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ANGLIJA NURIMSTA 
ISPANIJOS REIKALU

Negali palaužti Italijos griežto 
nusistatymo

siuntimę į Angliję. Anglija į 
šias kasyklas turi įdėjusi daug 
kapitalo.

Nesikišimo komitetas turi 
susirinkimų ir sprendžia, kas 
toliau darius Italijos ir Vokie
tijos klausimu. Šios valstybės 
atsisakė patruliuoti rytinius 
Ispanijos krantus ir neleidžia 
šių krantų patruliuoti Azi
jai ir Prancūzijai. Italija su 
Vokietija tačiau neapleidžia 
nesikišimo komiteto taip, kad 
Anglija su Prancūzija neimtų 
jame vyrauti ispanų radikalų

NEVYKUSI ISPANIJOS 
RADIKALI! PRO

PAGANDA
APAŠTALIŠKAS DELEGATAS 

APLANKE MARUONŲ SEMINARIJĄ
Praėjusį sekmadienį Tėvų vincijolas gerb. kun. J, Jakai*

LONDONAS, liepos 6. —
Anglijos vyriausybė nurimsta 
grasinusi karu Italijai pama
čius, kad Italija griežtai lai
kosi savo nusistatymo būtinai 
sutriuškinti ispanų bolševikų 
režimų.

Angliję paveikė dar ir šie 
faktai: ji nugirdo, kad Vokie
tija dalį savo laivų ištraukia 
iš Ispanijos pakraščių. Taip 
pat, kad gen. Franco žada 
greitai atidaryti geležies rū
dos kasyklas šiaurinėje Ispa
nijoje ir atnaujinti tos rūdos! naudai.

Anglija rnsprerie skaldyti Palestina 
i tris dalis

Viena dalis žydams, kita
arabams, trečia — Anglijai

LONDONAS, liepos 6. — siunčia karo laivus ir turi pa- 
Anglijos ministerių kabinetas1 rengtų kariuomenę 
nusprendė Palestinų (Šventų-Į Anglijos komisionierius ra
jų Žemę) padalinti į tris da- lestinoje autorizuotas paskelb- 
1»: viena žydams, kita ara-'ti karo stovį, jei arabai ban 
bams, o trečioji Anglijos man- Į dytų sukilti. 
datuL Šį nuosprendį žadama
formaliai paskelbti.

Šiam planui priešinasi ara
bai ir patys žydai. Numatomi
tad nauji arabų sukilimai. An-jb^t tuos ir kitus palikti savo 
glija į Palestinos pakraščius i kontrolėje.

Patirta, Anglija bando vi
siškai pasisavinti Palestinų. 
Ji planuoja žydams ir ara
bams pripažinti nepriklauso
mybę jiems skirtose dalyse,

C.1.0. TRAUKIA TIESON 
FORDO KOMPANIJĄ

DETROIT, Mich., liepos 6. 
— C.I.O. patraukė tieson For
do automobilių kompanijų. 
Kaltina Wagnerio darbo akto 
(įstatymo) peržengimu. Nela
bai seniai Fordo fabrikų dar
bininkai apdaužė C.I.O. agita
torius už atsišaukimų dalini
mų. ■ ».

Nacionalis darbo santykių 
boardas šiandien pradėjo iš
klausinėjimus tikslu nustatyti, 
ar Fordo kompanija gali būti 
kaltinama už darbininkų po
elgį. Kompanija aiškinasi, kad 
jie su tuo įvykiu nieko bendra 
neturi. Ji leidžia savo darbi
ninkams priklausyti unijoms, 
kokiog jiems tinkamos. Tik 
įspėja, kad darbininkai saugo 
tusi pasivergimo.

VOKIETIJA RŪPINASI 
DUONA KARIUOMENEI

KARIŲ APSAUGOJE DAR
BININKAI GRĮŽTA

CLEVELAND, O., liepos 
6. — Valstybės ginkluotų ka
rių apsaugoje šiandien į Re- 
public Steel korporacijos tris 
fabrikus apie 3,000 darbinin
kų grįžo į darbų.

Padidino jūrų jėgas. Naujas vokiečiu 10,000 tonų karo 
laivas nuleidžiamas į vandenį Kiel uoste. Laivas pavadintas 
Bluecher’io vardu. Bluecheris buvo prūsų generolas, kuris 
padėjo Wellingtonui sumušti Napoleonų prlfe Waterloo.

PARYŽIUS, liepos 6. - Is
panijos radikalų režimas skel
bia, būk nacionalistų vadas 
gen. Franco šaukiasi Italijos' 
ir Vokieti jos pagelbos. Girdi, 
reikalauja prisiųsti 125,000 
barių, 500 lėktuvų, 50 artileri- 
joa batarejų ir daugybės tan-
■I į». ' •

Patys radikalų šalininkai 
pripažįsta, kad tai negudri 
Valencijos propaganda. Gen. 
Franco nereikalaus juk tokio 
skaičiaus karių, arba lėktuvų.

Tuo būdu Valencijos radi
kalų režimas pats save klam
pina.

Marijonų vedovaujamų kuni
gų seminarijų aplankė Šven
tojo Tėvo apaštališkas de
legatas Jungtinėms Valsty
bėms JE. arkivyskupas Amle- 
to Giovanni Cicognani. Aukš

tis, M.I.C., ir didžiai gerk 
Generolas kun. A. Cikotd, 
M.I.Č. Apaštališkas delega
tas aplankė seminarijų, jps 
klases, naujai pastatytųjų s e-

tųjį svečių priėmė seminari- jminarijos koplyčių ir nuoširdų 
jos rektorius gerb prof. kun. žiai gėrėjosi augančia lietuvių 
J. Vaitkevičius, M.I.C., Pro-[vienuolija ir jos įstaigomis.

STALINO AGENTAI NUSISUKO 
PRIEŠ URMINIS DVASININKUS

PRADĖJO BANDOMUO
SIUS LĖKTUVAIS SU

SISIEKIMUS
B0TW00D, Newfoundlan- 

das, liepos 6. — Tarp šio mie
sto ir Soynes, Airijoje, perl.l

NACIONAŲSTAI SUNAI
KINO RADIKALU BA- 

TAtUONA

NAUJAS ČEKŲ ABATAS 
PALAIMINTAS

Šv. Prokopijaus bažnyčioje, 
18 ir AUport gat., pirmadienį 
įvyko iškilmės, panašios vys- 

HENDAYE, Prancūzija J kupo konsekravimo iškilmėms.

MASKVA, liepos ( 
Slaptosios policijos (čekos) 
agentai pagaliau nusisuko ko 
voti prieš išlikusius Rusijoje 
pravoslavų, katalikų ir pro
testantų dvasininkus. Agentai 
būk radę, kad šie visi dvasi-

— jos, Japonijos, Lenkijos ir Es 
rijos naudai.

Petrapilio srities slaptosios 
policijos viršininkas Leonidai 
Zakovskis paskelbė, kad pas
kutiniais laikais šioj srity su
imta ir “likviduota” apie 120

ninkai esu dideli diktatoriaus asmenų, tarp kurių buvę ir 
Stalino režimo priešai ir juos dvasininkų. Anot jo, katalikų 

kunigai daugiausia “tarnau-

liepos 6. — Ispanų nacionalis
tų vadovybė praneša, kad jos

šiaurinį Atlantikų du dideli kariuomenė Aaturijos fronte 
komerciniai jūros lėktuvai (ku ties Somiedo užklupo radika- 
rie gali skristi ir, prireikus, lų batai i jonui ir, jam 
plaukti) vakar pradėjo ban- davus, visų-4t&iatkinc
domuosius Amerikos su Euro
pa susisiekimus. Šiam tikslui 
parinkta toliausi Atlantike iš-

Paėmusi Bilbao kariuomenė 
jau įsiveržė į Santandero pro 
vi nei jų.

kisuliai — apie 2,000 mylių žiniomis ii Londono, nacio-
frtlio I

’ , , , . . ’. nalistų karo laivai snlaikė An-
Abudu lėktuvai aprūpinti ... n j a....... . . . . tghjos garlaivi Gordonia neto-

reikalingiausiais naujoviniais 
instrumentais. Žinoma, pirmų 
jų vietų užima radijo siunti
mo instrumentai.

BERLYNAS, liepos 6. . .
Nacių žemės ūkio autoritetai 1s^’r^as vietas, 
nusprendė, kad perku nuo ū-
kininkų rugių, grūdus pavie
niai asmenys ir prekybininkai 
neturi užmiršti nupirktų grū
dų 10 iki 20 nuošimčių skirti 
valstybės kariuomenei.

Tuo būdu nacių vyriausybė 
planuoja kariuomenę aprūpin
ti nuosava rugine duona, ko
kia karių vartojama.

Nustatyta, 10 nuošimčių 
grūdų turi būti skiriama tarp 
liepos ir rugsėjo superkamų
jų, 15 nuošimčių nuo vugsėjo 
iki gruodžio imtinai ir 20 nuo 
šimčių nuo sausio iki kovo im
tinai.

Vyriausybė už grūdus užmo 
kėsianti. ( t

Jei šie bandymai pasiseks, 
netolimoj ateityje bus vežio
jami keleiviai.

Abu lėktuvai nuskrido į sau

BOLŠEVIKAI KAUJASI SU 
JAPONAIS

HSINKING, Mandžiukas, 
liepos 6. — Japonų kariškiai 
iškėlė aikštėn, kad sovietų Ru 
sijos kariuomenė pasienyje, 
ties Čiensan miesteliu, užpuo
lė japonų mandžiukų pasienio 
sargybų. Per visų dienų pir
madienį kautasi ir bolševikai 
atmušti. Į Maskvų pasiųstas 
protestas.

Atsinaujina nesutikimai dėl 
jAmuro upės.

NERANDAMA AMERI
KIETE LAKŪNE

PREZ. CARDENAS “LAI
MĖJO” RINKIMUS

ME3CICO, liepos 6. — Naci- 
onalė revoliucinė partija, ku
rios priešakyje yra preziden
tas Cardenas, laimėjo kongre
so rinkimus.

Kitos partijos pareiškia, 
atliktas

Norima patirti, kaip didelis 
skaičius darbininkų priešinasi Į kad tas laimėjimas 
C.LO. vedamam streikui I suktybėmis,,

Apaštališkas delegatas J. 
Valstybėms, JE. arkivyskupas 
A. G. Cicognani palaimino Šv. 
Prokopijaus vienuolyno naujų 

uepasi-^ abatų j0(Mal. kun. Prokopijų 
Nenall.

Iškilmėse dalyvavo ir JE. 
vyskupas W. D. O’Brien, Chi
cago vyskupas pagelbininkas 
ir eilė kunigų.

Ii Santandero. Anglija siun
čia karo laivus Gordonia iš
laisvinti.

Prieš tai suimtas prancūzų

200 STREIKININKŲ ĮKAL- 
TINTA UŽ RIAUŠES

YOUNGSTGWN, O., liepos 6. 
— Apib 200 streikininkų įkal- 

prekybinis laivas dar nepalei- tinta ir bus patraukti tieson 
stas, nepaisant Prancūzijos už įvykdytas riaušes. Tarp
grasinimų.

NUODUGNIAI PLANUO
TAS KESINIMĄSIS

reikia išnaikinti. Sako, jie vi
si yra krikščionybės atsto
vai, o krikščionybė yra did
žiausia bolševikų žygiams kliŪĮpravda kritikuoja vyriatisy*
tis. bės valdininkus, kad jie iki

jų” Lenkijai ir Japonijai. 
Komunistų partijos organas

Bolševikų laikraščiai rašo, 
kad krikščioniškos bažnyčios 
esančios sųryšyje su fašlziml 
ir kapitalizmu, kad šių bažny
čių dvasininkai užsiimu šnipi-

įkaitintųjų yra ir C.I.O. vadų.

šioliai mažai kų veikė pneš 
dvasininkus.

Stalino agentai paskutiniais 
laikais išžudę šimtus, o gal ir 
tūkstančius įtariamų žmonių,

nėjimais ir planuoja imperija pagaliau puolasi žudyti dvasi-• I • s • I ** .listinius karus prieš sovietus, nuikųs.
Girdi, paskutiniais laikai žy-1 Pravda pareiškia, kad krik- 
mi dalis “likviduotų” (čekos'ščionys dvasininkai neprivalo 
nužudytų) asmenų yra priklau1 artimo meilės taikinti voki^- 
sę krikščioniškoms bažny-' čiams, arba japonams. Girdij 
čioms. Girdi, dvasininkai už-į j io yra sovietų priešai ir jie 
eiimų šnipinėjimais Vokieti-'turi būti neapkenčiami.

IŠ KAUNO TOKIJO MIESTE STREI
KAS

FABRIKAI NEATIDAROMI Kaune lankėsi Garliavos ir TOKIJO, Japonija, liepos 
Rumšiškių valsčių pradžios mo 6 _ <5^ streikuoja gatvėka

INDIANA HARBOR, Ind., 
liepos 6. — Pačiam Indiana 
valstybės gubernatoriui pra
šant Youngstown Sheet and 
Tube kompanijos fabrikai dar

LISABONA, Portugalija, 
liepos 6. — Policija randa, 
kad įvykdytas su bomba kesi- 
nimųsis prieš Portugalijos
premjerų buvo nuodugniai su porų dienų bus uždaryti 
planuotas ir sųmoksle be na
miškių dalyvavo dar ir sve
timšaliai radikalai.

