Ilie. P°*"'

... . vo* padangėje. B rungi mina*no* tuo* gražiuo-iu* iihl-ų tau- . ,.
. . . . »r geriama- savo tautinių patine* k u lt tiro- turiu- laidare j .. , . . .

, . . . prarių ugdo ir .-tipnnu tauprieinamu- idati—nei vi*uoiur- .
. . .. ,.- Dih; •ųntanę.nei. Juk Senove* Dieno- — *

tni ln> apylinkė*, kiinujc jo* Senovė* Dieno**' taip pat 
ruošiamo*, *eno*io* lietuvių yra ruošia mo* ir senienų bei 
tautinė* kultūrų- vertybių iš- liaudie- meno parodo*. Senic 
kėlimą* ir parodymą* p,ale*- nų parodos* yra atvaizduoja 
nei vi-uoue-net. i'inuinu-ia . ma *ettovė* lietuvių darbu j 
reikia |«iyn»ėti, kad ni<«ta- rankini. baldai. nnmų opyvo 
mo-e Senovė- Dienose pinčiai ko- rakandai ir, aplamai *a 
yra ut vaizduojami v irto- apy- kunt. vi.-a ta aplinkų, kurio 
linkės tai linini papročiai. L*'- J‘‘ senieji lietuviai gyveno 
tuvių tauta turi daug gražių I Jaudies tneco parudo-e vaiz 
*av<» tautinių papročių. Ii vi- j doujoma* virto- apylinkė* lie- 
♦ ų lietuvi tautinių papročių• tuvių liaudie, mma-: audi-I

Kariuomenės ir visuomenės ne; sir-ovgs 6i?oos iikihnčs Kupiškyje. J iškilme-buvo -upiaakę kelia-deiimt tūk-tanėių kupiškėnų ir buvo atvykę daug 
aukštų svečių iš Kauno. Jauno* tautiškuOM drabužiuose kupiškietė* (apačioje), o viena gimnazistė įteikia kariui |iadnvanotų Kantarų (viduryje), mi
nios kupiikėnų ūkininkų (dešinėje) ankštai ir kupiškėnų senė* traukia .-cna* daina* («l« *in -,ie n|»m’i»je).

nini, mezginiui, nerimui, me
džio drožiniui, senieji tautiš
ki rūltai ir kt. Liaudie* meno 
parodose ypač krinta į akį di-

patv* gruziuiL*i yni vestuvių 
papročiai. Kiekvienu Lietuvo* 
provincijų turi savu* vestu
vių papročius kurie duugiaa 
ar mažiau skiria** nuo kitų Įdėli* lietuvė* darbštumas. *n-
Lietnvo* provim’ijų vestuvių manuma* ir meninė nuovoka, 
papročių, l’er Senovė* Diena* I* tų jmrodtj daug *nu eksjw- 
dnžniuu.-iiii ir yru vaizduoja-j natų išsirvnkn ir Lietuvos nui
mi to- virto*, kurioje ruošia-!ziejni. Senovė* Dieno*** dnly- 
ma N uavė- Dimu. vestuv ių''"uja aukštieji vy riuu.-yL' - 
pa|iručiai. Y«-*tnvių papratau nariai, ir tok„ jų dalyvavimą- 
vuizdooja j«ty - kaimiečiai, ir labiau juo* suartina *u kni- 
juo* vaizduoja tokiu*, kokie mo žmonėmi*. Jie patys turi 
i* tikrųjų jie seninu buvo. To- progos išgirsti virto* žmonių 
dėl tokių vestuvių papr«*ių įvairių pageidavimg.
įdomu |iožinrėti ne tik vi*uo- ________________
menei ii iš Kauno atwk«i-ie-j
m* aukštiesiem* «veri«m-, boti. ~ hnrU rū,,uli ran
taip imt .r mok*lin.nkums K’AU' *°V<> Su
lauto-akininknm*. Ve-tuvių |«i UrU’ k“'1 lulunl P™

- |VI
l'

n piSenovės Diena Seirijuose, Alytaus npskn’.yjc. Km
linkimi*.- ministrą- pirmininką- kun. Vlada- Miruaa.-. Ik

LIETUVOJE STEIGIAMAS IR ORO 
MUZIEJUS

to Didžiojo rniver*iteta-. o 
^•niė- D:io Kūmai iiniver-i- 
letui tikini tnlkiniukuu-.

KAI NAS. — Oro mini*-ju
nti vadinama* toks muziejų.-, 
kuriame rodomieji dalykai nė

Ihihar, kai jvyktlyln 

reforma, kai kainui lwi 

mi *kir*tvti vienkiemiai*
ra sudėti uždaro*** patalpoee, kai eina nutijoviSita -tn?>lw

’■ i i, 11 ...... .... .i • bet atvirame ore. Tokiam mu- Lietum sparčiai keičin nv<*pr/.-iai yrnvuiKhiujami vuidijj • * ' »■" ’ ' '1 *ut^ iSvi.ii.ly. Snaji |«..|n!ui. |»-

|m-tatai: gyvenamo* trobų?, kti.'lodė! rūpinama** m

' išimet keiurių metų pradžios tvar,ai’ k,a>’’ p,rt'* *r k'li ,,u ,‘ ’* .. .......... 1i
prirengusio* ne tik motery>,1

>u.i ir i»..r iv;., mokykla* liuigė 30.(1 XI mokinių
» ........ *onnl «»•»'* -»i»» «*«■«». T.i-

. U"! U. liūtinių. Vi.i.-uu. iiu midtvlt. ė j*'"' h,u‘ iv*"r4’
k«> ir jaunuomenė |«idaiiiuo i *'*- *»«*- ». » 1.

Oro muziejų* vnizduo*. knip vos kumpelį.

I nivendtrto -etiniu, orn mu 
rjau* retkaku* riipintis i» 

Žemaičiui ir inL 
ui. Jiedu pnruo- 
švietium mini-te- 

riui tiH'itiornndiiiuų. kuriame 
niir<*l‘«, ku<l oro *nid**j m-

ii‘.«, jsniago^ iuiu. i«4*»r mi u ir, 
areiiitektūriniu alž' ilgini*, 
kad yru būtina- reikalu* iš

loję uti'pti botaniko. *r<la 
ir oro ninri«*j»ii«. Tokiu atve 
ju oro iiiiuieju* turėtų gražiu 
įvairios augmenijom aplinkų 
vcų. ir jo į-teigimą- m-]urri-

— It'goję I>oltij**s savaitė* 
im tu įvyko Lietuvos latvijo* 
ii K-tijo- vatcJiniukų kolitu** 
-as. Kongresą įsiei^** šių km-

įuugm
ir Ketino a-
bu«

•tų vaMtiuinku
kalantų daug lėių. Avietinio — Tarp sau 
ministerija om muziejai* »tei t inuneiai* upini* Li-ių* pro- 
gimui pritarianti ir -kir-inn d»‘tn» tiesti nauja* pieniau. Si
ti šiam reikalui lėšų. Todėl mei Im* užbaigta* plentas taip 
laukiniiui. kud neilgai truku* Kauno ir Kl«i|»ė’,.i.-.

