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AUTOKRATO STALINO 
REŽIMAS PAVOJUJE

Vos ne vos palaikomas tik
vykdomu kruvinu teroru

BET IR TERORAS NEGALI BŪTI 
ILGAI VEDAMAS

VARŠUVA, liepos 8. - Ži-, 
niomis iš sovietų Rusijos, ko
munistų partijos vadai j Sta
lino vykdomų, terorų atsako 
pasyviu priešinimosi, apleisda 
mi šių partijų, kuri pradeda 
griūti. Daugelis vadų išsisu
kinėja nuo pareigų, nenori 
užimti valdinių vietų, iš kurių 
pašalinti valdininkai.

Kone visi buvę žymieji ko
misarai ir bolševikų vadai yra 
patekę j Stalino teroro žnyp
les. Vieni jų jau sušaudyti, ki
ti tokio pat likimo laukia.

Kolkas savo vietoje dar Į tikrinta.

laikiosi iš Lenkijos žyxla« užs. 
reikalų komisaras Maxim Lit- 
vinovas. Jo brolis gyvena Lou 
daiuje ir labai susirūpinęs to 
komisaro ateitimi. Čekos (O. 
P.U.) agentai gali ir jį suklup 
dyti.

Pastebima., kad komunistų 
partijos daug kuopų visiškai 
suiro. Nariai nelanko susirin
kimų, nemoka duoklių.

Stalinas su būriu sau išti
kimų sekėjų bando kaip nors 
išlaikyti savo režimų. Bet 
šiam režimui rvtdiena neuž-

KAUNO MOKINIŲ EKSKURSIJA NEMUNU

Kauno pradžios mokyklų 220 mokinių iš plaukė Nemunu į 5 dienų ekskursijų — Ma
žųjų Lietuvų. Viršuje — jaunieji ekskursinin kai. Žemiau dešiniame kampe vadovaujantie
ji ekskursijų Kauna pradžios mokyklų moky tojai su iftok. insp. Vokietaičiu. •

Anglija tarės (tarytas se Palestinos 
arabais, žydais

Palestiną tvarko kaip nuosavą 
teritoriją H

JERUZALE, liepos 8. — nų dalį pasilikti sau, o kitan 
Britų autoritetai vakar vaka- dvi paskirium pavesti žydams 
rų per radijų paskelbė Pales- ir arabams. Žydai ir arabai 
tinos padalinimo plano san- galėtų valdytis nepriklaašcu 
traukų. Arabai ir žydai su di- mai, bet turėtų pasilikti Ais* 
džiausiu susidomėjimu klausė glijos globoje.

Šio plano kūnijimas dar 
limas. Anglija pirmiausia

Japonai sėnda daugiau artilerijos 
i Mandziuka

20 sovietų karių nujauta
Sibiro Mandžiuko pasienyje

TOKIJO, Japonija, liepos! HSINKING, Mandžiukas, 
8. — Per ši miestų pravežta I liepos 8. — Sibiro sovietų ka- 
šimtai lauko artilerijos sun- (riuomenė neturi noro likviduo- 
kiųjų patrankų. Spėjama, pat
rankos siunčiamos į Mandžiu- 
kų, kur Sibiro pasieniu sovie
tų karių dalis nerimsta ir už
puldinėja japonus ir mandžiu- 
kus. .

VLADIVOSTOKE AREŠ
TUOJAMI STALINO 

PRIEŠAI

Anot žinių iš Sibiro pasie
nio, ten nauja krizė reiškiasi.

ti savo nervykusiųjų užpuoli
mų prieš japonus ir mandžiu- 
kus Sibiro Mandžiuko pasie
nyje.

>Vakar įvykusiam naujam 
sruei rėmime 20 sovietų karių 
nukauta., o- likusieji išblaškyti.

Japonai spėja, rusai atnau
jins puolimus.

LONDONAS, liepos 8. — 
Žiniomis iš Tientsin, Vlaidivos 
toke čekos agentai areštuoja 
tūkstančius karininkų ir ka
rių, įtariamų neištikimybe 
Stalino vyriausybei.

Tarp areštuotųjų yra keli 
šimtai Paeifiko karo laivyno 
karininkų ir jūrininkų.