ITALŲ IR VOKIEČIŲ DAR
BININKAI JUNGIASI

Sakoma, daug darbininkų 
veržiasi atgal į darbų ir bijo
ma kruvinų riaušių, nes strei 
kireinkai pikietuoja fabrikus.

kyklų apie 800 vaikų su savo rįų darbininkai. Susisiekimag
mokytojais.

Dienos metu mokiniai grupė

mis lankė svarbesnias įstai
gas. Pagerbė kritusiuosius dėl 
Lietuvos laisvės. Vainikų už
dedant prakalbų pasakė ins- 
pekt. Delinkevičius.

Vakar ekskursija žiūrėjo 
specialio spektaklio valstybės 
teatre “Aušros sūnūs”.

gatvėkariais nutrauktas.

20 ASMENŲ ŽUVO 
SANITORIUME

HIROSIMA, Japonija, lie
pos 6. — Sudegė čia s anitori
ja. 20 asmenų (sergančiųjų) 
žuvo.

HONOLULU, Hawaii sa
los, liepos 6. — Nesurandama 
Pacifike dingusi lakūnė Ame
ba Putnam ir jos palydovas 
Noonan. Ieškojimas vykdomas.

Washingtone išaiškinta, kad 
vyriausybei ieškojimas kasdien 
atsieina apie 250,000 dolerių.

Vakar Illinois valstybėje Į- 
sigaliojo moterims 8 valandų 
dienos darbo įstatymas.

BOMjA, liepos 6. — Italijos 
ir Vokietijos darbininkų orga
nizacijos sudarė sujungę. Jos 
fašistų ir nacių valdomos.

Tuo būdu sudaromas darbi
ninkų frontas prieš komunis
tus ir socialistus.

SIUNČIAMOS MOKES
ČIŲ SĄSKAITOS

Cooko apskrities iždininkas 
jau Choago miesto dalims iš
siuntinėja 1936 melų mokesčių 
sąskaitas. Mokestyg nežmoniš
kai didelės.

Kaune lankėsi Vokietijos e- 
konominė delegacija. Tarėsi 
su Lietuvos vyriausybe dėl pre 
kybos sutarties.

NACIAI PAŠALINO MA
JORĄ

AUTOMOBILIŲ AUKŲ
‘ DAUGIAUSIA

Papildomomis žiniomis apie 
trijų dienų švenčių nelaimes, 
daugiausia žmonių žuvo nuo 
automobilių, neg net 247 visoj
šaly. Prigėrė apie 80 asmenų. ^>r*e jAlytaus tilto statybos J 
Nuo kitų įvykių žuvo apie 70 dirba daugiau kaip 200 darbi- 
asmenų. Nė vienas nežuvo nuo Tiltų pastatyti norima
priemoninių ugnių. ’ki lapkričio pradžios

KARLSRUHE, Vokietija, 
liepos 6. — Naciai pašalino 
šio miesto majorų. Rado, kad 
jis bičiuliaujųs su žydais.

22 DAUGIAU “ŠNIPŲ” 
SUŠAUDYTA SIBIRE

PLATINKITE “DRAUGĄ” narna.

MASKVA, liepos 6. — So
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad Vladivostoke sušaudyta 
22 “šnipai”, tarnavę japo-

-I — I— t J — I —u

Kaune įvyko vasaros blaivy 
bės savaitė niuo birželio 27 d. 
iki liepos 4 d.

Birželio 10 d. į Klaipėdų at 
plaukė laivas -Gripsbolhm, ku
riuo atvyko į Lietuvų 114 ame 
rikaečių lietuvių.

Ugniagesių centro koman
dos rūmuose įvyko skautų ug
niagesių kursų išleistuvės. 
Kursantams išdalinti pažymė
jimai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — No. 

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:21, leidžia

si 8:28. * J*
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Bkelbmų kainos prisiunčiamos purei kai a vua

j tųr. S. Naruiis

LIETUVOS KARINE SPAUDA PAGERBS 
ATS. GENEROLĄ S. ŽUKAUSKĄ

organizuotais mūsų jauninas? Turime pri
pažinti, jog tai gerokai dumblota bala.

Katalikų Akcija labai vertina ir pripik 
žįsta centralinee organizacija*. 0 kaip pas 
nius yra! Per 25 metus L. Vyčiai, ta vertin-
ga jaunulio arguuiacijtt, negalėjo Išaugu | Galingųjų valstybių bei tau. mas taip tada reikalingomis 
galinga kokybe ir kiekybe orgenltaolja. Stg- t , ir Ue kariuomenei lotomis,denių sųjunga jau baigia savo gyvavimo
penktuosius metus, bet kuopų skaičius be-

Studentų Seimas

Šiandien ir rytoj Marianapolio Kolegi
joj, Thompson, Conn., įvyksta Lietuvių Ka
talikų Studentų ir Profesijonalų metinis sei
mas, kuriame dalyvauja J. E. Vyskupas Me
čislovas Reinys ir daug žymių mūsų visuo
menės veikėjų.

Šiame seime organizacija minės penk
mečio sukaktį. Ta proga jos piruiininkas iš
kelia organizuotos katalikiškas ir tautiškos 
akcijos reikšmę. Jis sako:

Svarbiausias Katalikų Akcijos pobūdis 
— jos organizuotumas. Pats K. A-jos bu
vimas reikalauja, kad į jų įeinančios orga
nizacijos turėtų pradžių kiekvienoje para
pijoje, kad jos jungtųsi į vienų vadovau
janti ir jungiantį centrų.

Organizuotumas neįmanomas be drųscs 
ir be sumanumo. Turint tai, galėsime įvyk
dyti Leono XIII norų: esame reikalingi drą
sių širdžių ir suglaustų jėfiTų.

Visa tai gražūs žodžiai, bet kaip mums, 
lietuviams katalikams, juos įvykdyti gyve
nime ir kokias ieriausias priemones pasi
rinkti? . ,

Nepadarykime tikros klaidos, manyda
mi, jog katalikų akcija liečia mus tik kaip 
katalikus. Ne, ji liečia mus ir kaipo lietu
vius, nes Bažnyčia yra reikalinga tautų. Ba
žnyčia, kaip sako Dr. A. Maceina, yra rei
kalinga tautų, ne tam, kad galėtų sukurti 
žmogui suprantamų ir pajaučiamų liturgijų, 
bet ir tam, kad galėtų atlikti savo dieviškų 
misijų? , : į

žlnogus, kaip tautinis asmuo, gema iš 
tautos; jį gimdo ne itk jo tėvai, bet ir jo 
tauta, jo tėviškė, jo tėvynė. Tėvų ir tėvynės
meilė yra labai artimame ryšy.

Yra nuomonių, jog žmogų galima išlai
kyti religiniu ir atitrukusį, atsitraukusį iš 
tautinio gyvenimo, tačiau tikslu sutikti su 
Dr. Maceina, jog tokia nuomonė yra klaida, 
nors išimčių gali būti.

Kaip sykį pakrikštytas negali panai
kinti Krikšto symės, taip ir žmogus, sykį 
gimęs iš tautos, negali iš jos pasitraukti. 
Atskiro asmens išganymas juk yra tik pusė 
uždavinio, kurį Bažnyčia turi atlikti. Antrų 
pusę sudaro Dievo Karalystės plėtimas ir 
stiprinimas, kų galima padaryti per visuo
menines grupes, per bendruomenes, kurių 
bene svarbiausia yra tauta.

, 'Bažnyčia tautos ir tėvynės meilės nie
kada nesmerkė. Pats Kristus Evangelijų pir
moje eilėje skelbė savo tautiečiams.

Šv. Augustinas yra pasakęs, jog Baž
nyčia ne tik negali naikinti kalbų ir tautų 
įvairumo, bet, priešingai, turi jį saugoti, 
branginti, nes tas įvairumas prisideda prie 
didesnės Dievo garbės.

Šv. Tomas Akvinietis apie tėvynės mei
lę šiaip pasakė: “Po Dievo, prigi\nta žmo
gaus pareiga išreikšti savo dėkingumų ir 
meilę savo tėvams ir tėvynei. Tėvynės meile 
reikia apimti visus savo tautos žmones ii* 
tėvynės prietelius”.

Dėl savo tautos likimo kiekvienas turi 
jausti atitinkamų atsakomybės dalį. Nesuerš- 
tai sąžinei turi rūpėti tokie klausimai: kas 
bus mano tauta, kokių vietų ji užima pasau
lyje ir Dievo akyse?

Kai kiekvienas jausim atsakingumų už 
savo tautos žygius, jos apsisprendimus, ta
da, be abejonės, mūsų viešasis tautinis gy
venimas bus daug reikšmingesnis. Nė vie
nas iš mūsų negali moti ranka į visokius 
nenormalumus, bet privalu drąsiai pakelti 
rankų ir sulaikyti bet kieno uAaimiojiinua, 
Žudančius tautinę gyvybę.

Popiežiaus daug sykių minėta, jog ka
talikų akcija tik tada pasieks savo tikslo, 
kai jos vienetai bus gerai organizuoti. Ar

veik toks pat, kaip įsikūrimo pradžioje. 
Visa nelaimė, kad mūsų visuomenėje

viešpatauja vengimas ceotraliuių organiza
cijų. Beveik visur norima pasitenkinti tik 
vietiniu veikimu, neišeinant į plačiuosius 
tautos gyvenimo vieškelius.

Bet dar nesame nepataisomoje būklėje. 
Jaunimas didelėje daugumoje dar lietuviš
kas. Lietuvių kalbos žodžius dar galima iš
traukti iš jaunimo lūpų. Laimė, kur yra sa
vos, lietuviškos mokyklos, bet nelaimė, kai 
jos visiškai netarnauja lietuvybei, kai jos 
tik parapijiečiams sunki išlaikymo našta ir 
visai nepateisina lietuvių šviesių lūkesčių.

Liūdniausia, kai prie savo tautos žudy
mo prisideda patys lietuviai. Tokiems gali 
ma pritaikyti Maironį) žodžius:

Tas nelietuvis, kurs jo būdo,
Jo žemės dainų, nemylės,
Neverks, kad patys sūnūs žudo,
Kas verta meilės ir garbės.

Mūsų vyresnieji pastatė šioęje šalyje pui
kias bažnyčias, sales, mokyklas. Bet ar ga
lės jų kaulai ramybėje gulėti, kai Dievo žo
dis nebus skelbiamas lietuviškai, kai mo
kyklose vaikučiai bus atplėšiami nuo savo 
protėvių kalbos?

Jei nebus stipriai susirūvinta lietuvy
bei fronto išlaikymu, gali lengvai atsitikti, 
kad už kiek laiko amerikiečiams lietuviams 
gerai tiks Jeremijaus rauda prie sugriau
tos Jeruzalės. “Atsimink, Viešpatie, kas 
mums atsitiko: pažvelk ir matyk mūsų pa
niekas. Mūsų tėvynainystė atiduota kitiems, 
o mūsų namai svetimiems”.

Kad nereiktų tokios raudos, gal geriau 
visi dabar dažnai kartokime kitus Psalmi 
ninko žodžius, tik sau prisitaikę:

Jei aš uamiričiau tava, Lietuvių Tauta, 
tebūna uimiržta mano dešinė. Tteprilimpa 
įmano liežuvis prie mano gomurio, jei ne- 
minėaiu |avęa, jei
tos savb Bntanaytees

rę tie vyrai, kurie nuveikia Jie tinkamai pagerbė ir Lio 
didelius tautai darbus. Bet tuvos nepriklausomybės ko 
tokie vyrai dar labiau turė-jvų kariuomenės vadų Genero- 
tų būti gerbiami mažųjų val-.lų Žukauskų atveždami į Lie-

tuvų ir įteikdami jam simbc 
liškų dovanų — aukso kardų. 
Generolas Žukauskas, norėda* 

nkų, knygnešių ir kitų tau- imas, kad ta brangi gavo bro-

stybių bei tautų. Lietuvių tau 
ta, šimtmečius vergavusi ir 
svetimų jungų nešusį, aušrini-

tinį darbų dirbusių vyrų pa
stangų dėka, turėjo progos 
tarti savo žodį, jog nori gy
vauti laisva nepriklausoma., 
Tuo būdu Lietuvos kariuome
nė tautos žadintojų bei ypa
tingai pasidarbavusių Lietu
vos nepriklausomybės atsta 
tyme darbe vyrų vardais ji

lių amerikiečių atvežtų jam iš 
užjūrio dovana liktų Lietu
vos jaunųjų kartų auklėjimo 
simboliu, tų kardų padova 
nojo Karo Muziejui, kur jis 
stovi Lietuvos praeities ir 
dabarties paminklų eilėse. Šia 
proga norėčiau pranešti Ame
rikos lietuviams, kad iilagal-

yrų pasivadinusi kelias savo vis Generolas Žukauskas su 
dalie ir įstaigas, pav. lietu- vo gražia išvaizda dar ir da
vos Karo Mokykla pavadin
ta “Pirmoje Respublikos Pre 
zidento Kara Mokykis”, Ka
ro ligoninė: Dr. Basanavičiaus 
Karo Ligoninė, Civilinės Įstai 
gos, gimnazijos bei mokyk
los yra pavadinusias a. a. 
Kun. Tumo - Vaižganto, Dr. 
Kudirkos, Vysk. Valančiaus 
inž. Vileišio ir kitų vardais. 
Taip Lietuvos kariuomenė ir 
visa tauta nuoširdžiai pager
bia bei įvertina žmones, ku
rie dar sunkiais rusų pries
paudos laikais, neapsakomai 
sunkiomis aplinkybėmis kovo
jo ir dirbo dėl Lietuvos lais
vos ir nepriklausomybės, ne
siskaitydami nei su savo iš
galėmis, nei su sveikata. Jie 
buvo šalinami iš mokyklų, 
tremiami į Rusijos gilumų, 
gpdinsmi į kalėjimus bei ne
gailestingai kankinami. Bet

bar nesiskiria iš jaunų ir e- 
norgingų Lietuvos karininkų. 
Jis dar dažnai matyt kariuo
menės tarpe, nes jis skaitosi 
2-jo Ulonų Lietuvos didžio
sios kunigaikštienės ^Birutės 
pulko sųrašuose.