Mtnislerių ’lnrybu pntvir
BUICK

PONTIACPrieš keletu metų oro mu- -auguti Lietuvoj, praeiti*** bū- iirw> vnl(,v,M,s MU vi..nf,
ziejaus strigimu pradėjo iū- diuguorim* pastatu*, padargus ar,d,; firnm

***** pagal kurių anglai |«n!i<*Ls j- 
r«-ii;iiuus Kauno telefono tin 

kini praplėsti iki Ki.tNNi nls»
dumia dovanų knygų -Jauno- ,w,u ”""V ,,n daug jmdurgų. Bet <ė,.:, ............................... .. ................. .........
ji Lietuva”, kuriu |u.rašė ra !t,»> «alėii vaizdžiai juimal,- *|mi,ml*ė. kad jiems tas darbu* ė-.iau-m. Botaniko- mhI,,-. ku ‘ ■ k’ L*' ' _ ‘’’
švtoja* — poetas Kazys Bia- ti kokiose sulygo** «r kaip sunkini įveikiamas. Todėl «la *•' ūžimą ubai didelį z*-i n - 5 ,U| ,,ų 1 ’’ '• •*

kia. gyveno mūsų senoliai. I*r šį rvika.ų peri na \ .t.- pluių. Tain turėtų vienojr vie
■ - —------ -- — ■ - ~ ' ----- ---------- ---  " ■ Birželio Jtl d,»••...( .it-lri

lo į Kauni; š.*ši bakų orinio 

susisiekimo atstovai baigti de 

rylsr* apie įvedimų tarp Lie- 
t n v.-, ir |^-nkiė>« orinio susi 

-akinio ir oro jiašto.

>’«•»•£ .biny lfc1" ><**«*i™*« X- ££*?* « «**pint . Z-..,'. Clio Itū'■ I-■ h.«»r r.,y-,ko.
. lt priklausomiliė* sukaktuvių ut- ■ ”ro ,u *** u •ur,n''tl VI • nu buvo nupirkę l-e«tų -• n-.

to. prr &.0OVV- Iteu. yra p.- ooioij .pyvoko-i n.k«. |«i.t»r- „uri, ,
rmloin. ir įvairių .ono-io- Uv- . . k*“' T"1“0 >"“’'vj«u- l»»k>- „„ j,,,,.. i«dornt. Iki v-u . - “*•"
tuvus buitie- vaizdų: kaip se
niau lietuviai dirbdnvo, link
smindavosi ir t.L

TIIE GOOFUS FAMILY H. T. Elmo
nurat? >»*»« cvrw< v/na e*. »mgt 
■».T|La ’« t'Ci«V rcom. '.ectvjU 
t vn *aws tuos attahtj rc*.į 

• 5TS &T5«mG St*C*'« »Fvk». m 
•* *»< C»oen *..1 ,'.r*? £»-*$■' »-š 5 
- t 'Ot*2, IOmG O*VT*v»CW 

T<- *M5 OSri4‘X3CTX>-9 x<er
i* ‘ *y c*, esaurr >i-u«r 8*^ cr 

q».t r n. nd X M-vr ęusrryiy

1-9 vCCATTP O/EZIMC'/JGTVMI I CCuJl- IMTUS jV^TC OF COtUV’-Z-'.l 
Įt»« en«uAuy A
«, H> «Ov . •> WSTM C*W1 P*.M% AMO V

; S .■<& tX>»
4 ®o**r' <cm*v*w« «b» ceosArtrt> 
\ 3R/ f>’-0 V'*V*T A*iO &t/JE S>«JI *3>C> *r O.T5 IT »s u»*Ai» ut*l 
If UP.v.-.«»>•* CT'1 IF r>J i<rr i p\ks ,T»J8M IM a noase P L»V<S Tat,m- s.STOT? "

DIDELIS BASI RINK IMAS 

VARTOTI.’

Milda Auto Sales
S06 Wcst 31st St 

Phone VICtory ItW6

KLAUSYKITĖS
nuolatiniu ir labai idomiti, Povilo

Š A L T I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1120

L.Alį



NAUJI PRASIMANYMAI APIE 
KLAIPĖDĄ

Italijoj*. Švedijoje ir km Ha Im r, kai Imkai lun Bta* i 
kur kitur lai k raštai pa»kel- buliui* Gdynė* o»-t* tr kai
br bėk i* Varšuva* gautas jų reikalam* dalinai gale* pa 
pranešinaks, kad Lenkija gan- tarnauti Klaipėda* uostas. Lr- , 
nant i lietu t oje laisv* uostų. akija turi visai patrukiaam* 
Pi am ii— kalbama, būk tarp mi Baltijos ;im jungini. Ta I 
Lietuvos ir I aakijoa pasiekta tau lenkai netari visiško* ra* 
Msitarkno įmurti Klaipėdoj* mvkr. dėl Gdynė* nario, am 
dideli lesfcų nsUų. karia vę** Vokietija galutina* aura aLi- 
būstų* naudojamas lenkų mii- sakinsi pretenzijų i Itaicigo 
ko eksportui. į koridorių, per kurį lx»nkijn

Lietuvos telegramų agente* pasiekia savo vienintėlį uostų 
ra I Kita) praneš*, kad šilo Gdynę. Vokietini gi negali sa
kios tinta neturi jokio pa- atgyventi su mintkui, kad Ryt- Į 
grinda. kad tai yra gryna.* prašiai amžinai liktų nuo Vo- 
pradmantmas, matyt, iš Var- ikirtiju* atskirti lenkų valdo 
šuva* kai kuriais sumetimais mu koridoriumi. Tiesa. Hit

įleistas. Jokių panašių de- lens yra padarę* sa Išakija 
ty ir susitarimų l-taura na dešimtmeriai nepuolime ,*utar-

nėra turėjusi ir t| ar dabar Vokietija
ri. Po diplomatinių santykių nekelia koridoriau* panaiki- 
u A neigimo. Klaipėdos uostas Inimo klausimų. Bet kas žino.
Lenkijai yra atviras naudoti*1 tokie vėjai papūs netolimoj 
Mokiomis jmt sųlygoniis kaip 
ir kitoms valstybėms.

Čia galima {įstebėti. kad

ateity!

Tcsb-1 tenka laukti, kad Le-

BRAP

švedi,o princesė Loui-e kalbasi sa Neu Tarko majoru 

i tluarttta.

Stalinas - Fašistų Karalius

Pirmadieni*, liepos Iii, 1938

- laetuM*, latvij««» ir Ke- — Ibirbo Uiuimi pradėjo ru-, — šv. Kaumivro Keterų 
tijon futlsilo vadovybė* nuta- pintis a tos toga u jautais darbi- K (•neregu*'i jos Mergaičių gilu

tė įsteigti Baltijos taurės var- įlinkai*. Norėdami pasi|iiginU nnzija iškilmingai minėjo 15 
ijlirn. kun.ee kasmet .laly* ir palengvinti darbininkam. s- m,.,v >uknk(un. wu,
vau, tu krašto futMiuinku* tostmus. Komai numato »uruo- . ... . L urmui. Huto -ut n/uivtt«i<*> vi
/enaosee jėgt*- »«i graiiore, »trik«*r retose

• . . • . _ . «•* tu runr.AUj.-i įmigusio* mo- tUlhj... •Uri«”'nk* «-"*«* rtW)k 
niirolų -.JUM*** fcMifrmmj,. ** (■‘M*****, 

kori aptarė miestų tvarkymo
ir kilta kiautais*. Knofereo 
cįjoje dalyvavo apie URR) be
tari, latvių tr estų atstovų.