Žiniomis iš Tokijo, dvylika 
čekos agentų užmuštas ir ke
liolika sužeista, kadangi areš
tuojami atkakliai ginasi.

SVETIMŠALIAI NETEKS
ŠELPIAMŲJŲ DARBŲ
J. Valstybių kongresas reiš 

kė pageidavimo, kad iš WPA 
darbų būtų atšalint! svetimša
liai Inepiliečiai).

Illinois valstybėje WPA 
darbus turi apie 5,200 svetim
šalių; Spėjama, greit jie ne
teks šelpiamųjų darbų, kadan
gi darbininkų skaičius mažina
mas.

Šiandien kol ka» apie 120,- 
000 darbininkų turi WPA dar 
bus Illinois valstybėje.

MEKSIKOJ ĮVYKO KON
GRESO ATSTOVŲ 

“RINKIMAI”

DARBINIKŲ RIAUŠĖS, 
DU UŽMUŠTA

SKAUTŲ SĄSKRIDYJE 
YRA IR KATALIKŲ

SKAUTŲ

KINIEČIAI KOVOJA SU 
JAPONAIS

AVAHHINGTON, liepos 8. 
— Nacionaliam skautų sųskri- 
dyje dalyvauja ir daugiau 
kaip 3,000 skautų katalikų. 
Šie skautai yra įvairių šalies 
tautybių jaunimas. Jiems drau 
gauja kapelionai — katalikų 
kunigai ir skautai kasdien an
ksti rytmečiais susirenka klau 
syti laikomų Mišių.

PEIPINOAS, Kinija liepos 
8. — Šio miesto vakariniuose 
priemiesčiuose kiniečių kariuo 
menė smarkiai susikirto su ja 
ponų kariuomene.

Numatomos liūdnos pasė
kos. Japonai planuoja užimti 
patį Peipingą. Tas neapsieis 
be didelio kraujo praliejimo.

TRIMS KOMUNISTAMS 
ĮVYKDYTA MIRTIES 

BAUSMĖ

BERLYNAS, liepos 8. — 
Trims komunistams įvykdyta 
mirties bausmė. 1931 metais 
jie .užpuolė smogikus ir vienų 
jų nužudė.

SUIMTA NEPAPRASTA 
MOTINA

ALCOA, Tenn., liepos 8. —
Aluminum Company fabrike 
jau septinta savaitė darbinin
kai streikuoja. Reikalauja kom 
panijos didinti atlyginimų. Da 
lis darbininkų nepasitenkina 
ilgu streiku ir veržiasi į dar
bų. , «

Pagaliau vakar nepasitenki
nusieji puolė pikietininkų ei
les ir kilo riaušės.

Vienas darbininkas užmuš
tas ir daugiau kaip 30 sužeis- ko, kad balsavimų vietos dau-

MEXICO, liepos 7. — Kon- 
gresan atstovų rinkimai praves 
ti taip, kaip buvo n.tcionalės 
revoliucininkų partijos supla
nuota. O š5 partija jau ilgi 
metai Meksikoj vyrauja. Ji 
daugiausia pasižymėjusi vyk
domais Katalikų Bažnyčios 
persekiojimais, šios partijos 
priešakyje yra didž'c.usi kata
likybės priešai — bolševikų 
sėbrai.

Nors revoliucininkų! parti
jos vadai sėbraujami ir su sočia 
listais, bet per įvykusius rin 
kimus socialistų partija buvo 
nustelbta. Tai dėl to, kad so
cialistai turėjo nuosavus kan
didatus ir jie visi nustumti į 
šalį.

Dabar socialistų partijos va 
dai per spaudų pareiškia, kad 
įvykusieji rinkimai buvo tik 
parodija, pravesti suktybėmis 
vyriausybės naudai.

Įsitėmykite, iš 173 išrinktų 
kongreso atstovų vyriausybė 
“laimėjo” 160. Socialistai sū

Anglijos vyriausybės sprendi 
mo.