Generolas Žukauskas kaip 
karininkas savo žygius pra 
dėjo dar 1904 m. Tolimuo
siuose Rytuose Rusų Japonų 
kare. 1914 m. į didįjį karų 
jis išėjo kaip pėstininkų pul
ko vadas, o laisvosios atgi
jusios mūsų tėvynės nepri
klausomybės kovose generolas 
Žukauskas net keturis kar
tas buvo mūsų kariuomenės 
vadu. Generolui Žukauskui 
vadovaujant jauna, kovose ne 
prityrusi, bet galinga dvasia 
persisunkusią mūsų kariuome 
ne, iš Lietuyps ^uvo išvyti: 
bolševikai, bermontininkai, o

Kitataučio Vytkupo Paraginimas įp^4go> jie, >otiS( kad Jų 
kančios nenueis

Lietuvių R. K. Darbininkų seime daly
vavo du vyskupai — J. Ė. Vyskupas M. 
Reinys, svečias iš Lietuves ir J. E Nashua, 
N. H., Vyskupas John Peterson. Sakydamas 
pamokslų laike iškilmingų seimo pamaldų, 
Vysk. Peterson pasakė:

“Man labai džiugu šį rytų būti jūsų 
tarpe ir sveikinti jus už branginimų savo 
tautybės ir savo švento tikėjimo. Aš čia 
atvykau, kad jus pala&ninti ir parodyti, kad 
aš esu vyskupas ne vienos kokios tautos, 
bet visų tautų ir visų žmonių”.

Toliau vysk. Peterson pasakė šiuos reikš 
mingus žodžius, koriuos turėtų gerai įsidė
mėti kiekvienas lietuvis: “Jūsų tėvai ir pro 
tėviai taip tų tikėjimų brangino, kad jie 
velijo verčiau mirti, nekaip jo netekti. D 
kaip jie brangino tautybę. Per ilgus perse-

jie tų visų žiaurumų ne kiek Širvintų - Giedraičių laukuo 
se buvo galutinai sutriuškin
tos lenkų legijonu pastangos 
okupuoti visų mūsų gimtųjų 
žemę. Generolo Žukausko as
menyje mūsų nepriklausomy
bės kovų kariai visuomet ma
tė savo pirtnųjį nepamainomų, 
geležinės valios ir didžio ka
rio dvasios narsų vadų, žy- 
miausiųįjį kovų dalyvį.

Nepaprastu kariu ir vadu 
generolų Žukauskų laikė ir

darbas, 
niekais
tų garbingų ir brangių lietu
vių tautai vyrų džiaugiasi sa- 
lvo darbais, o visa tauta per 
amžius bus jiems dėkinga.

Lietuvos kariuomenė, supra 
sdrtma tokių vyrų reikšmę ir 
įvertindama jų darbų, kiek
vienų proga juos atitinkamai 
pamini ir pagerbia. Lietuvos 
karinė spauda neseniai gra 
žiai paminėjo ne tik Lietuvos 
kariuomenei ir visuomene*, 
bet ir Amerikos lietuviams 
gerai žinomų didžiojo karo 
dalyvį ir lietuvos nepriklau
somybės kovų buvusį Kariuo
menės vadų atsargos genero-

as, jjų 
tis. Šiandien kai kurie iš

klojimus ir spaudimus jie išlaikė savo kal
bų, jus jos išmokė ir troško, kad jūs jų taip lų Silvestrų Žukauskų, ku- 
pat brangintumėte.” '„am g. m. gegužės mėn. 15

“Didžiuokitės savo tauta ir savo tiky- 
t ba. Didžiuokitės savo tautos garbinga pra

eitine. Išmokykite savo vaikus ne tik būti 
gerais savo tėvynės Lietuvos ir savo prigim
tos kalbos mylėtojais. Išmokykite savo vai
kus kalbėti poterius savo tėvų (lietuvių)
kalba“.

“Darbininko” bendradarbis pastabi, kad 
kitatautis vyskupas taip karštai ragino lie
tuvius mylėti ir gerbti katalikybę ir lietu
vybę, kad įr karščiausias lietuvis patriotas 
negalėtų stipriau paraginti būti gerais ir 
ištikimais lietuviais.

d. sukako 50 pietų karininko 
laipsnyje. Lietuvos Respubli
kos Prezidentas, • įvertinda
mas generolo Žukausko* ne
priklausomybės kovų laimėji
mus, jį yra apdovanojęs aet 
trimis Vyčio Kryžiaus ordi
nais ir kitais garbės ženklais: 
1-os rūšies 1-jo laipsnio, TI 
ir III laipsnio Vyčio kryžiais 
ordinu, Lietuves Kunigaikš 
čio Gedimino U laipsnio or
dinu, Savanorių ir Neprikjao-

Du pasaiieriniai
Jungtinių Valstybių, kitas — Anglijos per
skrido Atlantu. Jie skrido tuo pačiu kartu, 
bet skirtingais keliais. Amerikos lėktuvas 
skrido į Angliju, o Anglijos — į Amerikų. 
Tai buvo mėginimas nuolatinio susisiekimo 
lėktuvais. Išmėginimas buvo pasekmingas. 
Būsimųjį pavasarį prasidės pastovus lėktu
vais susisiekimas per Atlsntikų. Dėl to solo 
skridimai jau nustoja savo reikšmės ir ne
bėra jokia sensacija.

lėktuvai — vienas šunybės medaliais Be to, jis
yra apdovanotas Latvių Lač- 
plėšio ordinu ir Oekoslovakų 
“Valečny KriŽ” ordinu.

Ypačiai buvp pagerbtas ge
nerolas Žukauskas Amerikos 
lietuvių. Amerikos lietuviai 
nrptjklausdmybės atstatymo 
darbe yra uoliai dalyvavę,
kas asmeniškai, kas remda į ir persekiodama juos vis ver-

svetimieji, kuriems vienu ar 
kitu būdu teko su juo susi
durti ar susitikti. Tarp kitų, 
vokiečių ats. gen. mjr. Schro- 
eder, 1919 m. buvęs Lietuvoj, 
savo atsiminimuose taip rašo: 
“1919 m. balandžio mėnesy
je mažos lietuvių kariuome
nės priešakyje pasirodė tik
ras vadas gen. Žukausko as
menyje. Gen. Žukauskas bu
vo tikras karys. { didįjį ka
rų jis išėjo kai pulko vadas 
ir iškilo iki rusų kariuomenės 
1 pėst. divizijos vada. Gen. 
Žukausko narsumų rodo 6 su- 
leidimai, gauti per karų. Jis 
buvo energingas, nieko ne 
paisė, aštriai griebdavo, jei 
kur rasdavo tinginiavimo ir 
neveiklumo”.

Toliau tas pslts vokiečių 
ais. gen. mjr. Schroeder rei- 
l/ndngai pabrėžia: “Lietuvių 
karluonienės va r opi o ji dvasia 
buvo vyriausias vadas — ge
nerolas Žukauskas. Jo nenu
ilstamo veikimo, jo pastovaus 
vei ži mosi dėka, atsitraukus 
vokiečių kariuomenei, maža 
lietuvių kariuomenė nenusto
jo spaudusi bolševikų fronto

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Piknfldertų daina
(Nata‘ ‘ O, Zuzana *’)

"Žmonės nusiskundžia, 
kad mūsų piknikuose bū
na prastas alus.”

(Girdėta.)

Gersime po alų,
Gersime po alų,
Iš nepilnų tų bokalų.

O. rengėjai,
O, rengėjai,
Prasta^ alus jūsų čia! 

Biznierių nutversira,
Biznierių nutversim,
Jam kišenę pakratysim.

O, rengėjai,
O, rengėjai,
Pigų alų duodat mums! 

Alus čia prastesnis,
Alus čia prastesnis,
Už tai biznis jums didesnis 

O, rengėjai,
. O, rengėjai,

Duokit gero mums alaus 1 
Štymas alų varo,
Štymas alų varo,
Jis tik mumis stonus daro.

I, rengėjai,
), rengėjai,

Pigus alus jūsų čia! 
Piknikai mūs yra,
Piknikai mūs yra,
Vien tik alaus išgėrimui.

>, rengėjai, 
rengėjai,

Duokit gero mums alaus!

0,
O.

O,
o.

Vienoj gazietoj radau to
kių korespondencijų:

“Susieina lietuviai į paren
gimus, sako kalbas, kalbas a- 
pie tautiškumų, apie nutau- 
timų, o žiūrėk, tie patys kal
bėtojai, išdrožę oracijas, tar
pusavy ima angliškai kalbė
tis. Nors man ir nepatinka, 
bet turiu prisipažinti, kad tuo 
labiausiai pasižymi moterys. 
Susieina ponios į būrelį ir 
pradeda iš pradžių vienų kitų 
žodį angliškai, o paskui ir vi
sai įsismagina. Man atrodo, 
kad pagerbiant lietuviškus su-M^ 
sirinkimus, reikia stengtis 
kiek galint daugiau kalbėti 
tarpusavy lietuviškai.”

Čikagoj, tavorščiai, yra lie
tuviškų draugijų, kurių susi
rinkimuose jokiu būdu negali 
padaryti nutarimo, jei nešne
kama angelskai.

Kadangi buvo dvi dienos 
švenčių, tai Andrius Tūzas, 
užtrukęs prie pokerio, parėjo 
namo jau auštant ir gerokai 
įkaušęs. Žmona atsikėlus ko- 
lioja paskutiniais žodžiais, o 
Tūzas stovi ir klauso.

— Ko dėl gi tu nieko man 
neatsakai, nesiteisini? — pa
galios šaukia žmona.

— Mariuk, brangioji, — at
sako Tūzas, — aš labai džiau
giuos, kad viskų man čia sa
kai. Jei būtum savo kalbų 
telegrafu pasiuntus ten, kur 
aš pokerį lošiau, būtume tu
rėję labai daug užmokėti.

žėsi pirmyn, kol galutinai 
1919 m. rugsėjo mėn. bolševi
kų kariuomenę išvijo už Dau
guvos ir tuo apsaugojo* Lie
tuvos nuosavybę. Nors ir bu- 

, vo ypačiai patogios operaci
nės aplinkybės, tačiau nieku 
būdu negalima mažinti šio 
energingo vyro nuopelnų. Ge
nerolas Žukauskas, vis dėl to, 
Lietuvos kariuomenė pasiekė 
visai nepaprasto dalyko. Jo 
vardo Lietuvos kariuomenė 
niekad neturi pamiršti”.

Švęsti 50 metų, kaip kari
ninko, sukaktį — nekiekvie- 
nam karininkai pasiekiama 
svajonė. Juo labiau ta sukak
tis šia proga yra reikšminges
nė, kad jo jubiliatas yra 
•mūsų garbingasis kariuome
nės vadas, kurį dar gyvų ir 
jaunuoliškai judrų matome 
šių dienų gyvenime. Taigi, 
pagerbdami šį tikrųjį Lietu
vos sūnų, senąjį karį ir ne tik 
savųjų, bet ir svetimųjų tvi
rtai pripažintų tikrųjį vadų, 
dar kartų, nors ir neplauta u- 
šiai, prisiminsime jo didingų 
kovomis nužymėtų Lietuvos 
militarinei jėgai labai daug 
davusį gyvenimo kelių. Apie 
pagarbų gyviesiems nusipel
niusiems vyrams, šio straips
nio motto vietoje dabartinis 
mūsų kariuomenės vadas gen. 
št. pik. Raštikis savo minty
se reikšmingai pabrėžia:

“...Jei mokame gerbti pa 
garbos vertus mirrriuosiua ir 
praeitį, tai mokėkime tinka 
mai pagerbti ir pagarbos nu

gipelniusius gyvuosius, gyve
nančius dabartyje’...

Generolo Žukausko gyveni
mų ir jo kaip karininko ir 
vado žygius galima ryškiai 
skirti į du pagrindinius laiko
tarpius: karo tarnybų ir ko
vos prieškarinės Rusijos ka
riuomenės eilėse ir kūrimas 
bei vadovavimas atgijusios 
Lietuvos kariuomenės nepri
klausomybės karo metais.