- Ix*nkų laikraščiai prnne- 
I ša. knd iš Varšuva* j Kaunu
Tautinė* Olbnpijadue metu' 

i rautas atvykti didelė lenkų 
stmieatų ir moksleivių sporti
ninkų ekskursija. Lšetavo* pa- ' 
siuntinylė Varšuvoje jau da* Į 
rusi ekskursijai vykti į Lietu- 
▼1

kilta.

foro
aurai a

RAY F. SCHUSTER
AlTORlM’tlTAA DEALEUI8

3704 So. Westem Avenue prie Archer

Vartoti Automobilio Bargenai
Pirkit a H va* DOrbta* n 
>7 
M

Keistai *karnba ar ne!’Ru- ja turi l.*<72.WW narių. Ku*i-
akija artkniausiai* metai* *te .ijo* Stalinas faiirių kara- joje n era Ii būti jokių paro

jau pats j*rasinianyta- prane- ogria įeiti su Lietuva į glau- iįuK Tatau. pn.tir.gni kalba- jų, kaip povyidiiui. denadern-
šinia* nepasižymi dideliu gu- j dėsniu* santykiu*. knd gulė-,nt, taip tikrai yra. Pažiūrėki- tų ar respublikonų ar kitų.
druni u. Pavyzdžiui, kaip ga- tų plaėtai pasinaudoti ir Klai- ,UM*. bet tik vienų kan<uni*tų par
imta įmurti uo-te uorių. Be .afdoa ine-tu. Ix-nkija jau se- Ka- rrB fašizmą*! Kaip k«s- tijn. Staliną- aiškindama* oau !***•<>-• •*»« v*. »»

r - r u se»«» ■»>—( rsr»w sw«)Wm I
to, K.aiprria nėra didelis uos- uiai naudojasi Latvijoje Ide m uni* tai dirbt ar pra jų koo-tit įsnjų sako: “ Nn

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAITUSH. OPT.
linu i-

or*iuwi Tiu< au t t*n 
*ei eiti i*t i*

•**»>» IM-** f<«*k»U. »IB»I

o j»ne turį* Imti įneng pojo* ir Rygo- andai*, kori* kalbose 
lenkų uo-ta*. Toliau. *a- lenkam* pa-iekiauu ne -an 

kinu, kaip Klaipėda

ta 
ta
koma, knd nuirtas yj»ar tar 
nnu-iųs lenkų miško ek.-pur-
lui. Miiko ck-poriui nėra n-i-' . ................ ..
k.l..ųnt- k..k. l.nk.Į “lo
,40 įmuriom. Unkų m«ko *■' * '

Tslsloaas Hmi och 62S4

DR, A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ot CKIZVBŪA3

2415 W. Marųuette RdL
Ofiso vahtaoa:

10—11 ta rjio
S—I u t—-B vai vakar*

Trsrtadtratat* iv -diaaliniiuS —rtart—

TA CAAU
DR. F, C, WINSKUNAS

GYDYTOJAS I* CHIBVfcGAS
2158 W. Cermak Ri*ad
Vai • > A »r T—• mL .alsre 

Krl.rrzst* Į»a*l sstart,
2305 So. Leavitt SL

T«L CASsI WWitiCron a*».
akT» karstj tfStMas 

«r»—« rrv*< 
Mala* Vaaaaw MO*

nl.-S»r*. fro*wlwtH •« troxlt.wro«a SlaS- 
J&a Spavaal. niiil. alkr*ls*«nia | 
niuSjkh.a • .Ik>is Keri.»■ .!>>» all- 
laltaminaa

ValASJos suu I* Utį * t.l .ak 
S -Uitoj puol au*-ar*|

I>a-a*t» at .tukimą akt. aiuat-,*.
kat,.

DR. P. ATKOČIŪNAS DR- *•Jl MANIWSkalha *i>ir Iaš>xtiuiT mknlo **»u»tn r»-pub|ik'»> e*er»*< r 
w f-* indManOii n*Ml

Jm* *ako: fa-izma* yra žiauri turėti keletu partijų, reikta
1 diktatūra, toki tvarko, kurio-, tik vienos |tartijo* - komuni*
'je valdžia visk* kontroliuoja, tų”. (Xr« Snviel t onditu 

o Jiiviii*-- neturi k*kiii tei-iij: tioti. International 1‘ubhdier-, 
pasl. ai).

Hatar, kmiiuai V r t ju. j7|2 so. ASHLAND AVE. 
kuri nrturi oė dviejų imi įjo

ti ar reikalauti dide-nio at- uų narių yra ofn laitai vald- 
lyginimo ai -avo darh*: fa- sta pripažinta; ir ta juirtija, 
širnto valdžioje žmonė* yra prinu* valdu* į u'o ranka*.

fnšizrrto s»«tenivx nieką* n**
■ —• » > . i • . • « . * J*»li tnldžta kritikuuti; dari t——.-.s-r w kreiptų i 1-atvi>»- uo»tu*.«k-|*>rt* visai H-ngi ai aptar- bininkai neturi t n-e* -treikm>

negu į Klaipėdos. I uit vijo* 
uostas IJepoja <iar ru*ų lai
kai* buvo genu įrengta* ir 
paruošta* kariško laivyno rei 
kalant*: dabar IJepoja ym ri 
ta apmirę*. to*ta* uosta*, ir 

• mielai po ta mantų lenkam-.
. ..... .. ’Tntan aišku, kad l>*nkijn jo-

ism|m tuuiiisin l«*nknl. lietus »»•...-, - ,
’ . . , , t kiti būdu geruoju nent-i-nkv-
to i«i»iej i |atd<**ia vok t ertai, I ....... , , nim bdvne* uosto ir koriao-
o už tai lxnkijM atsisakysian 
ti nuo Ikimtgo koridoriau*, 
kuris, l<nkq valdomas, ntski 
ria Ky1prū*ius nuo Vokietijon.

Gal kai krtto galvoje ir 
g*vua panašiu* minty*, b»*t jo*
aet&ri tikrovėj* |«gn«jo. "7 roT/rtai. ’Vk|*«u* k«,k>* » »Jv*»TOj,! Tin., Mron

2ux»m, Irtkam. proverot, |fl) uo,ų «.ro*. k.ip Lėto- O»l*<*>*> w- m.- >i>te • 4«u. t»t |.
KloijėJ,/, uo*Ui. Tm.o ta.j,, yra pašrjfau. giuti saro *» j* 
uodu* yra garui toli nuo cen
tro l^nkij»x* ir jis jui-iekis- 
ma* tiktai per Lialuvua že
mę. Ihihor ei. fw« «M*itaritmf 
ta* p taieluvos ir

OTDTTOJAS Ot CHIžDAOAS
VIK<ta*a llll «nt> Anta An

Valandos: t—A Ir !■—8 
Ka*<itm ifc*k>nw SvrrJ,. 

ftatrdoats ir Nsdik |>*<al seiart|.

Sugrįš Rugpiūčio-Au- 2^3,

DENTIFTAI

išvyko Lietuvon aplan
kyti senu tėveliu.

gust menesyje. lė—12 vai rna.

lutu* ta» pai» KLoj(«ėdo* uo»- A- tas.
Anksčiau buvo skelbta ne- 

L pngtata caų lenkai
gaust* vta»s* Klaipėdoje savo 
kariškiem* laivams laikyti, i 

l'n-kin vėl, knd i* viso Klai

Phone Yards 1373

UETLYIA1 ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

T«L LATatata

i laikom aergais. Iaip apts fa-, rakto Ku u.uijaBų- žmonių. Tek-ph ne: YAlld- lo.il
ftizmų kaH»ama ar ne! Tai~i prta k» i motų partijų I*t» JOSEPH J GHiSH
je» -utik.-ime >u tai* pasaky*- milijonų gyventojų argai i »ė 
mni* apie fašizmų, tni turima lodftio ištarti, jei nori dnr gy-

nan* ir p»nt valia net* pa* 
lietuvi o „ ir latvin* kanipmm 
kauti. Jrjgu geruoju ne|«vyk> 
MMtarti su Vokietia, tai Le- 
nkija *Jo» į Vokn-tijo* aršiau 

• šių priešų eita. ir gin* riso-

siiiikti, kini iŠ vi-ų kraštų, 
l(u*iju via labiausia faši-ti- 
u»‘ vaLtyfce. n*** j*»x wa žiau- 
nau*i >liktalūra tr Staliną-, 
*avo žiaurumu. |>raletil.«- vi 
su. kitu- diktatorių- . fa*i- 
tu*. ji* tikrai yra fašistų ka 
raliu*.

leidi. Vi*i valdininkai, komi
sarai yra kuimiuistų |Mitlijo* 
nariai. Taigi, ka*la 170 imli 
judų ūouAių n* tun jokio Imi- 
*<i, neturi jokių lri*ių. ori lai
stės, tai ar n<- ltai*tai žiauit 
diktatūra ’ Ka- išrinko Kitdi- 
Bų | valdovus ar-l70 uulijo

gali išvardyti k e- dijų, era | vaiduo* virto, te-

LIETUYIS ADVOKATAS’ 
4631 South Aahland Avvnae 
R*«. 6515 8. RorlvrcIJ Street

Telephone: RKPoblir 9723

KAL & ZARETSKY
LnrrvviAj advokatai

6322 Sa We*tern Avenue
VALANDOS:

Pkfceb'ū, Vur*.ik» tr
a«* 3 Ai t ta. t kur*

SvmkjirPėi*Wwj ca» 2 Ai tv.v. 
Skfckt*’ M* 12 tfc • ». V.