Britų autoritetai bijo arabų'ri tartis su arabų ir žydų 
ginkluoto pasipriešinimo. Tarp dais. Jei tas pavyktų, ji 
žydų ir gi Teiškiasi sąjūdis kui turėtų kreiptis į T. Sųj 
prieš Anglijos planų. Saugu- gų ir reikalauti Palestib 
mo sumetimais čia ir į apy- mandato panaikinimo. Tuo 
linkės sutraukta daug britų giu Anglija gautų teisę skal- 
kariuomenės.

Anglija suplanavo Palesti
nų paskirstyti į tris dalis. Vie-

KOVA PRIEŠ AUKŠTAS 
MOKESTIS CHICAGOJ

Chicagoj iš naujo prasideda 
kova prieš nežmoniškai dide
les mokestis už nekilojamas sa 
vastis.

Iš pradžių puolamos 1935 
metų mokestys. Advokatai 
tvirtina, kad dalis tų metų 
mokesčių yra neteisėta.

Šį klausimų svarstys Cooko 
apskrities teisėjas.

Be to, rengiamasi kovoti ir 
prieš 1936 metų negirdėtai di 
dėlės mokestis. Teismai turės 
daug darbo.

IŠ MARIJAMPOLĖS

Apygardos darbo inspekto
rius, apygardos kasos ligonių 
atstovas ir kultūrinio klubok
vedėjas aplankė visų eilę įmo-

ti

dyti Palestinų, o po to arabų 
ir žydų priešinimųsis būtų b 
gždžias.

NACIAI PATARIAMI VAR
TOTI DAUGIAU AR

KLIENOS
BERLYNAS, liepos 8. 

Nacių vadai pataria savo se-« 
kėjamg ir visiems vokiečiams, 
kad jie pasektų savo pr&boČi 
paprotį ir maistui daugiai 
vartotų arklienos. Anot nacii 
vado Hegenbergo, senovėj 
germanai yra branginę’ark Iii 
nų kaipo parinktiniausių 
skaniausių mėsų. Per 
mas iškilmingas vaišes 
niausią arkliena būva 
tojama

Pereitais metais Vokieti ji 
je 125,000 arklių paskersta 
sai. Ateinančiai žiemai bus 
gaminta apie 50 tonų arkli 
nos ir su šia mėsa bus shM] 
ta varguomenė.

nlų Hegenberg aiškina, kad kri!
Pasirodė, ne visi darbdaviai ščionybės pažanga išnaikinus

va

ŠILUMA ŽNYBIA CHICAGĄ

MEKSIKOS VYRIAUSYBES 
SMERKTINAS DARBAS

M BXICO, liepos 8. — Mek
sikos vyriausybė anais metais 
užgrobė katalikų bažnyčių 
Santa Catalina de Sena ir da
bar jų pavedė vienai protes
tantų sektai.

Katalikai sukėlė protestus. 
Vyriausybė tyli.

Kelinta diena Chicagų ir a- 
pylinkes žnybia šiluma, peršo
kanti per 90 laipsnių. Iki šian 
dien ryto oro biflras nenumato 
atmainos.

Mieste keliolika žmonių su
sirgo, o vakar du mirė nuo 
kaitros.

Chicagoj areštuota kažkokia 
M r s. Ann Fullmer, 24 m. amž., 
kurios vyras policijai nežino
mas, o areštuotoji nesako.

Mrs. F.ullmer savo 3 metų 
berniukų badu marino. Ber
niukas paimtas į ligoninę ir, 
sakoma, vargiai pasveiksiąs. 
Ji pati gi teisme pradėjo šiur
kščiais žodžiais kalbėti į tei
sėjų.

Pavesta gydytojui ištirti jos 
protų.

ta. Tarp sužeistųjų yra du po
licininkai. Jie pašauti.

Paskiau dar vienas sužeis
tas darbininkas mirė.

POLICININKAI NEPA
TENKINTI VIRŠININKO

PARĖDYMU

NAUJOJOJ GVINĖJOJ NAUJAS 
UGNIAKALNIS 500 NUŽUDĖ

DAUGIAU “ŠNIPŲ” SU
ŠAUDYTA CHABA

ROVSKE

MASKVA, liepos 8. - 
Chabarovske sušaudyta 64
“šnipai” daugiau. Taį esu bu 
vę daugiausia trockininkai.