1914 na. rugpiūčio mėn. į 
didįjį karų išėjo kaip pulko 
vadas su savo 314-ju pėstini
nkų Naujojo Bokalo pulku. 
Šis pulkas beveik ištisus 1914- 
15 metus sėkmingai kovėsi su 
vokiečiais prie Varšuvos, P< 
locko, Dubysos, Radviliškio, 
Šembarko ir kitur.

1915 ra. rudenį buvo pa? 
kirtas brigados vadu ir iš 
pulkininko pakeltas į general 
majoro laipsnį. 1917 m. pas
klidas Los pėst. divizijos va
du. Kai kurį laikų gen. Zu 
kauskas ėjo ir XIII korp. 
vado pareigas.

Tuo būdu generolui Žukau
skui buvo lemta kautis cu 
vokiečiais ir savo krašte, Du 
bysos linijoje ir dalyvauti pa
sitraukiančių rusų smarkiose 
ariergardinėse kautynėse 
Kiek vėliau, rusų kariuome
nei mėginant iš Kuršženus 
dar kartų įsiveržti į Lietuvų 
iš šiaurės pusės, generolui Žu
kauskui su savo pulku teko 
kautis Biržų kryptimi ties 
Radviliškiu ir Šembarku.

Dalyvaudamas visose tose 

(Tęsinys 3 pusi.) V
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(Tęsinys iš 2 pusi.)

kautynėse, generolas Žukaus
kas buvo kelis kartus sun
kiai sužeistas, tačiau, žaiz
doms vos sugijus, vėl grei
tai grįždavo į frontą daly
vauti kautynėse.

Vokiečiams okupavus Lic-

Lieiuvių spauda 
Smarkiai suvaržyta aštrios

t
lenką cenzūros Vilniaus kraš
to lietuvių spauda gali atvaiz
duoti tik mažą dalį Vilniaus 
krašto lietuvių vargų. Tačiau 
ir tas, kų ji praneša, daro la
bai slegiantį įspūdį, 
krašto šeimininkai lietuviai 
ten priversti gyventi, lyg ko
kie nusikaltėliai, įnamiai, jie 
kiekviename žingsnyje yra 

. skriaudžiami atėjūnų lenkų. 
Vilniaus krašto lietuvis netu
ri jokių teisių, tik kankina
mas įvairiausių priemonių ir 
varginamas sunkių mokesčių, 
jis beviltiškai žiūri į ateitį.

tuvių, apkrovė baudomis,- by
lomis administraciniais perse
kiojimais, teismais.

Lenkai neduoda teisės lietu
viams radio naudotis

Duotieji ankščiau radio nau
dotis leidimai paskutiniuoju 
laiku dažnai atšaukiami, gi 
naujų vengiama duoti. Len
kai bijo, kad Vilniaus krašto 
lietuviai negalėtų klausyti lai
svosios IJetuvos radio stočių.

Gera dirva varyti lenkinimo 
darbą yra bažnyčios

Per bažnyčias lenkai sten
giasi nė Dievo žodį ir tiesas 
skelbti, o rūpinasi lenkinti lie-

gen. Žukauskas pasiūlė plapų. 
kaip juos išvyti. Sis gen. Žu
kausko pasiūlymu buvo prk 
imtas ir iš dalies įvykdytas.

• . t- - t

Vėliau nuo 1920 m. vasario 
23 d. iki birželio 14 d. gen. 
Žukauskas vėl buvo kariuo
menės vadas, o tų pačių mo
tų rudenį, kai Želigovskio va
dovaujamos lenkų jėgos ry
žosi okupuoti visų Lietuvų, 
gen. Žukauskas trečiąjį kartų

MR1" i t-t , . . . ■

vių ir 10 prekinių. Tad viso 
24. Trys garlaiviai kursuoja 
ruoe Kaunas - Klaipėda. Dnu 
gumas šių garlaivių yra sta
tyti prieš Didįjį karų, o da
bar tik pagrindinai atremon 
tuoti. Naujų vos keletas te- 
pastatyta. Didesnieji garia i-

nė, Kernavą, Kulautava ir vi- j leiviams garlaiviams, o nuo 
sa eilė kitų). Ypatingai daug'šių metų pavasario ir preki-
žmonių važiuoja į kurortu? 
šeštadieniais ir sekmadieni*is, 
šalia normalaus tvarkraščio, 
plaukioja dar ir specialūs ku
rortiniai garlaiviai, kurie vi
sados būna perpildyti žmo-

viai vea iki 600 keleivių, jų nių. Keleivių, vykstančių ga-

niams garlaiviams, įsteigta 
bendra garlaivių kasa ir pa 
naikinta nesveika konkuren
cija, kuri žymiai atsiliepdavo 
silpnesniems garlaivių savini
nkams.

Šalia prekinių garlaivių, 
prekių transportas palaike 
mas, bemotoriniais baidokai?,

rlaiviais į kurortus ir vasar
vietes, kasmet didėja. Porci

dydis 90 tonų.

Garlaiviais važinėja nema
ža žmonių jų tarifas pigesnis 
už kitų susisiekimo priemo-1 
nių. Esant tokiomis sąlygo
mis žmonės važiuoja, nešiu 
rint, kad garlaiviai plaukia 
ne perdidžiausiu » greitumu. 
Garlaivių greitis 20 kilometrų 
į valandų. Jie galėtų plau
kioti ir kiek greičiau, bet ka
dangi vaga dar nesureguliuo
ta ir yra seklumų, todėl pil
nu greitumu važiuoti negali
ma. Iš Kauno į Klaipėdą Ne
munu yra apie 250 kilometrų 
(iki Smalininkų 100 ir nuo 
Smalininkų iki Klaipėdos a- 
pie 150).

Vasaros metu labai daug 
žmonių važiuoja garlaiviais į 
panemunės kurortus ir vasar-

tų metų sezonų garlaiviai to- kuriuos tempia kiti laivai. Totuvų ir revoliucijai sugrio 
vus rusų armijų, 1918 m. ga-' paėmė mūsų kariuomenės va- 

dovavilnų. Pagaliau, Avi r vin
tų - Giedraičių laukuose len- 
kai gavo mirštamų smūgį ir 
buvo galutinai sutriuškinti. 
“Tai buvo svarbiausias mū
sų nepriklausomybės istorijos 
momentas” — apie Giėdrai- 
čių laimėjimų savo prisimini
muose yra pažymėjęs pat*

le generolas Žukauskas grįžo 
į Lietuvų, nes jam, kaip se
nam kariui rūpėjo Lietuvos 
kariuomenės steigimas.

Labai sunkiai perėjęs kelis 
to meto frontus, išvargintas 
ir peršalęs kelionėje, be ma
žiausių materialinių išteklių,

_ , , drauge su keletu lietuvių gen.
Jau keliolika metų kaip sun *>«<«• Lenki dvasiškoji vy- žukauskas |ais

kiai vargsta lenkų atplūstas rtausybė į lietuvių parapijas dyi y.,

inų. Čia gen. Žukauskas tuoj 
prisistatė pirmajam mūsų Tar 
rybos Pirmininkui A. Smeto 
nai, kuris gen. Žukauskui pa- 

mi-
pareigas. Vėliau iš

vargintas ir kelionėse perša
lęs gen. Žukauskas sunkiai 
suserga plaučių uždegimu. Li
ga trunka apie tris mėnesius.

Bolševikams artinantis prie 
Vilniaus, mūsų vyriausybė ir 
kariuomenės štabas buvo pri
versti persikelti į Kaunu. Kiek 
vėliau, ėjęs krašto apsaugos 
ministerio pareigas dabarti
nis ats. gen. Velykis pasvei- 
kusį gen. Žukauskų pakvietė 
vėl grįžti į kariuomenę. Gen. 
Žukauskas vėl stojo prie da 
rbo ir nuo 1919 m. balandžio 
26 d. iki gegužės 27 d. buvo 
generalinio štabo viršininku, 
o paskiau buvo paskirtas vy
riausiuoju kariuomenės vadu-

f niaus kraštas. Tikrieji to 
)au kuris laikas lenkai Vil
niaus krašte varo ypatingų ak

cijų prieš lietuvius. Ta lenkų 
akcija yra planingas, gerai ap 
galvotas griovimas ir naikina
mas visko, kas tik yra lietu
viška.

Organizacijos

Šiai lenkų akcijai yra tinka
mos visos priemonės. Lenkini
mo akcijos pradžia pasireiškė 
visišku Vilniaus krašto lietu
sių organizacijų išgriovimu. 
Per trumpų laikų buvo užda
ryta beveik visų lietuviškų or
ganizacijų skyriai ir rateliai 
visame Vilniaus krašte. Jiems 
visur buvo primesti tie patys 
ir vienodi kaltinimai, esu jų 
veikimas grėsė viešam ramu
mui ir sudarė pavojų Lenkijos 
valstybei. Tačiau tai tik ofici
ali priedanga, o iš tikrųjų jaie 
nuslėpdami tikksrieji lenkų no
rai — meduoti lietuviams būti 
lietuviais ir juos versti sulen
kėti.

Tai lenkai mano pasiekti 
neleisdami lietuviams organi
zuotis savo tarpe, tikėdamiesi 
lietuvius pritraukti ir jų dva
siai visai svetimas lenkų orga
nizacijas. Todėl lenkai viso
mis jėgomis ir visomis prie
monėmis taip žiauriai išgrio-

stengiasi atkelti kuo veikliau
sius lenkų veikėjus kunigus, gi 
lietuvių kunigus kilnoja į to
limas lenkų ir gudų parapijas.
Į lietuviškas parapijas atkelti
lenkų kunigai planinga* naiki-1 nįHįerį0 
*w« lietuviškas pamaldas. Len
kų administracijos organai lie 
tuviams kunigams, ke\ia by
las vien tik už tai, kad į gimi
mo metrikus lietuvių vaikus į- 
rašo lietuviškais vardais ir 
pavardėmis. Persekiojamos ir 
grynai religinės lietuvių orga
nizacijos, kaip pav., mažų vai
kų eucharistijos karžygių ir kt 
Neleidžia lietuviams susirinkti 
bendrai pasimelsti į gegužinės 
pamaldas, už tai tuojau rašo
mi protokolai, keliamos bylos. 

Pasienių suvaržimai
Ypatingai didelį vargų Vil

niaus krašto lietuviai kenčia 
dėl taip vadinamų Lenkijos 
pasienių suvaržymų. Paskuti
niu laiku Lenkijoje išleisti ir 
veikia griežti palinijo ruožo 
gyventojams įstatymai, kurie 
ypatingu žiaurumu paliečia 
(Vilniaus krašto lietuvius. Ten 
be atitinkamo leidimo negalim 
išeiti neė iš savo kiemo. Taip 
pat reikia visokiausių leidi
mų norint nueiti į kitų kaimų 
ar miestelį. Daroma visokiau
sių trukdymų tiems ūkinin-

vė organizacinį Vilniaus kraš- kams, kurių ūkius yra perkir
to lietuvių gyvenimų. Lenkai 
sulikvidavo ir keliolika metų 
Vilniuje veikusį Vilniaus kraš
to lietuvių Komitetų. Išgriovė 
lietuvių organizacijas, tų or
ganizacijų vadovus ir veikles
nius narius” (kaip ir iš viso 
lenkai elgiasi su kiekvienu sų- 

oningu Vilniaus krašto lie

tusi administracijos linija. 
Apskritai, gana plačiame pali
nijo ruože Vilniaus krašto lie
tuviai gyvena tarp suvaržyti, 
lyg būtų kokiame kalėjime. 
Į tų palinijo ruožų negali iš 
Vilniaus ir iš kitų vietų par
važiuoti, net ir švenčių metu, 
kilę lietuviai. Jioms už tai ke-

Frinktynės mintys I
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis
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Liepos Septinta Diena
“Budėkite ir jūs prisiren

gę, nes tų valandų, kurios jūs 
nežinote, žmogaus Sūnus a 
teis”. — Šv. Mato XXIV, 44.

Tuščias apgailestavimas, 
kurs užsivogia virš išeikvotų 
valandų. — Whittier.

Kvaila Pana
“Vidurnaktis ateina, o ma

no lempa nepilnai” (Juoda

gen. Žukauskas.
1935 metų gruodžio mėne

syje mūsų garbngasis karžy- 
gis šventė savo 75 m. am
žiaus sukaktį. Dabar, pami
nėdami šio mūsų didžiojo vy
ro ir vado 50 metų sukaktį 
nuo jo pakėlimo į pirmąjį ka
rininko laipsnį.

Džiugu visai mūsų tuntui, vietes (Lampėdžiai, Kačergi-
o ypačiai kariuomenei, kad Į ------
toks pasižymėjęs karys, gen. j

Žukauskas, kuria tiek daug ; 
patarnavo Lietuvai, nuolat 
matomas mūsų tarpe. Jis yra 
gyvas liudininkas mūsų ka
riuomenės augimo, susitvar
kymo, drausmės ir tos milži
niškos pažangos tarp mūsų 
bnv. Nepriklausomybės kovų 
savanorių ir dabartinės mo
dernizuotos mūsų kariuome
nės.