Tvi Fr***Kt UIS
Eva T*ū ?«yahac

R< Talaaa Ar*.
Įsa TaL OROtaffl M17 
otrios Tsi sucxz «au

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAė IX CRI£UX0AR

2423 W. Marąuetie Rnad
Vsl 2 4 ir 7 9 ta 

Kh». ir NeLImmls *asil*ms 
Kulialami, C«*«roj
)<«e So. <Mh CV

DR. C. J. SVENCISUS
DAjmrrAė

4300 So. ratrflcld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 ta. ryto iki 0 vai *«ksn>
tltiunailiMiials tr TtaiadtrtiiAia

|**K*I • n t
Tsl Calasst M74

OGa© Vs-sc-do*
• rflt ik. t >»k.*s. AsčinsAl ta 

ndiroia tr trvAsėis* ia»

DR. A. P. STDLGA
DAJTTV OTDTTOJAA

3259 S. Hahtcd Street
nn<Ar*o. ill

Offtsn Baca 
2 ti> < aal 7 U S P.K. 
Scadsyt ky Appoagasat

DR. STRIKOL’IS
PHTBICLAJt aad BV&OBOI

4645 Sn. Ashtand Avenue
U> UM> • ALAJ**AX>:

Kas 2 iAi i u aas • iki • ta ta

v*. > ml «sk.
Ofm Tsl VLfcziius W30

Tsi acvsrty nu
OR. T. DUNDULIS

OTDTTOJAA IX CHIKUK0AR 

4157 Archer Avenue 
Oi*: ta: 5 4 » 4—• a s*

Ar*
Visados R-ia A M- 

Xsdll ismis pw*l satsJUbuvo paskirta* tit-nuk kandi-, ĮVAIRŪS DAKTARAIlėtų kitų asnirnų, het turr
pripn?inti, luul Sfalinn* ym datits ir žmonės, ne iš bn-vo- 

To<lė| apie uo-tų mainu* ar* vyrinu-ln- vada- Ir vėl po- valio**, liet prietaru** lui ėjo 
l«a iK»»tų uti«tuo»e įrengimus kl«u*kde. ka> Staliim

K lili j W»<lų.

įtiko r»« «r. ha!*

Lrafcijo*, i. ,. . , kaJbw kyla, la* jo> tru gxv-
ipėdas oo*t>s pakankamai

t I*

man- trakų mtško plak 
dytnų Nemana ii taurės rytų 
rrivtų. Bendrai, Klaipidua no
ria* negali patoakiati vin* 
lenkų valstybė* rrikafn*. Lea- 
kai tari Baltijos jajūry savu 
lėtomb ir jėgomis pastatyt* 
ir išugdytų Gdyita Uo»t*. Pro 
Gdynės uovt* įteka j Baltijos 

- jūrų didžiausia Išakijo* aj«ė 
Vyta; be to, ta* uostas Mt* 
jungta* su Leolrijoe rvotru 
oau ja gtatiakeliu. Gdynės uo
sto dalybai ir »o juo eorita- 
kunui lenkai yra įdfjf labui 
dideta sumas pinigų, karių

ii
m pra*manymai.

Lietuvoje Paminėta 
J. Amerikos Valstybių 

Nepriklausomybes 
Šventė

Pagal aovietų ofietalų pa*- 
kefbimų, kaygoje: “llMudliuuk

Vi** tu* žinant, larboo pn- j
jiaimti. knd Ru*ija yra laloau 
*ut fašistinė šalis ir Staliną*-

of tbe 8ovirt l*ai<m”, |»u*L -aulis juokiasi i* tokių kome* 
15. Radžoje kuuiuai-tų parti- »Uii.biau*ia* (ašitaa. T D

Nėra Stipresnes įstaigos Del
TAUPYMO

TVBTAė VUtA
■Austę— K**rtala* (sr«»r*«) 1100/

Kusvaaio asmuo rantui 
Apdrausti iki £5,000.00 

Taupyto jams
I5MOKAM
DIVTDENTO

K.MTKAK — Urtn.iy A- 
OHrikisėtų Draugija Kaune su 
ruošė platų Jungtinių Ameri
ka* Valstybių nrpriktat>M/tuy- 
U-* Aveotčs niinėjkn*. lakil 
mingame prtadyje l<2tru Mu | 
oeju> dažyta t» v maus v bė*

4j*oi* tiarj pos«*amtan Pn» ; marmu dalis kanaomeaė* dva- 
rūzijojr. Be to, tbiyoė* nau riaittkų ir daag vLuometta 

, jas miestą* yra grynai koki* atstovų Kalhn* pasakė drau* į| 
Im*, taip j«nf Dnnrign korido- Į gijm pirmininko* Kaupu*.

/tataaa pasieta aaf aoapi*

DR, CHARLES SEGAL
omus

4720 5o. ztauoTMi Ave.
2 iata

CHICAOO, DA*
TaMoass IDIhnjr MM

OriSO VALANDOS:
Sa© JO iki U ta ryte. »«• 2 iki 4 
ta po pM* ir aaa T ik* 130 e. t.

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJAS n emtntOAS ' 
4631 So. Ashland Ave.

TsL TARds 0991
Raa: Tsl FLAa* 1100

VAIAMDOS:
S«o 10 12 v. nl«i 2-1 ir 7 4 v. «ab 
2*2j*iuj*j>s_j2j>22JiLl2^2L2LiLl

DR. J. SHIN6LMAN
30 metų generalinė* praktikos 
Dabar ajtaibooja praktiko* 

krūtinėn, n'umatizmo Ir
glandalar trtolcncat

•
Otfioa; 4U0 W. 13Ut 81*

Otfim Tsta ROVUrta 
Bai* Teta nOsasrt W

TaL GAJIal tikt

DR. S. BIEŽIS
0TDTT0 JAR IX CBIRDBaA«

2201 W. Cermak Rnad 
Valaados: 1—3 pup*«t tr 7—• r. V. 

KEZILIKSC1JA
6631 S. Californla Ave.

Tslafooas REPvbUc 7Mf

►riiije dauguma gyventojų yru Ariat. Virė Ministrą. Ma-iliū
'lenkai. na* Ir knn. B«Ik fina*

-itaERICA’S 
< 4.EAOER-AT- r

•ao'ptrtų.