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 8. — Pan Pacific spau
dos biūras gavo žinių iš britų 
Naujosios Gvinėjos, kad tenai 
gegužės 18 d. atsivėrė naujas 
ugniakalnie ir sunaikino Ra- 
baul miestelį. jApie 500 gyven
tojų žuvo. Apie pustrečio tūk

stančio kitų vos suspėjo pas
prukti. <

Prieš ugniakalnio atsivėri
mų per aštuoni&s valandas be 
paliovos vyko žemės drebėji
mas ir jūros bangos užliejo 
didelius pakraščių plotus.

Chicago policijos viršinin
kas Allman parėdė, kad uni
formuoti policininkai gatvėse 
gali per karščius nusimesti 
švarkus, bet įsigyti naujus mė 
lynus marškiniu* vietoje iki- 
šiol turėtų drobinių baltų mar 
škinių. Mėlyni marškiniai yra 
lengvi bet vilnoniniai.

Policininkai išbandė naujus 
mėlynus marškinius ir pareiš
kia, kad geriau yra vilkėti 
švarkus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

laikosi samdos įstatymų. 
Pažymėtina B r. Levinų ply

tinė, kur dirba apie 100 darbi
ninkų. Darbas sunkus, darbi
ninkai kasdien dirba 10 valan
dų, o atlyginimų gauna net ma 
žiau normos. Už tai parašytas 
protokolas.

arklienos vartojimų.. Jis iri 
ria arklienų kaipo skanun 
nų, bet tinkamų tik vargnom 
net

ty-

IŠDEGĖ 70 HA JAUNO 
MIŠKO

ginusia buvo revoliucininkų 
partijos vadų namuose ir tik 
10 nuošimčių balsuotojų leista 
balsuoti. Kiti visi turintieji 
teisę balsuoti meksikiečiai pri 
pažinti netinkamais. Vadinasi, 
vyriausybė pasirinko balsuo
tojus ir “laimėjo*’. Panašiai 
elgiamasi visose diktatorių 
valdomose šalyse.

NACIAI NEĮSILEIDŽIA 
CHICAGOS KATALIKIŠ

KO LAIKRAŠČIO

Vokietijos naciai uždraudė 
siuntimų į Vokietijų Chicagos 
katalikiškų vokiečių savaitinn- 
kų Katolischer Wochenblatt. 
Šis laikraštis savo skiltyse 
atspausdino kardinolo Mundc- 
leino pareiškimų apie nacius.

Sakoma, šis laikraštis Vo
kietijoje turėjo daug ėmėjų.

D. K. kultūrinis klubas su
šaukė darbininkų ir tarnauto
jų susirinkimų. Įsteigtas Vil
niui Vaduoti sąjungos darbi
ninkų skyrius.

Kareivinių rajone pertvar
koma* kanalizacijos tinklas. 
Šiam darbui vadovauja rango-

TRAKAI. — Birželio niėn< 
šio viduryje kilo miško gaii 
rae Trakų miškų urėč g 
Dainavos girininkijoj. Į gaja 
ro vietų atskubėjo Žiežmariu 
Žaslių ir Kaišedorių policiji 
su apylinkės gyventojais, npv 
300 žmonių. Gaisras buvo 
tomas net ir Jonavoje bei Gt 
žirniuose, neg į vietų sk ū 
buvo išvykusi ir Gaižiūnųi vas įGeimanas. Įpusėjus dar

bui rangovas ryžosi mažinti ’ligono karių — gaisrij ink
darbininkams dienos uždarbį. 
Kilo nesusipratimai.

Įsikišo atitinkami autorite
tai ir rangovas buvo privers
ta* išsižadėti savo pasiryžimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien giedra ir šilta
Saulė teka 5.23, leidžia

si 8:27.

komanda iš 30-ties žnn i ii 
su visomis gesinimo man m 
mis. Kariams gaisrininkam 
į vietų laiba atvykti kliudė 
delis atstumas, be to, v n ti 
kylančių gausių dūmų ke 
sekant teko kiek paklysti mi 
kuose. Bet komanda vis tik 
vyko ir labai aktyviai p n 
gaisro gesinimo prisidėjo.