Šių jubiliejinių sukaktuvių 
proga kiek kariai tiek ir vi
suomenė pirmam Kariuome
nės Vadui generolui S. Žu-

Tose didžiai atsakingose pa- kauskui palinkėjo, kad jis il- 
reigose išbuvo iki 1919 m.' gįaU8ius metus galėtų džiaug- 
spalių 7 d. Šiuo kritingu mū | (į8 lnū8ų kariuomenės daro- 
sų kraštui momentu labai ma pažanga ir sulauktų tos 
daug nulėmė pirmojo kuriuo- j valandos, kada viso Lietuvos 
menės vado gen. Žukausko krašto širdis bus išlaisvinta
autoritetas, jo energija ir di-, 
di vado Valia./Gen. Žukausko, 
vadovaujama kariuomenė iš
vijo iš Lietuvon bolševikus ir 
sėkmingai pasiekė net Dau
guvą. Mūsų jaunos kariuome
nės laimėjimai sustiprino jos 
dvasių tolimesnėms kovoms, 
o ypačiai su mūsų klesti n 
gaišiais priešais — lenkais.

1919 m. rudenį gen. Žukau
skas, pasitraukęs iš kariuo
menės vado vietos, dirbo gen. 
Niessel’o komisijoje, kuri pri 
žiūrėjo bermontininkų atsitrau 
kimų. Bermontininkams gi su 
manius Lietuvoje pasilikti.

.iš. paskutiniojo okupanto ve
rgijos.

mus).
“Seselės, pribėkite!” Jie ,iamoa by|o8> pr,ltok<b

uždare duris. (Juoda ir aud-;lak dManlo, Apskri
ringą naktis puola). Jos nie
ko neduoda iš savo kupino 
apstumo, kiekviena prižiūrė
dama lempų, kurių ji turėjo.

ir audringa naktis puola). ‘Se 
sei ės, gelbėkite! pirm nei ma
no viltis bus užmušta; duo
kite iš savo apstumo, kad ma
no lempa būtų pilna”. (Su-
žiedotinis buvo įėjęs į Na Irijona B. Williams

(Sužiedotinis buvo įėjęs į Na
mus).

“Aš klabinsiu, nors durys 
uždarytos”. (Juoda ir audri
nga naktis puola). “Viešpa
tie, tavo tarnaitė laukia. Ati
daryk! Aplink mane bėga na
ktis kaip upė” (Sužiedotinia 
buvo įėjęs į Namus).

“Kas beldžia taip vėlai iš 
tamsių Rytų!” (Juoda ir ta
msi naktis puola). “Eikite 
sau! Aš nepažįstu nei galin
gesnių, nei menkiausių, ku
rios neatsineša šviesos į ves
tuvių pokylį”. (Sužiedotinis 
buvo įėjęs į Namus). — M*

tai visas Vilniaus krašto lietu
vių gyvenimas yra sunkus ir 
liūdna*. Okupantai lenkai no
ri, kad j is būtų tarnams ir juo
das. Siekia ten visiškai panai
kinti lietuviškumų.

Susisiekimas Lietuvos 
Vidaus Upėmis

į .* • • r . Ą - * •

Didesnės reikšmės susisie
kimui teturi tiktai trys Lie
tuvos upės. Tai Nemunas, Ne
vėžis ir Neris. Ir tai tiktai 
aukštupiuose. Neknune garlai 
viai teplaukioja tik iki Kau
no, o Nevėžiu — iki Babtų. 
Toliau plaukti pavojinga, nes 
yra seklumų, akmenų ir ben
drai upių vaga tinkamai ne
sureguliuota. Minėtų upių au
kštupiais ar kitomis mažes
nėmis upėmis plukdomi tik
tai sieliai, bet nuolatinis su
sisiekimas garlaiviais nepaini 
komas.

Iš viso šiuo metu Lietuvo
je (neskaitant Klaipėdos kra 
što) yra 14 keleivinių garlni-

PETECTIVE RILEY

kių keleivių pervežė kelis ši
mtus tūkstančių.

Garlaivių susisiekimas tva
rkomas leidimų sistema. Gar
laivių tvarkraščius, tarifus li
kt. nustato vandens kelių di
rekcija. Tų darbų vykdo ir 
prižiūri garlaivių savininkų 
įgaliotinis. Garlaivių tarnau
tojai tvirtinami susisiekimo 
ministerijos. Visi garlaivių 
tarnautojai, nuo leidimų sis
temos įvedimo, yra unifor
muoti. Viso tokių tarnautojų 
yra 170. Vieno garlaivio įgu
lų sudaro 6-7 žmonės. Tar
nautojams ir darbininkams a- 
tlyginimų nustato darbo in
spektorius.

Įvedus leidimų sistemų ko

kiais baidokais gabenamos 
prekės iš Klaipėdos į Kauną 
ir atgal. Baidokų dabartiniu 
metu yra apie 90; šių vasarų 
bus pastatyta apie 10 naujų.

Visi Lietuvos garlaiviai ap
kūrenami malkomis. Važiavi
mo savikaina — 2 litai kilo
metras. Kaune yra įrengta ga
rlaivių prieplauka, o visose 
sustojimo vietose — priva
žiuojamieji tilteliai ir kelei
viams laukti paviljonai.

Žiemos metu, užšalus Ne
munui, garlaiviai nebekursuo- 
ja. Jie žiemavoja Kauno Žie
mos uoste, o kiti Klaipėdoje.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

3409ir 3411 So. Halsted Street
tai nauja Budriko Rakandų krautuvė. Streikai trukdė

• būdavojimę, bet dabar krautuvė jau gatava, prekės, 
. kurių buvo daugybė užpirkta dabar bus parduodamos

• su didele nuolaida ir kiekvienas pirkėjas aplaikys gra
žių dovanų. .

Mainykite savo senę PARLOR SETĄ dabar ant nau
jo, modemiško. Kaina tiktai #54.50, gražus karpetas

• dykai. ELEKTRIKINES LEDAUNES po #69.50 
ir po #99.50. SKALBIAMOS MAŠINOS Thor, 
vertos #125.00 po #69.50. Maytag keturkampės

. po #39.50. Mažos radios po #6.95. Visos 1938 me
tų Radios išstatytos parodon.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010 -

Budriko programai: Nedėlioję WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF — 920 Kil., kaip 5:00 vai. vak.
Ketvergais WHFC — 1420 Kil., kaip 7 vai. vakare
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Trečiudienis, liepos 7 d., 1937

GARDINO PILIES KASINĖJIMAI

Atrasta daug senienų,

“Vilniaus Rytojus” prane
ša, kad Oardne, biekasinėjunt 
ir stiprinant Nemuno krante 
pilies kalno apatinę <lalį buvo 
rastos X amžiaus pastatų lie
kanos. Iš jų spėjama, kad to
je vietoje yra buvę Lietuvos 
kunigaikščių rūmai arba šven
tykla. Be to, ten atkasta daug* 
kitų nepaprastai įdomių lie
kanų. Iškasenų tyrinėtojai 
spėja, kad jos yra išlikusios 
nuo 1183 m., kada Gardine 
buvo didelė audra, kuri su
griovė bažnyčių ir užmušė 
daug žmonių. Apie tų nelai
mę esu rašoma ir vienoje ru
sų kronikoje.

Kas rasta griūvįstuose

Didelio tvrto pastato grivė- 
siuose rasta daug vyrų ir mo
terų kaulų ir daug apdegusių 
daiktų; kryžių, sidabrinį re- 
likvijorių ir kaž kokių baldų.

[nulyginti akmenys, kurie at- 
I rodo lyg būtų buvę stalai ar 
kas kita. Kadangi ten pat ras
ta ir daug žvėrių kaulų, tai 
spėjama, kad tose vietose bu
vę senovės lietuvių aukurai, 
kur buvo dedamos ir degina
mos dievams aukos.

Gardino pily

Gardino pilies kasinėjami

Miliauskas ir Ona Simony- 
nifitė. Albina Pečkiūtė baigi 
slaugių kursų. Mūsų koloni- 

į jo* jaunimas mėgsta siekti 
aukštesnio mokslo ir didele 
dalis vaikinų ir mergaičių y 
ra baigę vidurinę mokyklų, 
keliolika yra pasiekę ir auk 
štesnio laipsnio.

Bažnyčios dekoravimas jau 
baigtas. Viskas bažnyčioj at
naujinta, išdekoruota, altoriui 
stovylos, įrengta nauja klau-

dar nebaigti. fAtkasus daug sykla-, naujos lempos ir t.t
liekanų prasidėjo nuodugnus 
jų tyrinėjimas. Kol kas toliau 
pekasinėjama, neg norima iš
saugoti aukštesnieji žemės 
sluoksniai. Kol bus pradėti gi 
lesni kasinėjimai, ketinama iš
kastas rūsis išmūrinti arba 
paremti geležiniais ramsčiais.

Kad kasinėjimui ir tyrinė
jimui numatytoji vieta nuo 
lietaus ir sausros nenukentė
tų, iŠ viršaus apdengta stogu. 
Vėliau numatoma padaryti be 
toninį stogų, po kuriuo bus vi- 

Taip pat rasta brangių akme- suomet išlaikoma maždaug 
nų, pinigų, sagų ir daug kitų vienoda oro temperatūra. Tas
didesnių ir smulkesnių arche
ologinių liekanų. Daugiausia 
dėmesio kelia kai kurio* ply
tos, kuriose yra išsilikę išbrai
žyti kažkokie nesuprantami 
ir neįskaitomi ženklai.

Architektus ir statytojus se 
paprastai domina buvusiųjų

Gėrisi dabar gražia Dievo na
mu savieji, gėrisi ir visi, kat 
tik pamato, nes darbas labai 
gerai atliktas, spalvos artis 
tižkai suderintos. Apvainika
vimui šio gražaus darbo, gir
dėt, choras rudenį rengiasi 
duot bažnytinį koncertų.

Šių vasarų tikrai kas naujo 
įvyko mūsų parapijoj. Dvi 
Šv. Kazimiero seserys: sesuc 
Klemenoija ir sesuo Infante 
atvyko pamokint vaikučių ka 
tekizmo ir lietuvių kalbos. 
Mokinių suėjo virš 50. Vai
kučiams ir tėvams seselių mo 
kymas labai patinka. Visi 

žemėmis, kad tos vietos pavir- j džiaugiasi, nes naudos iš to 
bus daug. O prie . to, gal, tai 
bus pirmieji žingsniai prie 
įsigijimo savosios parapijini

betoninis stogas bus apipiltas

sius. nebūtų ryškus ir pastebi
mas.

Tašiau, kada visa tai bus 
atlikta, dar nėra aišku. Spė
jama, kad tai bus padaryta 
negreit, nes šiam reikalui rei-

mokyklos. T. P.

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Sulaukėme Žymios 
Viešnios - Marijonos 

Rakauskaitės

Marijona Rakauskaitė, Lie
tuvos Operos artistė grįžo iŠ 
Lietuvos liepos 2 d. pas savo 
tėvelius Rakauskus, kurių ii-

pastatų pamatai ir kurįoa kia deja,
aukštesnės mūro dalys. Kai krašto okupantai kažin ar len- 
kur mūro sienose kyšo įdomūs gvai suras.

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
KHkĮBOYGAN, AVIS. — Universiteto prof. Alf. Senn. 

Hh e boi ganiečiai smarkiai ren- Klebonas gavo gražaus įspū | 
giasį prie Wisconsino Lietu- džao. Pasakoja, kad prof. Senn 
vių Dienos, kuri įvyks liepom ne vien pate gražiai lietuviš

kai kalba, bet ir namuose ir11, Racine, AVis. Katalikų Su
sivienijimo apskrities pirm. 
Antanas Stauskas ir kuopos 
valdybos nariai stropiai dir
ba, kad sudarius ekskursijų 
gatvėkariu. Sąlygos labai pri
einamos. Keliai į abi pnees 
kainuos tik $1.06 asmeniui. 
Jau nemažai yra užsirašiusių 
važiuot. Važiuoja ir visas cho 
ras. Atrodo, kad mūsų kolo
nija šiemet bus gerai repre- 
sentuota šiam parengime.