STANDARD FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JPTĮg HACCrvIOS, Pna

2324 SOUTH LEAVTTT STREET 
Phone CANAL 1678-9 

CHICAGO. ILI^

Tsl OARal 0»7
Kas PROspect OCM

DR, P, L ZALATORIS
tirDYTolA* IX caihURUAR
1621 Su žitaud btrcct 

RaasėsasijB: MM ft* Artsaua Ar* 
VALAKDOS: U ryt. du 3

• Iki • ta taaro

Tel. YABdt 2!46

DR. C. Z. VEZEL’IS

Offies Pkaas Ra* aart OftUs
FBOspta IMR OM A UtaM M 
VsL24 pp ir 7-t»*k. CAR*Ig»M

DR. J. J. KOWAR
CX0W ARABAI)

otdttojaa ir csbvmar

2403 W 63rd SL. Chicago
Ir

4645 Sa Ashland Ave.
art* 47tk Btrta 

TaL: nu© * ryt* iki » vakar* 
Semtoj paęsl astarti

Tsl Tauto MU
Ra** BRRvMd tirt

DR. A. J. BERTASH
Ofto» ta *• 1-4; SS. e ja_4tW

756 VVest 35th Street

Vslssdssi 1A12 ryto; X4 ir 74 e*

•
Bea.lM4 8o.49lh Oourt 

Tel. Cicero 3654

SKAITYKITE VIEN KATA- TA£A3fD2?! 

LIKiaKTri LauCKABCIUM

DR. A. J. SHIMKUS
•TDTTOJAR n OBJADROAR 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.

R7M V. «Mk RU

- r-e 
to mta

— “Tai yra didelė dorybė 
mokėti karoti »u laime ir 
didžiausia laimė — nepasiduo
ti iansėt gridiboi**.

ir. Anfusticu

kuriy clfidk mT|I

patanuvimu tų daktarų, dantistų, advokatų ir bizniai*©u jiu dantyje DRAUGE.
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JJnom renka ir džiaugiasi, na. Ji* yra l»uv»** alio U- i*- 
’ l>ženiionu* pvk-La unt tų me duby-tė* eavinuikaii.
•laitj, kurie neturi vaisių ir 
ketina iUtindi. Sako: “Jnn 
•ioi« andai* viri nudilai tu 

J"’;tų turėt) truktų”.

Naujas vertelga

luitoii malonu, kai žmonės 
«usrr)žtn prie Dievu ir vėl prn 
• |e<ta J, garbinti kaip' *:ivo 
Sutv. rėjų jr vi*ų gėrybių Ib

1 vėjų. VtfrUCu

Vincenta* Ja*uau*kn* iiųrir
ko .po .,0,... -Itap™, 1-rio Pasikeista RarifJadjos 
t*nc Ci. ir jau |Mt» varo *

Poko, M hitai, p,™ AnH.ri.
ko* V aisty Irių. Di<l. Britanijos 
ir i*r»neft*tjo«, ntotatyta ka- 
n uolių dydi* karo laivam*. Vi
ršutiniam atvaizde IG colių 
knnuolės vmmnli* fotyfrinnmn*

, m Chicago senuoju vanden-
l,«grii. ta-luvi, MUnt. I'rir 1-(k.,w 

IHovo. Ik t tlnng .uorjht ir ,įn,. .rerin 21(1) .vorų. taiki 
sv<-tiniLiiiėin Kepeniai iil*<ve ti«*k, kiek *verin nemaža* au- 
rtv Von VYiiikh** *u .*.ivo žino* tomohiliuii.

•«WĮl_ •

sekasi ir yra viltie*, kad dar 
daiginu |«gerės.

Atsivertimai

Mft/ų | iro pi joje kiai» me
tai* buvo dniir atrivertimn.

— Liet u von jmšto valdyta 
ttlais Tautinė* AKmpiatlaa |«» 
tu ženklu*. Hn* ženklai Iki* 

siek ti«di brangesni, negu |ni|>* 
rnrti ženklai. Kainu skirtumą* 
ei* tnutinėr (tltntpijado* Ko
tu itid ui.

— Lenkų nuliofotia* pasi&lA 
I Jetuvos radiofonai kart karti* 
mis pcrtaiudiuoti vieni kitų 
k<uieortu*.

— Kalvarijoje (Snvaikų) Ik 
lindai* ims |m*tatytas

nauja psichijntrinft (bepročių) 
•

ligoninė. Lišoninė bus moder- 
iii*kni įrengta. Jo* pastatymas 
k*»tttn» apie milijonų litų.

— Vilniaos lietuviai nm*ė 
birželio įimti. 2G ir 27 dienomis 
Vilnijo* lietuvių vinutdiicnėa

*uva£tavimų aptarti to krt 
lietuvių tautinio*, kultūrt 
ir ekonominius reikalas.) 

iriau Vilniaus vaivadai mų 
tokiam suvažiavimui *u*< 
leidimo.

— Xu*istoju*ių ramių 
kų nereikia judinti.

— Visi didžiausieji tn| 
veikalai yra sukarti jaania

Buil

—- Laimė nėra lengvas u 
tykus; lahai sunku jų tnj 
savy. o kitur rasti jos FM 
negulima.

— Pergalė priklauso visit- j 
niet i*tvenuingie*ieui«.

Naprjacnt J

Lietuvių Kalbos Kursai 
Universitete 
Philadciphia

PIIILAIIKLPIIIA. — Iki 
iiul prie Itiiladctphi^v* t’ni 
veraiteto buvo lietuvių kalbo* 
kur*ai filologam*. i tratinate 
Scliool -kyriuje. Kur*ų v«tlė 
pnif. Kėni. Nuo ruden* *eti»***- 
tro jakviedn* dnr i* Aliuli- 
•on, \Vi*enn>in. I niv*r»it»*t>- 
prof. I»r. Alfrral Senu. Prot 
A. Fenu yra gera* liet. kai) ži
lino va*. jau l!tt» m. Heiiled- 
berjte. Vokietijoje. i« eidę* lie
tuvių knltno gramatikų. l>a 
Inr jii» ražo lietuvių kalHo* 
žodynų. kuriniu jau * u rinko 
iiH*ilxiagų iki rnidė* I’. (Le to. 
renčia Lietuvių Antologijų .\ 
nieriko- mokyklom*. Mndi*«»n 
l'niv«<r*itetn* i|imdnv/> jam 
210 dol. metam* liet. knygom* 
pirkti. lte to, priskyrė jam <lu
liHnriu >tu»k-aitu n-Mcotni.- D,in Kuu, sob^į, Vari(. u„1OT.r,„

prie TO»lta«. Ii.-lu fcl)r,. Sv Anljll............. )Wnaoii
vių kalint* žodyno. Tie >tu- _ ___ ____ _ ____ ===____ _______  __ _ j
deniai i* federaline* raidžiu* rinkime nutarta laikyti j»urn žiu*. Viena* »vetiu>tauti* kle- 
(XW) gautiavo |h> 14 dol. pjjn< barni;, liepo* 23. '24. 39 Imtini (Ridovanojo jj. 
men. kiekviena*. Butų geirdi ;»j ,r n-g pn,rj(> G ir 7 įlieti'** Brizam (įeina* ei* -n mali- 
na, knd ir l’enn*ylvairijo* I * u,i-, parapijų* įlar/e, prie 32 niurni *k<do> ir mn»«'mrtų 
nivcrMicte vi«i lietuviui »tu- j, ••9” gatv ių. už (uimpijo* -kolų mokėjimui.
• lentai ir Mudentė* *u<;orgii-

... , . t humtiinia 423 duvitriouii. ir Derlingi melainuuiitų ir uz>ir**^i*tru-<lij. Inu ... .. . .
. , ... 1 m ?<*3 vertė,. kntiN-tn* (nrientnl Šie uodai Xebni*k»»je vnireikalu *u*me»tų -u ndr. vh«- ’ J ■
rb- S flieleilon. 1313 Xortb "'*• in»«ni ura labai deri imti. Yra daug Iii

American iluiltling. Pliilutbd-
piiia, l’a. Vilto* lietuvių ko- | Kasdien su Kristumi
lotujn, profe*ij«in,ilau * vado 
velijant. turi v rožių užduot j 
pn-irūpinti liet. kailio* kur- 
*«i ir liet. *kyri«u» prie l‘<nn 
*vlvanijo* I 'niveraifeto steigi
mu ir pataikymu Mndi*ono 
I niveroiteto lietuviai ettidcu- 
tni turėtų tę*ti prof. A. Senu

Vertė

Kun. Aut. M. Karn/iškū

Liepos 10-ta Diena

tau* ir viską* gražini auga. 
Lietuviui ūkininkai Inlutt 
džinjgia*i ir *ako: “Ainis me
tais vi*ko turi-irime ir *ati it 
|Minlavimut **,

Parapijos veismedtiai

________ Mri»ų finrnpijo* <latve yru
••Kortai- IMmu. ,p- i’“"’ «■''* k"'P ’'•»'* "• 

l-i, koriai, nrlimn- •""* “'""'"J ir °l,rik'l- Kl"

dariu) ir ncužlehti lietuvių kiti-: n La* labiau, da nai pat* _
Iii Ll v,teko*. *nu ktlui runkonybe“ (Kri*

—.. ____ , tau* S-kiioa*. Knyga Antro. t*
Skyr iu XII. I|.

Imiiki tėvą* ■u dženitoriom

LRKS? 67 Kuopos 
Piknikas Pavyko

l:\CIXK. SI BKA i~ l.p.1 
pikniką* 2*1 d iiinlio 141* i 
*okė. nor* iuioti'ų tieLuvu 
daug. ii'-, diena pa*»»nikr -.J 
ta piknikai.

Komitetą* dėkoja dirbimo* 
kam*, Ihirkintienej, čapukė- 
nnitėni*. Kruėi»n«d, Barki litui 
ir \'uMlinu*kiem*i už gružų 
(■nsoiarbaviriitj. S

Parapijos Bažaras

Liepos ’!-.«< Diena

•‘Jei noriai Kryžių tiesio- 
ji. j»* tau* n»> ir ve- prie 
jiageiolui jauni tik-io; tni via 
ten. kur i-ilk.igu bu, k<utėj, 
mų. kurie čia nc-iliaigiit.

Jei limonitui* tie-ioji. <l.i- 
rai» *uu na* tų ir danginti *a 
ve u) «iuikirti; o tariau turi 
iSkędi.

Jei vieni/ kryžių atmeni, be 
tiltejo, ro*l kita, •> •l;u ru
*unke»nj”. (Kristau* Sekimą*,

XII.

iValgij Gann'imasi 
■ ir Namu Pri- i

žėrėjimas

| Didele 223 pndaptų knyga | 

tl -u naujausiai* receptui* i ‘
valgių goti

ptui* j | 
linimni.K

OMAHA, XEBIL\SKA. — Knygų Antru. Skyrių 
Pusmetininuie pa rupijų* >u*i «>).

i

BRONISLAVA DOMKE 
<|». Irtais Ma*Ml*4»aM<')

C- r*1»Vj *• au OKU p.uuull<< 
M' iv* 9 ai I «sl |mi |M»(k 
192* w„ Milatakita ;i tnrlv 
aminu, gimti* l*hl<-ar<r III . 
IU-HM, ft, 1«1S

l*all*n dl*l. lutur nullVUltita 
»>r» L4»«t<l. «Ui»a IKUs rt
iii „GIU «<n, | po It.aia ilttfcta
m«O. - 0ra«.»l» 0*4 Ir *»»»- 
Jl*-r| Hl.ta.fl ktrtKllI. lt. t |t 
ItMfnuh tr <luM«r| Ch>iH«. 
uotui Ann* Ir l.,tti» Kirpitkr* 
J !•»*> MtriH-n, KttrntnuaUI--- 
t>v. I.'tl-e I, V . *• a t U.
•»<> MlhUli fcl-1 v US«|r* A-t<*:»- 
l« Maaalahl. AtaVaaridr. Mtt*al- 
aU| /v arlinynaa ir (Unr Vitų 
glinlaltf.

K .m*, e«a. rt.riM* run-l.a|
o?: t»<. r,ui. *> u.4u--

|t-»fca Tr*Cte«Ueft|. 1>. ;^s 
IS J. * vai ryto O imim i 
A*. Altui tr Catjlln..
I*t*ru|i ttaitttt-'h*. kurl<-)a i*>Um 
(nluhuria ĮaMaMna ui trlMt* 
te- ai-• H l»n litis ftubd.t.*
I rtt l.aailtilt'tu fce|ttn.e

Vlel • a Ureni.In >ua ti.-m- 
►.» Klrtur.* draUCal Ir MtoHa. ■U *»»:• Airdrtal |tlt*dauMl 

taM*rlu«4«a> Ir antri- 
kli Jai (».*hulla *>e»latM<|tna 
tr .l<rirrr|ktM|mq.

Nubft-lr itskatii* nr*.. ><«.
nn- ttuatua. w*<r>*. ■•>Uts<*i ir 
CluUtM*

I .a 14 vili »Aae t>« tartys a;, l-ai. 
eutuilj l/ir»Aiurliia A . t'HII- 
tlK T«t UU i I. 113*

f
A.

VACLOVAS
BUKAUSKAS

JI ir. IJrtau T J_ lt J*. *u.
L»>|1 • • II m. I j yri

Oltnr t'hJcu» ./»
I*m Ilk* JSt. .In. ittilCtiIltif-

metltta Joh tj«. f*, irtai. Illty. 
Kilt.. Lr*f J.**, praari tl* H-n 
C .'S*. Aitafar) Im t ra rot tlu 
If.'lt Juocapi ir , t >...
Itaitf V li«r įja, Ir tLltir kilu li. 
t-lltllll. LM't Irt* .Virt),
IltncO

KOnaa lušantria, |X|| Ho 
VV amt maita .V»r

> k '*r;.ba)»aY|
l> |".« Ii d., 1*1* i* tiHM-ti
» tat rjln l.tj. jt,id/laa | 
\.ka.'l« l*ra,etd> Jtm* *a*np 
l>l'»,CU|. kttrl<r> Jt,k* (rali). 
Illtpa.a lafl' a Ilitą* Ui »l llaifll I

I'ar esti ..ij» tt'l. aall 
daliu* | 4v. Jt-oitiai.ru kaialn.a

Nttiallr-IG.I kllr-fletitP alsus 
fltiallU-., drtttr » C-* ir įulIi.-
tst*ta* i:a*j i|nl))«.(l ..s* |al-
<t’-1 ut.’ar

I vairių
(pyragų jiajų ir duonų kepi ( 
|ttuti; įvairių konc*<rvų ir| I preservų dnryiimi, pnukl b 

’̂.iemtk kepimui ar virimui.? 
I daržovių ir vaisių užlaikv | 
| n ai. ir tt- Taipgi yra vi | 

ot ių uaudtn^ų pa’ariirųl 
•einuaiitkėiuB. 3
ii, koycų salias esatį p«r pa>-| 
tų arba raitiaėja:

“DRAUGAS” li

2334 So. Oakley Ave.
CHICAGO. ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
EAATINEJE

£1.00

Asfhma Cause
Fouęghl in 3 Minutc.'V

*u«itfrr. a»d ra* ■>»*>*■< 0--U- 
paw*4 •Ma*4*Mr «U»*«Jri (aamy

ir rtm dntMtal M mt bus le
•rdtrr*4pp0*ai tav r-, 

TU (aattataSm prt«*r (UlUtal 0ri4aaU M.

N-t l ..Ui
*«a*r*t*»rimitr.

irsillrts tris*. w*„ >, 
r.r..lisl, beultat-ia. l«-

L«w<«tw*tu Jaar,i UT1«« S. I*
aitai*iki. Ttl YAl.di liti.