šeimoj lietuvių kalba yra pir
moje vietoje. Ar daug yra 
lietuvių profesijonalų, grynai 
lietuviškos kilmės (prof. Senu 
yra šveicarų kalinės), kurie 
savo šeimose lietuvių kalbai 
užleidžia pirmų vietųf

Tarpe daug baigusiųjų šie
met vietinę high sehool, yra 
būrelis ir lietuvių, būtent: Jo
nas Klijūnas, Klemensas Šla
pikas, Edmondas Girdauskas, 
Albinas Markevičius, Marijo
na Radzevičiūtė, Ona Povilai- 
čiūtė, Pranas Abračinskas, 

Antanas

Prieš porų savaičių mūsų 
klebonas lankėsi Madisone ir 
turėjo progos susipažinti, bei 
pasisvečiuoti pas AVisconaino Albina Brusokiūtė,

r*..

rželius gražiai. Aplinkybės to ( Šv. Baltramiejaus mokyklos 
reikalauja. Bet pas ūkininkus [seserų gyvenimo kambariai 
ne visur gali to rasti. Vienok į remontuojami ir dažomi. Kol
teko užsukti su draugais pas 
lietuvį senų ūkininkų, gerų 
parapijonų ir fterų gaspndo 
nių Stanislovų Austinų, kur 
radome ne vien šeimininkės 
švariai laikomų namų, bet 
ir visas ūkis švarus. Net ir 
karvės, rodos, kitokios, kno- 

Nėra nuostabu, kad miestų,' ^et su muilu būna prausia-

atsisakė nuo raštininko pa
reigų. Liepos 6 d. jis išvažia
vo į Rochester, Minn. Gal 
reiks pasiduoti operacijų!. Jo 
vietų laikinai užims Jurgis 
Bukantis.

arba miestelių, gyventojai už-
ga laikų nebuvo mačius. At- , . . . . ,, , , , .... laiko pagyvenimus svariai, da
lantų perplaukė motorlaiviu
“Georgic”.

Šv. Antano draugija laikys 
pusmetinį susirinkimų liepos J 
11 d» lietuvių Auditorijoj,1 
1 vai, po pietų. Visi nariui | 
privalo dalyvauti, kitaip bus| 
nubausti sulyg konstitucijos. 
Yra svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai reikės svarstyti šia
me susirinkime.

Šv. Baltramiejaus draugi 
jos pusmetinis susirinkimas 
įvyko liepos 4 d. Be kitų da
lykų, nutarta surengti pikui 
kų šv. Baltramiejaus dienoje, 
rugpiūčio 22 <L, Lietuvių Au
ditorijos daržely. G espado
nais išrinkti: G. P. Bukan
tis ir A, Vasilius.’

Dėl ligos, Jonas Montvilas

LAIKAS LEMONADUI t

Ušėjuz vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadų. Tas temoraadas bus gardesnis, jai 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų atominių puo
delių. O gražus atominis uzbonas užlaikys lemona
dų šaltesnį ilgesniam laikui. Apart ųzbono ir puo
delių, yra ir pritaiknita tam, kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setų krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik atrašyti DRAUGUI vienų naujų skaity
tojų metams ir pristatyti jo vardų, pavardę, adresų 
ir $6.00. fiį gražų setų gausite dykai.

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
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... MA2AI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI.,. LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

Emil denemark, inc.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

mos. Už tai ir pienas pas 
juos skanus, kuriuo mus pa-

30 METU PRITYRIMAS
Akys sgaamiBuojamos — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue j 
Valandos: kasdien ano 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0623 >V-------------

Sceley 9329
Dr. K. 

dabar yra
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ave., 8219 Com- 
mercia.1 Ave. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius Ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN j
LIETUVIS ADVOKATAS j 
2201 VV. Cermak Road i
Metropolitan State Bank name i 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1176 

Namai: 6450 S. Rockwcll St
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
Rea. TeL Republic 6047

GLEMENT J, SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Baile Street

Chieago
Telephone CENtral 1840

Rez. 3361 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 6286

Vai. pagal Butartį
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JŪSEI’H J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

| Telephone: REPubiic 9723

| ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 luboe

CHICAGO, ILL.
Telefaaaa KHhray 2880

OFISO VALANDOS: 
rskaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TsL TAHds 0994
Ksu.: TSL PLAsu 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 9-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

DR. J, SHINGLMAN

LIETUVIAI DAKTARAI

“ORTĄ. j. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ZIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyros seredų, 
sekmadienį susitarus, 

lėlio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.______________________
TaL OANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar* 

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel. OANal 0402

seserys sugrįš, viskas bus tva
rkoj. Visa mokykla irgi tai 
soma. Visas darbas nemužai 
iėšuos, taigi rengiamo puru- 
pijos pikniko, liepos HS d., 
visas pelnas bus skiriamas 
tam tikslui. Parapijonai, at- 
jausdami reikalų, žada gau; 
šiai paremti savo atsilanky
mu. Enrika»

LIE I UVIAI DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Ketv ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 Bo. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017

Tel. namų: 
HEMlock 6286

Rez.:
24C6 W. 69 81

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. RKI’uMlc 7»H 
Melrose Park S20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., k et vii tad. ii nenktadieni&lv 
t-»2 v. ryta; 1-6 >. p.; 4-9 v. v. 

Ae&tadlenials nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadvrav 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečladtenlala nuo 

10 v. r. lkl 9 vaL vakaro 
geStadlent&ls nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties.

T<jL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_____________ Pagal isutarti_____________

IeL Calumet 6974
OFISO VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGU. II L._________

Offiee Houra
2 te 4 and 7 to 9 P. M.

Sunday b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN aad SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 6 ir ano 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telaf. PROspeet 1930

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7—S

Šaradomis1 ir Nedėk pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telsfenas RĘFąbMg 7966

Offiee Phone 
PROspeet 1028
VaL 9-4 pp. Ir 7-9

KĄ TIK SUGRĮŽO 
U

Menk ino* Mokslo Betom, Atlantic City 
Praktikuoja 20 metų 

Reumatizmas Ir Blrdlee Ligos
jo Specialybė

Valandos- 11-12 A. M., 2-4. 7-2 P. M. 
Rezidencija 1638 Bo. SOth Ave.

Tel. Cicero M5S 
Ofisas 4S8O West 12tli Street

Cicero, III.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

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

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

Sųbatoma Ciceroj 
1446 So. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Rea. and Offiee
2369 S. Leavltt St 

rak. OANal O7O«

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMlock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 

2423 W. Marąuette Rd.
_______________ TeL HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pairai uni arti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Bes. KENvood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Realdencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8999 Bo. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tsl, OANs’ 0267
Res. PROspeet 665B

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai. vakaro

DR. J. J. KŪWAR
(K0WARSKA8) 

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

Madėltom Ir TračladlantaJa 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Fairfleld Ave. 
TaL LATayette 8016 ‘

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
1 ^sutarti.

Tsl. Office Wsntworth 6330 
Res. Hyds Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
0900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•S.ltvma aerAdomia ir aohatomis

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus 11-

I
oninč, kaip jų pripažino American 
ledical Aasociation Ir American 
Oollege of Surgeons. yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri

kos medikaliai autoritetai mūsų H- 
goainy priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 2700 W BV,
tsl. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Trečiadienis, liepos 7 d., 1937

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
GEGUŽES MENESYJE

------------------- I
Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja Savo

Visiems Geradariams

Juška, Počiukas. Po 50c — 
Radavičienė, Laučienė, Rus
teikas, Elena Pivarūnienė, J. 
Tirkus, Staliūnienė, Laukiem-', 

išoooo^ Ieva Bro-iV- 1)okien<S Bumblauskienė, 
Karohna Čibiras, V. Bi« M.

Martus, Bitautienė, B. Slu- 
szas, Mrs. B. Wengalis, A. 
Riškonienė.

Fer Marę Tamašauskienę.*
— Kasparas Ona, Estelie, E- 
lena Tamašauskai visi po $1. 
Petras ir Povilas Tamašaus- 

Čepienė $2.00, Juozas Spaitis kas 50c, Kazimieras Laučius

Jeronimas Vaičūnas,

(Tęsinys)

ILLINOIS
Cicero:

Kun. 
langui 
wnienė
Lekėtienė — $10.00.
Chicago:

Gabrielius Girdžius langui 
— $500.00; Jonas Keru U s — 
$10.00; Marijona Bartkūnin- 
nė $5.00; Leoną Venjelis $5.00, 
Juzė Jautelaite $30.00, Elena

ir A. Zdankus $1.00.

Per Oną Krasauskienę: Po
$3.00 — F. Dickon. Po> $2.00 
— J. Zakarewich, P. Ūselis, 
Mrs. Agnės Visoount.

Po $1.00 — A. Laurinaitie
nė, Monika Feiye, Mrs. Roy 
Klimas, J. Garadauskas, M. 
Stankus, J. Yuodkas, A. No- 
rkevich, Stanley Kelpšas, P. 
Zvibienė, A. Šukienė, M. Bi- 
lienė, Mary Masil,.Al. Drun- 
gelo, Alex Zakaras, Rublaus- 
kas, J. Arlauskas.

Per Oną dadbarienę: Mrs. 
W. Toman $2.00. Po $1.00 — 
Mons. Connor, Anne Sullivan, 
A. Stankienė, A. Ruditienė, 
J. Smilgienė, Juzė Pocius, A- 
nton Mainanas. Po 50c — Lil
lian Lukowsky, George Es- 
ser, Mrs. E. J. Geduldy, Ona 
Pocienė, C. Gužauskas. 19 as
menų po 25c.

$1.00.
Argo:

Per P. Masaitienę; Po $1.00 
— P. Masaitienė, J. Lonas, 
Valanienė, G. Milikienė, S. 
Petronaitienė.
SpringPield:

Per Jurgį Vyšniauską: Po
$1.00 — Marijona Hannonie 
nė, B. Kasparienė. 1 asmuo 
25c.
Spring Valley:

IS CICERO LKIUV1Ų GYVENAU
IŠ ŠV. Antano Dr-jos I nariai: J. Motekaitiš, A. Kon

Susirinkimo drotas, S. Kišk finas, J. Miko-Misirinkimo iaiai8, A Rahočauskas.

Kereap.

Pagerbė Narę 10 Metų 
Sukakties Proga

Draugystė Šv. Antano su
si rinkimų laikė liepos 4 d.
Dėl karštos dienos sus-mas 
nebuvo skaitlingas.

Skaityta laiškas nuo Ame
rikos Lietuvių Sporto Komi- Jau dešimts metelių, kaip 
tel o ir išrinkta draugijos at- Stanislava Ku&ūtė įsirašė 
stovai į įvairius komiteto pa-! draugystėn Nekalto Praaidė- 
rengimus: A. Valančius, Ed J jimo P. Šv. Per visų laikų 
Mikutis ir J. Bertašius. Kiti, nenuilstančiai dirbo draugi- 
l&iškai buvo nuo įvairių drau1 jos labui. Už tų triūsų, jos 
gijų su pasveikinimais. Į draugės, draugijos narės, su-

Tebeserga narys A. Kuisi- rengė pagerbtuvių vakarėlį 
nas. ! birželio 23 d., parapijos sve-

Tvarkdarys išdavė raportų taiuėj. Po vakarienės, kurių
iš parapijos pikniko.

RADIO
u ooLrnrarKŲ

TURNYRO

Praėjusį trečiadienį buvo 
nepaprastas turnyras, būtent 
Lietuvių Golfininkų Sųjunga 
turėjo profesijonalų, biznie
rių golfo turnyrų. Laimėtoju 
išėjo iš profesijonalų.

Išvažiavimas buvo labai sė
kmingas. Dalyvių buvo dau
giau negu tikėtasi. Ęo lošimo 
buvo vakarienė per kurių į 
teikta dovanos laimėtojam,- 
dr. Gussenui ir Mrs. Stevens. 
Iš moterų laimėjo antrų do 
vanų.

Kalbėtojais buvo prokuroro 
asist. adv. C. P. KaJ, teisėjas 
Zfiris, dr. S. Biežis, D. Piva-

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

VENETlAN MONUMENT CO., INC.
Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
......  o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
I 'H » ■ 1F—

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus- ■ ■ o-- , .f

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND A V B.

Telefonas SEEIey 6^03
Chicago, Illinois

patikė komisijos narės: O.
Talžfinaitė, J. Vaštakaitė, K. ritinąs, A. Tulys, Kuraitis ir

Nutarta su įvairiais «l™ugi- * z stu|^nak(/ kiti. Ur. A. Zymont vedb va-
los reikalais kreiotis na r dr-'jos reikalais kreiptis pas dr 
gijos narį adv. L. Kizą.

Jubifiejinio apvaikščiojimo ir „ , ,. . ,
, ....... . o nyte, K. Palubinskaite, drau-koinisija asdave raportų. Pa x A -

, 6i*rr'tp'KIJOs vardu, atminčiai jteike sirode, pelno padaryta $175.70 77 , . ,.
jai aukso kryzelj.

Į vakarėlį buvo atsilankęs 
dvasios vadas kleb. kun. Vai- 
čfinas, kuris nuo savęs įteikė

nors turėta $453.99 išlaidų. 
Kun. II. J. Vaičūnas išrei

škė savo nuomonę kas link 
draugijos apvaikščiojimo, y-

S. L. R. K. A. 146 kuopa' patingai girdamas dr-jos pi- 
rmin. A. Valančių už taip gra 
žų ir sunkų darbų.

— $6.00; A. M. — $5.00. Po 
$1.00 — Antanas Čėpla, P. 
Gedvilą, Antanas Martinaiti?, 
Jurgis Ivaška, Albinas Pili 
paitis, Marijona Glavickas. 
Po 50c — Juozas Stonis ir 
M. Kvediėne7~
VMaukegan:

Jonas Sukaitis — $20.00.

INDIANA:
E. Chicago:

Per E. Norvaišienę: Po $.100' Per Marijoną Petrauskienę:
— S. Jucius, Gronskienė, I.

DYKAI!