Urba Flowcr Sliopp* 
(4180 Archer Aveniu j
iiJlA* M, litai t

MtuUU
— Vr 

— V«H9fS?€ES4 —
LtM'AVRTrn

PRISIRENGKITE VAINIKŲ DIENAI
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIEICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Ave.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

riohn F, Eudeikis
hESiAUHlA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO jflTAJOi

AMBULANCE
DIENĄ W NAKTj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
<6054)7 So. Iknnluige Ave.
4447 South Fairfield Avenue 

Td. LAKA Y K J TE 0727

V IZ Ą 1 koplyčios visoseL/ 1 Iv. /A i Chicagos dalyse

Kxmm7uu aiMu UctavrtT radis prueraa, Mtiditalo rakaraM
7:00 vak vakaro i* WHI0 Rotus (14J0 S.) — Praasksjaa 

P. 4ALT1MJER.A8

SABT. OTŲ. LAIDOTUVIŲ DIEZE TOKIAI
KELNER-PRUZIN

OeriaoaiM |*tara**unaa — lloteria patarnaaja 
Pfcros 0000 aso W. IMS Ava

I

NARIAI CHI0A008. CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AS0CIA0U0S

A M D ll l A M P r patarnavimas 
"* m C U L H n b L Dieną ik NAKi{ «
n V lf A T KOPLYČIOS VISOSE'I iv /A 1 miesto dalysiu,C

Mony Petkus 1410 & 49th Court 
CICero 2109 
6834 So. W«t*ro Ave. 
GKOvehill 0142 „

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"
Pamėginkite lj naujų Sala i 

nr**«ing Nauju t Odų U
plakta*, padaryta* i* geriau-

aių medžiagų.

v MUAClf WKW CONTAINS MO«— 

far M0«t-0F mr cosny hopsdcntsi

Ladiam ir Simai 
ILiulens

• 2314 We*t 23rd Place 
‘ llione CANal 2515 

Skyrius 42-44 K. 108 SL 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. M. Pkillips
1.1 Zolp

Albvrt V.

3319 Lituanica Avenue 

Phone YAKds 1138-1139

3307 Utnanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139

1046 We«t 46th Street 
Pitone BOlflovard

reet *• 
5203-556'-

Petkus ir Eudeikis
Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius t P. J. Ridikas 
rezultatus, o mažai leatsema. Naudokities juoniL

4704 So. VYestern Avenue 
Tel VIBginia 0883

i
3354 So. Haieted fcjreet 

Phone BOUlevard 4089

oitiai.ru


6 OIB Pinnadjmi*, Ucpoa 11 i, 19M

PIRMOJO A. L. R. K. PARAPIJŲ CHORŲ 
SĄJUNGOS SEIMO IR DAINŲ 

ŠVENTĖS PROGA šaukia, taip atsiliepia

C"l. I. >.-> anga, k .

turite- ergaaitsrija, taqe- ki
tų kultūrinė. »rilie* «torbų. 
kreipta t j alingo dėuicrio j uiū 
aų lietui i»kųjų ibiinų ir tik
tų/! bažnytinį giedojimų.

Jei orgamzacijo* gyvavimo 
pnulžiuji tinka

ir apvalyti jų Qu<» arrtimų/ų 
priemaišų.

Vakar Chorų Sf junga F"f 
mų kartų pe-malė virėsi »•- 
io marine « tai no. Tai pirma*) 
mn.ų iinr-ni- ir nežiūrint. ar 
ji. buvo | a kanka itiai tvirta-, J 
nr lėtonis tw«» k‘*liu tuo i>'

liaučiau dėmc-iu į i«tj orttn. ’ piu,„jMM. UUuklt ,|į4. jan-i»i tr- 
niKavii.il. ilnrlių ir mfrų idėjų ,„pu; mfisj likųa„ _ pMva-rMi
pru|agnvintų, tai, laikui liė- 
yrant, kada chorų organizacija

\i-ų jaunulių <lninui>jn»riu ir 
j»r .lninij -tiprinti lietuvio

rrikbh.ni •utvirt*'*. .«*!i,.rė., ,h#4ę> Uolui tKąuė„ n„itv 

ir kurti kilnių a-ut<ii>bę. Su 
rimai* mintinu* nw* prml*-«ia-

ne*-. v»tr-i»w a!k(»i|ti d* u 
gia u dėtoe-io ir į kultūra**, 
vrtklą. Tų .laibų dirMami. (lainok 
nn-* ritclbriaie rbiaam* kzui-
knr*u*. n-ngrinie •* I hunų Ava- Tad. valiu .nunum*. 
ntr.”. vien lik ėiai* meta i> 'bon^Uiai.

Justa* Kudirka

tnlio

Uustrovvany Kuryer Codzienny savo 150 Nr. skiltyse patai* 
pino šitokį piešinį su parašu (verčiame lietuviškai): „Kaimy
nas lietuviškai bus „kajman“ — krokodilas'4. Taip laikraštis 
vaizduoja lietuvišką kaimyną...

amu idcidžinme i’lmram- ir 
mokyklom, dvitaldnį giesmy
nų wirf 1.10 giciuių. kurių 
bu* at.jmu-dintn kolitą* tūk- 
Kiančių «-gzcnij»linrių ir bu. ii 
>iuntin»-ta j mū*ų chorų pla 
ėia..ta* prvvtnrtja*. Me*
kiaii.r. knd tini*, jauniina- 
bėtų yrakilnt:

Išvyko Atostogų

RIUDUKTORT. Felicija 
Naii—'daitė kartu -u *avo nn»- 

•ir- kykio. draugi- Ona Grigam 
tr - Tborp ir jin vyru inii-

ir lirtavL.ka*. menu Alf Tborp išvyka atn*- 
ka*l uiū»ų gieda, ima i. kaip Ik- togų , L v. Nortli \V..«1*. Wi*. 
inv-ii.jr. taip it dainoje, hutų ( Ma-m laike r»—< rt i T»*ji vie 
tobiiU—ni. liet dar labiau. »r» tn lankoma (bt'grlio va*ar*»- 
tiipiruini -* (iugrnxinti mū»ų tujų dėl jie ypatinvo* gruž.*- 
• hnriij. M i-n.t- vi .n..* savu f*.- ii puAynų. |iuiia*m Lietuko. 
rjnn-<\ nr tai butų tuutodnilė, nri*knim*. Jauni nb»*tognub» 
nt inidylin, ar, (ngnlinu. tini- . ni i*vyk<> nauju Torpų jia Į 
na yra tn- nkriina*. kuri* V*- darda. U skinte mabunų at»»

ninkai, prekybininkai, pramo- 
nmkni Ir kitu Nauji namai 
paricuhonri* baigiami dalyti.
*ror*ru namai ir butai m’ion 
tuojaaiū Pran.oar* peuiė- ruo
*ia reklamine. parodėle*, pir 
kybaainkai dragiari aprūpi
nti prrkėmi* ir geriančiai ap
tarnauti pirkėjus. Vienas 
kybininka* baigia aUtyli 
dervų ridbitj, kita* red 
ahtiaka? n»Ha.- jtabytt a»r 
rikootlkų valgyklų, kurioje 
bftrių patiekiami tokie pat 
valgiai, kaip Amerikoje-.

Oliuipijado* komiteto Irta* 
ūmui daugeli* Kauro gyven
tojų apeiėmė Oliaipijado. ate- 
tu *avn butu* ar kambariu* 
pertrinti ii «vrtur atvyknair- 
tn* uvėriam*, ae* viribjėtoo- 
«• kambarių neužteka.

Viaų inkų sportininkai 
liaunai ruoriari otimpijadai, 
nes kiekvienai! nori pasižymė
ti, nori užimti garbingonę 
vietų Amerikieriai lietuviai, 
kurie iki Kol yra jau atvykę 
aplankyti *avo Tėvynę riuo 
tanui yra i**t*kiaidę po vi»ų 
kruAtų pa* gimine*, pažįsta
mu* *veėiooja*i ar riaip *u- 
ripajų*ta *u iJrtuvo* įdomy
bėm!*. Ohm pi jodei* .-»et»i viri 
amerikieriai lietuviai *uva- 
Liu«« j K a anų ir Klnipidų. 
kur *tebė» nlimpijn.lo' »Į«rti- 
uee varžyta* bei iškilme*.

CLASSIFIED

oo-

bulitu -i.-lų. Mii*ų tauta rar- 
>i -avo įlaiturtiii*. L«-t |Hikari-

et< -ų ir laimingai *UgrjŽti.

aini* laikai*, gal bri t. į mū«ų 
gražių lietuviritų dainų tar 
l«t I .ibtvvė *\.-tie:ų gai«lų.

— Ypatingai -trngia ri iriu, 
nių vnk.*niu* nei imjunkti. nr 
<lėl jų nuliūdi, rv-» >i aeap-

Kunfaplio karikatūristas St. Žukas piety kaimyną įsivaiz
duoja truputį kitaip. Parašą jis deda tokį: „Kiaulystė lenkiškai 
bus swinstwo, gi kas tas svinstvas daro bus kiaulė, o ne kai
mynai

raicsMVTuri .vam<«
--KM* w«*

<• *• kvarta* ^uau 
•Oaler*** l-a-tfua «! II .1

AtaM*.***- r t rfcaM.l

t'liarų Sųjunn- uždaviny* k«*U *** -*“* ■‘"P"*4*
ŽINIOS IŠ WAUKEGAN0 Vc^r Prtrai^

wtscon$ine
iėkrlti vėl iiH :vių įlairu, Spaudi

Vasarinis RakandųIšpardavimas
M a! rami, SpnnCKni. lxnroe. Karje-tui. KobumI.**. Mie
gamu Katnlmn.. SSHai. Klektruh- Lmiaoaė*. >kalbia- 
mn* Mn.-iihe. >utnnpy*it«* dane. dabar pirkdami

Nauja Ikndio verta ♦lOMOU, ui £>£>O»OO *r
nų nulio mamai* Klekt ri nė* Ix*latmė«: General Klee- 
tza , N«irgc, — *utaupyeite iki (OIMNI.

Kkal Ei u mo* Marino*, vertė* po $(39.50

Jos. F, Budrik Ine
5409 - 3417 So. Halsted St.

Nauji Telefono numeriai: VAPOS 3HRK,-9 Ir 2151.

IU3KAIJ«M rAKOATCJAi
rr» iiruii
e*—Cdirnotiii*. žoiia Mitrankti ) 

Kaunu kelia*rieėimt* tik*tau
rių *vrčių — Lietuva* ir ui-J 
rienių. Nedidžiauriani Kauno 
uiieriui tai bu* dideliu *\n*ių 

ruo-

l>ar vienu* nauju, .{lalvutn. — ■ —-
langą* -Av. Aeimynn*-. įdė- Av. Itnltrniuivjiiu* dmugijo* ėjnl M, .„numi. muriii. ir jų *'
In. Av. Bnltromiejau* bažny- po-m. *u*-n»e nutarta patai vaikučiai*, taipgi nutomobl-
ėioj. Tai auka Acimyn'mko •yti, pamainyti kai kuriuo* Kam ilvyko į Sbeboygan 
KI6I». kuri* *urii|i*«U iė ir- bim.*trturiju- etraipmiu* ir {fa- lanke apylinkė* mie»telin*

I rių Mr-imynų. britent: p Kun*. al-io’i-lrnti JO naujų kotu* 
*o*. V Apakau J- Ib>-iau\ K. Ūtoeįjų. Ibirh} paverti “I>raa 
Vosyliau*, p. Rajatininko ir 1P*" •pou-lavri.
T. Kara*au*ko. Ai- kinta* gy- ------ ——
kį j tnėne.į -ti—ina tarp *a Vai* 11 ji- adv. Cha*. K. Ma-

Jurgi, ir Cecilija Petrui-

ir fck mink u*, kurių tarpe turi 
dang giminių. Tau .p a(Uan- 
kė ir *avo vedukų dukterį K- 
lenų ir jo* vyrų gyvenančiu* 
Sh-liuygan. Abu Petrai
čiai vra ivtnū* veikė tai <’ P»<-|ia*ilink*minti ir nuo tų rimkiA atgal kovo mėne

vakarų anfcoja tainy/tai. Gra oo grnnd jwy, kad apkalti- traitienė yprf daug tlarbuo- 
nu» Imkiinjunėiu- (liirngo ja>

_ llnnlunrc Poomlrv tbirhittin
xu invyz.lv*. \lfl», yra amžina nary* 

ir ilgų mi tų do*ni veikėja toj 
A Jmiknu-kn-, Av. Juozapo ku*. kurie, n<*tvui*nnt korto į*i orgnnheacijoj Rap.

draugijų, pirmininką* «■ aavo t«*kytw». neleidžia norinėii* _______________
M*ima dryko ato-togvm* j gririi į itariių. Enrikas

Zaiia aplankyti avine-r.-- toj SKAITYKITE VIEN KATA 

apylinkėj rieto*. LIKIŽKUS LAIKKAACIUS

Modcrni-kai apginkluoto* Chkago* polirijo* automobiliu*.

*ioe oliinpijadai ne tiktai spo
rtininkai. bet ir namą m-.vi-

dTiun uouor 

DISTRIBUTORS

raini* ojima*P*l»Ola» ir R«4.
Kioų. arą liana narky r*4Lal« ru

K M. *11 m A K 
711 UVM ĮIMh M. CM<*«<. IU

xonr. iii.m lu.vinra n nai. 
*MV1> niMlM*. 

iiKn.irr..* ruttf
r-n a***mia Kambariai m
«'^au *•!.(-***»» »» **velM stMia*- 
*■ r*i« *—<
aru, r»t I.V»a,r*«r K*’

RHEUMATISM

Kaunas Ptinštru Tr

Puošias Oinnpipdai

TaL Proapeet 0745O74€
5B3I-33 Solshtand Avė. 

Wkalaaal» Oalj
Pa* ratu galima pinti tikrai IJe- 
larilka Importu VaktytMaf Org-
tir.^

Mm įr TW MAr n*rk*iaka<
!.-e- Md rr F Ir V n«b !*•

■Mrlau aa Altoara *»4 'i'rnrt iffr r«i rrart la Uk, iki. 
»«rtn kruna few«la Mlo. UMr **«l(U!k*MalM-n .,.,.4 kr »I(*« *rH art* k*. t* 4»e«rT.

AlU.r. S-. tuM tat> ■*(«• 
kae* r «na «»_«, i. aaa.-aaiMA r«a

■ a^ov*
MBl &TUMF I

KAI NAS. — Pirmoji Ue- 
tuvoe tautinė Olimptjada. ku
ri įvyks liepa. n»ėn 17 — 31

Klausykited

i Tina ubu

A®f VOU 1U»H«ING »»0M

EYE STRAIN
M

MID-CITY
TYPEWRITER
EXCHANGE

415 N. State Street, 

TcL DELmn 1S4M
CII7CA00

Perkam, parduodam, mainom 
ir taiaom ražomtu tnažinėlca 
ir adding tnažinėba.

Kaino* žcnaoa — Mandagu* 
Patomavimaa Lietuvi* — 
Juozapa* Pfeall

llaSP.H.

dve to duit mo,
ar'*>^r} a-oicei, reod n.-j. ctf <

DaMW«R

lai iagrdiuit* vUck 
daam* aaJ eiaar tyaa nė-

SKOUNAM PINIGUS

SIMANO DAUKANTO
FEŪERAL SAVIN6S

Saa4 furtoid U«tla. MU Wą (qą«ya

AMD LOAM ASSOCIATTO*
d

.1

UNIVERSAL
RESTAURANT

Ir
Valgykla

Vileia 750 W. 31«t Street 
A. A. VOKKUB MriBiakaa 
TeL Victory 9670 j

niKavii.il
niKavii.il