Po $1.00 — M. Petrauskienė, 
M. Siminauskienė, Marcelė 
Petkienė, Ona Rodienė, L. 
Merkelienė, B. Koncevičienė, 
S. Lapinskienė, D. Ramin»e 
nė, Z. Šalkauskas. Po 50c — 
Petronėlė Genušauskienė, Pe
tronėlė Danusienė, M. Gudu- 

1 liauskienė, Amelija Šleinienė, 
V. Rlatkauskienė, Marijona 
Norusavich, Amelija Grami- 
lienė, Marijona Kuchinski. 2 
asmenys po 25c.

(Pabaiga)

“Sauce Pan Sėt.” Žino
kite: Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui” 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius Š3.50.

Ii

“Glow Lamp “

Kam nėra reikalinga gera 
lempa! Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
negukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5’,-fc pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. Dykai 
tam, kas gaus naujų “Drau
go” skaitytojų pusei matų ir 
prisius $3.50.

tė, L. Mikulytė, A. Jančau13- 
kaitė, V. Sriubaitė ir M. Dali

nepaprastai gražų rožančių. 
Po visų kalbų Stanislava gra
žiai padėkojo ir žadėjo ir to- 

| dienraščio “D.” piknikų liau drauge su mumis dirbti.
prie baro tapo išrinkti šiol M. Daunytė

VIETINES ŽINIOS

Svarbus Federacijos 
Chicago Apskrities 

Susirinkimas

Ketvirtadienį, liepos 8 d., 
Aušros Vartų parap. salėj į- 
vyks Federacijos Chicago ap 
sk rities susirinkimas. Šis su
sirinkimas bus begalo svar 
bus. Dėl to visų skyrių, cen 
tralinių organizacijų apskri
čiai atstovai būtinai turi da
ly vaut. Apskr. Pirm.

Feravičiui Gerai 
Sekasi

žaausių namų ant Town of 
Lake.

Susižeidė Kriaučiūnienė

Piknikas Pavyko

Užpraeitų sekmadienį, bir
želio 27 d. įvyko Šv. Kryžiaus 
parap. piknikas Vytauto par
ke. Labai gerai pavyko. Kai 
kurie sako, kad pavyko dėlto, 
kad tų dienų pasitaikė Vladi
slovų vardinės.

BRIGHTON PARK. — Jo
nas Feravičius, kurs turi val
gomųjų daiktų krautuvę ad
resu 4359 So. Campbell avė, 
džiaugiasi geru pasisekimu. 
Jisai su savo šeimyna ateina 
nčiais metais minės 25 metų 
jungtuvių sukaktuves.

A.t
ONA VARA61NSKIENĖ

po tėvais Sukaitė

mirė Liepos 8 4.. 1117 m. 8:0# 
vsl., sulaukus pusės metų am- 
Ūsus.

Kils U T su r* g* r Apskr.,
Glrdižkės psrsp , Klsbų kai
mo. ▲msrtko>s tžgyvpąo )4 m.

Paliko dldel'sme nuliūdime
(ūnūs: Izidorių lr Benediktą, 
dukterie Eleną Ir Julijoną, dė
dę Wodmsn, žvogerj PrsnclŽ- 
kų Yską Ir Jo sūnų Bronislo
vą. Lietuvoj: seser| Johsnną 
lr brolj Juozapą lr pusseserj 
Viktoriją.

Kūnas pašarvotas 2483 W.
4«th Pi.

Laidotuvės Jvyks Penktadie
ni, Liepos f d.. 1887. 18 na
mų S:00 vai. ryto bus atlydė
ta J Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurioj {vyks ged u U n-

?oe pamaldos už velione.: aleią.
'o pamaldų bus nuljdėta J 

iv. Kazimiero kapines.
Nuodlrdžlal kviečiamo visus 

gimines draurue-gee Ir pažys
tamus-mas dalyvauti Olose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Hiinal. Iknkterye, Se
serys, llndls lr GtmMės.

Laidotuvių' Direktoriai J.
Eudeikis lr Tėvas. Tel. VIR- 
giula 0881.

Padarė Operaciją 
Broliui Petrui

Šv. Kryžiaus ligoninėj dr. 
1 Simonaitis padarė operacijų 
/broliui Marijonui Petrui. 0- 
1 peraci ja gerai pavyko ir li
gonis sveiksta. Nuoširdžiai dė- 

i koja Dr. Simonaičiui už sėk
mingų gydymų; Seselėms ir 
slaugėms už gerų priežiūrų.

Norintieji pasidarbuoti 
“Draugo” naudai prašomi į 
talkų dabar platinti piknike 

j serijų tikietus. Jų galima gan 
j ti “Draugo” administracijo- 
| je, 2334 So. Oakley avė.

Ežerskis Taiso Namą

Juozas Ežerskis, senas biz-* 
nierius, 4600 So. Paulina st., 
pradėjo taisyti savo namų., 

i Pertaisomas frontas ig pada- 
(rys taip, kad bus vienas gra-

karų. • j
Po visam buvo tarpusavi

pasikalbėjimai. Girdėjos pa
geidavimai, kad L. G. S. dau
giau surengtų tokių išvažia- i 
vimų.

Rugsėjo 5 d. bus kitas pa 
našus turnyras.

Dr. G. I. ^Biežis,
L. G. S. sekretorius

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

PLATINKITE “DRAUGĄ

fA. I A
URŠULE

JURA6KIENG
(po bėvate Norbutaitė)Teresė Kriaučiūnienė, 4614 

So. Paulina grįždama iŠ g*44** Mwpos 6 1>87
krautuvės prie savo namų,
sukniubo ir persilaužė koją.
Ji yra motina žinomo sporti
ninko Ed Kraus.

Praėjo Pusė Metų

Prasidėjo liepos mėnuo. Rei 
škių praėjo pusė metų- Tie, 
kurie tėra užsimokėję už 
“Draugų” ir “Laivų” už pu
sę metų, prašomi prisiųsti pre 
numeratas už antrų pusę me
tų. Atsilyginkite arba tiesiai 
prisiųsdami pinigus į admi
nistracijų arba per įgaliotus 
vietinius agentus.

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meilę, turime duoti 
jai mūs-ų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. fj. Pelico

r

1 .

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

HUDUI A M PC PATARNAVIMAS ARlDULHNbt DIENĄ IR NAKTJ

nVVAT KOPLYČIOS VISOSE 
U I IVA.1 MIESTO DALYSE

80 vai. ryto, sulaukus pusę 
amžiaus.

Kilo Iž Birių apskričio, Pa
pilio* parap.. Taškučių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
Dvi dukteris Marijoną McG4n- 
ley, žentą Louis, Oną Barnwe41, 
žentą Juozapą, tris sūnus: Ka
zimierą, Petrą lr James, mar
čią Ruth, keturis anūkus ir 
gimines; o Lietuvoje seserį, 
broli ir gimines.

A. a. Uržulė priklausė prie 
Tretinlnlcų draugijos.

Kūnas pašarvotas 2948 Un
ion Avė.

Laidotuvės {vyks penktadie
ni. liepos • 4. Ik namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta 1 Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj |- 
vykt. gedulingos pamaldos už 
velionės si«.4ą. P > pamaldų bus 
nulydė'a j sv. Kaslmiere ka
pines.

N.iOMiidžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paty- 
stamus-as dalyvauti žiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moai, Dukterys, A- 
n fiks i ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P.
Telef. YARds 1138.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bukletams — laidotuvėms —

LAVAVHrrK MOO

SEN1AUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemttage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tek LAFAYETTE 0727

Dykai SSkoplyčios visose 
dalyse

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

toMcz ir Sorai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

LLiMčius
S. P. Mažoka
n. Masalskis
A. Prikiš
S. M. Stota

Ežerskis ir Sus
linnaiac F|ii|pikitJIIUV.U|l(ld LUUUIHIv

4348 So. California Avė. 
Phone LATayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. VVestern Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

&

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

> Atsekantis darbas 
3958 VVest 11 ltti St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai 6v. Kazimiero kapinių vartų.

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DTRBKTORIAI 
KELNER — PRŲZIN

G«cidaai«g paUraanaBM — Moterų patąnunja 
M <80 W. lfit> Ava.

I
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VIETINES ŽINIOS

LIETUVIŲ DIENA MARIJOS KALNE
LIUOSE GRAŽIAI PRAĖJO

■ r • l"
Prasidėjo Pamaldomis Seminarijos Koplyčioje 

Ir Baigėsi Pi/cniku Marijonų Okyje; šv. Tė
vo Atstovas Marijonų Seminarijoje

Dienos Įspūdžiai jonams. 0. Krasauskienei ge
Daugeliui teko pirmu svk.lbėjo sekančios: Josephiue 

dalyvauti Seminarijos koply- Kraus, Stella Bružas, Veroni
koje pamaldose. ka Mockienė, Helen Drukte-

Kaip jau žinome, mūsų — nas, Albina ir Liudvika Ge
lietuvių seminarija randasi 
Marijos Kalneliuose, Hinsdale,
m.

Pamaldos koplyčioje įvyko 
10 vai. ryto, kurias laikė ir 
pamokslų pasakė kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC.

Po pamaldų, Marijonų ūky 
jvyko piknikas. Tam reikalui 
buvo pilnai prisirengę Mari
jonų bnedradarbiai.

Didelis Lietus Pakenkė
Po 12 vai. nulijo trumpai. 

Kiek vėliau smarkus lietus su 
griausmais pasikartojo net 4 
sykius. Ir tai visa, didžiumai 
publikos atėmė drąsų apleisti 
namus ir važiuoti į Lietuvių 
Dienos išvažiavimų.

Tačiau pirm lietaus atva
žiavę svečiai nenusigando lie
taus ir neišbėgiojo ir labai 
gražioje nuotaikoje linksmino 
si prie gražios muzikos Juozo 
Budriko, adr. 3417 S. Hale- 
ted str., garsiakalbinės pri
taikintos tai dienai iki vė
lam vakarui.

raltauskas, Teklė Gedminr, 
Marcelė Balčiūnas, Zofija Ali
šauskienė, Barbora Kučienė ir 
Marijona Ražinskienė. Garbė 
ir didelė padėka jums bran
gios šeimininkės, ypač Onai 
Krasauskienei.

T0WN OP LAKE Marijo
nų bendradarbių skyrius, va-

Nutarta surengti šeimiillš- ro Akad. Rėmėjų 8 skyriaus
kų išvažiavimų. Į komisijų 
išrinkta moterys ir metginos. 
Jos žada viskų šauniai su
rengti.

Antros šių metų aviacijos 
dienos laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau. Numattina, 
kai tai dienai bus pakviesti 
net šeši parašiutų šokėjai bei 
šokėjos ir kas valandų Šoks 
iš padangėj skrendančio lėk
tuvo. Be to, bus įvairi pro
grama. Tėmykite laikų ir viė- 
tų.

Š:ame susirinkime priimta 
“Garbės Knyga’’, kurių pa
aukojo Julija Andreliūnienė.

Šv. Mykolo parap. choras. Veda “Muzikos Žinių’’ redak. varg. N. Kulys. Jis grįš Toj knygoj bus surašyti klū- 
iš Vargonininkų seilino, Bostono, Mass., ir su savo choru dalyvaus rengiamoje chorų gegu- bo narių ir rėmėjų nuopelnai

susirinkimas, parapijos sve
tainėj. Visos narės kviečia
mos būtinai dalyvauti.

M. Šventiškas, rašt

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbus,! 
didelius ir mažua, už prieina rast 
kainą. Apkala namus šingeliais. J 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

žinėje ateinantį šeštadienį, liepos 10 d., Vytauto darže. Choras ne tik skaitlingai daly
vaus, bet dar darbuosis piknike gaivindami svečius “gaivinančiu“ vandenėliu.

viai neužmirš, kaipo lietuvio. 
BR1DGEPORT. — Marijo- 

dovaujant skyr. pirm. J. Li- nų prieteliai: J. Budrevičius,
sauskui ir J. ir E. Gedvilams, 
taipgi labai gražiai pasidar
bavo. Jiems gelbėjo Lisausko 
sūnus, P. Turskienė, O. Sriu- 
bienė. Pelno padarė $55.60. 
Negaliu praleisti nepaminėjęs 
Povilo Norkaus, adr. 1706 W. 
47 str., kuris niekados neat
sisako patarnauti su savo di
deliu troku, bet ir žymiai pa
remia. Garbė jums brangūs 
townoflakiečių, jūsų kilnūs 
darbai patys už jumis atsako.

MARŲUETTE P ARK. - 
Marijonų bendradarbiai, bū
tent: Petras Gailius, A. Jo
naitienė, J. §točkus, B. Ne
įtartoms, taipgi žymiai ir gra
žiai pasidarbavo, padarydami 
$40.05 pelno. Jūsų nuoširdusVisa dienelė praleista ne

tik muzikoje, bet ir bendrais .V f'““” ~. . ’’ ’ . pasidarbavimas, brangus
chorais vyrų ir moterų, gra
žiausiomis dainelėmis.

Publikos visgi buvo pusė
tinai. Matėsi tarp daugelio 
žmonių ir profesijonalų, dva
siškuos, biznierių ir visuome
nės veikėjų.

Džiaugsmo ir laimės 
priežastis

Pati didžiausioji laimė ir 
džiaugsmai buvo, kad TT. Ma 
rijonų Amerikos prov. pro- 
vinciolas didž. gerb. kun. J.
J. Jakaitis, MIC. šiandien bu
vo su mumis, kuris birž. 6 d. 
sunegalėjo ir negalėjo su mu
mis dalyvauti. Šiandien su mn 
mis buvo ir Tėvų Marijonų 
generolas, didž. gerb. Tėvus 
A. Cikoto, MIC.
šv. Tėvo Amerikai Atstovas 

ĮBuvo su mumis 
Gerb. Provincijolas prane

šė, kad 5 vai. po pietų ma
lonėjo atsilankyti į Seminari
jų J. Em., Šv. Tėvo AVneri- 
kai Atstovas iš Wasbingtono 
Arkivyskupas Cicognani!

Tai matot, brangieji, kaip 
ankštai vertinamos Tėvų Ma
rijonų įstaigos, kurias atlan
ko toki aukšti svečiai. Už tai 
mums didelė garbė ir džiau
gsmas.

Širdingi jausmai visuomenei 
ir nuoširdžiausia padėka
Kaip žinome, šių tradicinę 

metinę Lietuvių Dienų rengė 
Tėvų Marijonų Chicagos aps
krities bendradarbiai. Nors 
lietus sutrukdė, bet visgi tu
rime pasakyti, kad labai gra
žiai pavyko. Šie kolonijų sky
riai darbavosi:

CICERO — Bulvariškės žy
mios ir nenuilstančios durbuo kasdieną — sunkiuose atsitikimuose 

su kiekviena valgia- Duokite jį kai-

ma-
rketparkieoiai, žinomas jau 
nuo seniau, kas teikia visiems 
darbuotojams didelę garbę.

WEST SIDE. — Marijonų 
bendradarbiai: K. Kulbis, L 
Kryževičius, A. Radzevičius, 
J. Kulbienė, Tarvainienė C. 
Druktenis, M. Stumbrienė ir
gi labai gražiai pasidarbavo, 
padarydami $45.00 pelno, kas 
teikia didelio džiaugsmo vi
siems darbuotojams ir pa
tiems Tėvams Marijonams.

Čia reikia priminti, kad 
21-mo wardo žymus politikie
rius, adv. Henry W. Sako- 
wich, 2100 W. 23rd St., ku
ris turi užėmęs aukštų vietų, 
kaipo sekretorius prie alder. 
Joseph F. Ropa, suteikė di
delę aukų, už kų Marijonų be 
ndradarbiai širdingai dėkoja. 
Adv. J. W. Sakonviszians, pro 
gai pasitaikius, manau, lietu-

J. JBudrevičienė, O. Sekles- 
kienė, J. Šaltenienė, 0. Kaz- 
lauskiūtė, U. Gudienė, taipgi 
labai nuoširdžiai darbavosi ir 
padarė $30.52 pelno. Čia rei
kia pažymėti, kad įžymi dar
buotoja M. Taimanauskienė 
paaukojo gražų siuvinį, kurį 
išleido laimėjimui ir taipgi pa
ti pardavinėjo bilietėlius, kad 
tik daugiau naudos atnešus. 
Sveikiname bridgeportiečius 
darbuotojus ir darbuotojas ir 
labai aČiuojame už gražų pa
sidarbavimų.

Baigdamas, aAiuoju visiems 
atsilankusiems sveteliams, bi
znieriams, profesijonalams, 
dvasiški jai ir bulvariškiams, 
bendrai visiems už gražių pa-

Klūbas gavo laiškų nuo 
Sporto Komiteto, kuris kvie
čia prisidėti prie parengimų. 
Kvietimas priimtas ir tam iš- 

Plačiai žinomas , bizniems ( rjnkta komisija.
Jos, Budrikaa, 3417 So. Hal«- XT . , ,. , ..Nutarta, surengti kitų avia 

cijos dienų apie pradžių rug
sėjo šių metų. Surengimui 
pramogos išrinkta komisija iš

Dovanos “Draugo” 
Piknikui

Aero klubo bei aviacijos nau
dai. Kuratoriais išrinkti Jo
nas Kulis ir F. Naujokas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
liepos 27 d., Lietuvių Audi
torijoj. Petras

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR PO PIK- 

KVOTOJ A8

Kas norite n»mu, išvalyti Ir U- 
popleruotl, tat kreipkitės J •

J. Purtokas
(426 So. Rlchmond SL 

Tel. Hemlock 2671

“ALL-BRAN PALAIKO 
SAVO REPUTACIJA”

ted st., suteikė “Draugo” pi

knikui keletu dovanų. Pirma 
dovana yra “washing matiii- 
ne” vertės $65. Ji eis prie I m“ų
serijos tikletų. Antra dovara 
“floor lamp”, kuri eis prie jf- 
įžangos tikietų.

Tas piknikas įvyks rugp. 1 
d. Sunset Parke. Prie jo da
roma dideli prisirengimai ir 
todėl pasisekimas užtikrintos.
Serijų tikietai platinami vi
sose kolonijose.

Rengiamam piknikui dar
bininkai jau organizuojami.
Ciceriečiai pasižadėjo dirbti 
už baro, bridgeportietės paė-
mė į savo rankas restoranų, 

ra'mų ir Juozui Budrikiu, 3417 į t0wnof 1 ąkietės dirbs prie i et, 
So. Halsted st. už suteikimų ereanio> brightųnparkietės tu- 
garsiakalbio ir visiems dar- r-s Kitos koloni j
buotojains. Nuoširdžiausiai a-
čiū! J. Šliogeris

Lietuvių Kunigų 
Pakeitimai

jos irgi neatsiliks su talka.

Kų Veiks Aero 
Klubas?

Pranešimai

MARQUETTE PARK. — 
Šį vakarų, liepos 7 d. 7:30 
vai. vak. įvyks Šv. Kazimie-

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

6930 8. Aberdeen 8t. 5 kambarių
namnft. Kieto medžio rrlndye. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 karu karadžius. Oat- 
vA ir elė ISerl «tns ir apmokytos. 
N/ra skolų. 38ROO cash erbs ('''įi
ma nritalkvtl sąlygras. Arti 63-čios 
i* TTo1«t»d

v»srrtnvimni A <r buče-uA ar.
b«, imlnuihi snt tavernos. 1967 W. 
Papąlruva^ Ąva,

T»«,rendnoia 3 kamhaHu rottaee -ut 
Omen Bnv arti Menomlnee. Mlch. 
• irt 1 mar—lfn r>AI lnf<v-mneliu n- 
ąvirlto CRETrnTP. 4693 8. Rt.
rMc.oA. -Tol POTTlpvrt-d 40(3.

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

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

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

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

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

TAVERNAR PARDAVIMIT
fler-s ka,upi’'irt tavem««. Nnuji flks- 
for-inl. nrlelasti" kitas
bimls. A»e«6rt„k<te po 7 vai. vak. 
(«rn 4rcb e- A -'e.

W®T»T»TIVOA VTRP-IA

Rr-iv-rMnra virA<>> Jurrio na-
raniios klebonijoj. 3230 So. LI-

' A v*.

RFVnnV PI ETAS

Urerdavimnl fletae S kambariu, nau
jai IM<'koruotaa T# visu ou«iu Švie
su. Vi«d patogumai. 3117 Union 
Ayę, 8»vininkart antram aukSte.

PARDAVIMUI OROSERNfi

Šiomis dienomis Jo Emine
ncija Kardinolas Mundeleiu 
paskirstė į parapijas naujai 
pašventintus kunigus. Kun. 
Stankevičius paskirtas vikaru 
į Šv. Petro ir Povilo para 
pijų, West Pullman, III., pus 
kun. A. Linkų; kun. Gaudys 
į tų parapijų, kuri yra Šv. 
Kazimiero kapinių apylinkėj;' 
kun. M. Švarlys į Šv. Kry
žiaus parap., Town of Lake, 
kun. J. Statkus į Nekalto 
Prasidėjimo parap., Brigbton 
Park.

Atvyko iš Washingtono

Klierikas Kazimieras Pope-
Jei jo. bėdavojalėe papūta „evirf. I ,iofiki8 atvYl<<> iS Washi"«t° 

kinimu, paaksitvkite panelės Bnndy 1 no leidžia vakacijas Brigb 
entuKiastižką laišką: ton Parke pas gitnines. Jisai

čia turi motinų, brolį Vincų,

Lietuvių Nacionalis Aero 
klūbas laikė mėnesinį susi
rinkimų birž. 29, d. Susirinki
mo nemažas skaičius narių ir 1 
dar trys nauji nariai įsirašė. 
Taigi, klūbas sparčiai auga, 
jau tnri virš šimtų aktyvių 
narių.

Aviacijos ir sporto dienos 
komisija patiekė raportų, jg 
kurio pasirodė, kad diena ge
rai pavyko, nors geriausių 
programo-s dalį lietus sulaiko 
Visgi klūbas šiek-tiek pelnė. 
Raportas dar nebuvo pilnas 
(dėl tnimpo laiko). Pilnas ra 
portas bus patiektas sekan
čiam susirinkime.

Aslhma Cause
Feught ln 3 Minutes

‘ Leeolrlnc and
that ceoseeflbe

ramovlns mueuc or 
•troncllnc, choklng. 

__ doctor'i preacrtptlon 
tha ooum of jrour ocooy.

lnlectlono. ii- 
k ln S minu

’EDERALoAVINGS
Iand loan asiociation

____ ’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Ankstyboji varna dantis, vė
lyboji akis krapšto.

— Pasiseaimas visad ap
mokamas pasisekimo verta 
kaina.

Pardavimui grn»fm* (reroj vietoj ar
ti PetuviSkos bažnyčios. Rn pra«rv- 
venlmn ir ilstu. renda pigi. 4345 
Ro. Fairfield Avė. ,

Kae ilgų laikų iešmų dro- 
tam, kuris moka jų sunaudotu 
žia, tam šuo kepsnį nuneša.

Pasitaikanti proga turi rei
kšmės tiktai tiems, kurie mo- 

, ka jų sunaudoti.

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

"Visuomet jausdavsus blogai — 
tik nejėgia ir negyva. Perakaiėina 
skelbimą apie ALL-BRAN, nusipir
kau bakaą. Nuo to laiko jis man 
gelbsti." Miaa Mary Bnndy, Ben- 
nettaville, 8. C.

Laboratorijų bandymai prirodo. 
kad Kellogg’s ALL-BRAN atneša 
"kietumą" išmankštinti vidurius; 
vitamino B sustiprinti žarnas.

Kūne, ALL-BRAN sugeria du kart 
savo svorj vandeniu, fti minkšta na
ša švelniai išvalo vidurius saugiu, 
naturališku būdu — be pilsų ir vais
tų silpninančio veikimo.

tojos Onos Krasauskienės va
dovybėj, valgykloje padaryta 
gražaus pelno — $72.75. Tai

po eerealą su pienu ar vaisiais, arba 
įdėkite ji į receptus. Atsiminkite 
— ALL-BRAN yra maistas — ne 

-. . vaistu. Pirkite jį gresernėse. Kel-
graži parama Tėvams Man- logg a Bsttle creek, Mlch.

seserį ir švogerį Jonaičius. 
Trims savaitėms jisai vyks 
mokyti vaikų į Irons, Mich. 
Svarbu priminti, kad klieri
kas Popelinškis yra katali
kiškojo universiteto Washin- 
gtone studentas. Jisai ketina 
vykti į Lietuvą ir lankyti 
Vytauto Didžiojo universite
tų. Rengiasi prie plataus vei
kimo Amerikos lietuvių tar- 

Tik snvalgykit du šaukštus jo j P^- Mokslus eiti jam gelbsti 
jo brolis Vincas, biznierius, 
4358 So. Maplewood avė. Jo
švogeris Kazimieras Jonaitis 
yra aptiekininkaa, 4323 So. 
Fairfield avė.

____ Sooo fml woll. yoon
and eot anythlng. Ovor- 

aetlofoetory or monoy 
io ou» Mk him to 

Don't (oflor i

Buy gloves wlth whot 
it suves

Nerefit mokėti 50c ui < 
> dantų mostj. Llsterlne j 
‘ Tooth Pasta (aunam* po I 

llo. Timyk, kaip (arai JI 4 
veikla. Ją vartodamas par « 
matus sutaupai <8.00. ’

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

• 25‘ . ,.r

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 W«rt S3rd Street 
TTžt&lkome KUMPIUS ir kitus 
akunumAllua importuotus ii Lie
tuvos. Visi produkto^ yra tikrai 
lietuviški, nes Jie yra rauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 Ws«t 19th Street

XrECONOMY and 
SATISFACTION uu 

Doubk Tokd/'DooUcActionf

BAKING
UlV powder

25 ouncet for 254 
Full Peck ••• No Slęck rillind

MILIIONS OF POUNDS HAVt Bf.EN 
USED BY OUk GOVERNMENT

VACUUM-OIjEANER 
ATLIEKA 32 DARBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus ir 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.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AOENTORA 

BRIDOEPORTE

806 W. 31st Street • Tek Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, aav.

BeaAradarMei:
OAUBIS, SABONIS, BULAW, BAMOVIMUS, BACKTB

l