Nuostoliai dar neapskakin 
ti. Gaisro priežastis 1 r'«.mt
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■
Lithuania on Parade

Chicago Herald and Exaininer vakar 
dienos laidoje editorialų puslapyje įdėjo to- 
kį vedamųjį straipsnį:

Beginning Sunday, Chicago’s Litiniu- 
nian colony wįll be on parade, lt will 
participate in the carnival of all na
tions which is lending pageantry and 
color to the city’s Charter Jubilee re- 
joinoings.

Iii addition to a six-day athletic tourn- 
auuent, the program will include inemo- 
rial Services at the monuinent arected 
by Chicagoans of Lithuanian parentage 
or descent i n connnemoration of the 
gOod-will fliglit to the honieland of 
Capt. Darius and Lieut. Girėnas—a 
fliglit whicli ended in tragedy within 
only a short distunce of its goal.

The Litlmaniana have brouglit with 
them the traditions of a land which, 
during the Middle Ages, ranked as a 
world power.

The nunierous churches and parochial 
schoods in Chicago’s Lithuanian com- 
inunities testify to the deep religious 
feeling of these people, and to their 
dėsi re for enlightenment.

Aniong their contributions to Chicago 
are their liundreds of benevolent and 
sočiai organizations,

True to the ideals of their native 
country, they are at the šame tinę loyal 
Americans. , • ,

Čia proga reikia pasakyti, kad abu p. 
■JJearsto leidžiami dienraščiai Chicagoj — 
£Jforald Examiner ir Chicago American daur 
vai ir prielankiai parašo apie lietuvius ir jų 
įeiklų. . ,
» Kiti dienraščiai taip pat neužmiršta lie- 

^fiavių. Jie visi šiomis dienomis aprašė apie 
Ittūsų sporto ir kitus parengimus, kokius 
Byrėsime šių vasarų Chicagoje. Kai kurie iš 
P* jau gana plačiai rašė ir apie J. E. Vys- 
[ po M. Reinio atvykimų į Amerikų.■v

Matot, gerai suorganizuotas Lietuvos 
v <ių pritlnimas yra keleriopai naudingas: 
I tįprina mūsų tautiškųjį judėjimų ir iš- 
i rsina lietuvių tautos vardų plačioje Dėdės 
f tino žemėje.

dolerių jai sudedami, neužmiršo ir lietuvy
bės reikalų Amerikoje. Jie įsteigė ir užlaiko 
pusantro įimto lietuvybės centrų — parapi
jų, jie pristatė daug gražių bažnyčių ir mo
kyklų, priorganizavo daug draugijų. Tuose 
centruose — parapijos!' išaugo daug lietu
vių biznio įstaigų ir lietuviškas judėjimas 
eina plačia vaga. Jei ne parapijos ir kata
likų patrijotiškumas, dabar jau mažai tau
tybės ženklų bebūtų likę. Ir Lietuvos sve
čiams nebūt pas kų beatvažiuoti.

Sveteliai, būdami Chicagoj neužmirškit 
aplankyti katalikų aukomis ir sunkiu darbu 
įsteigtus lietuvybės centrus: parapijas, try- 
liką lietuvių bažnyčių, tryliką lietuvių pra
džios mokyklų prie parapijų, šauniųjų Av. 
Kazimiero mergaičių akademijų, kuri taip 
sėkmingai skiepija mergaitėse Uautyįbę ir 
lietuvių vardų garsina*, Tėvų Marijonų ūk) 
ir jų vedamų lietuvių kunigų seminarijų, 
lietuvių Sv. Kryžiaus ligoninę, labdarių sų
jungos ūkį, kur netrukus bus pradėta sta- 
tyli lietuviams seneliams prieglauda, Vytau 
to parkų ir visų eilę kitų lietuvių katalikų 
įstaigų.

Kviečiame užsukti ir į “Draugų”, ku
lis per daug metų stovi ir katalikybės ir lie
tuvybės sargyboje, kuris savo laiku taip 
energingai ragino Lietuvos išeivius nei šim
tų nei tūkstančių nesigailėti Tėvynės laisvei 
iškovoti, kuris nuolat ragino steigti para
pijas, -mokyklas, draugijas ir kitokias įstai
gas, kad lietuvybę čia, Amerikoj, išlaikyti 
gyva.

Drauge su sportininkais atvykę Lietu
vos seimo nariai yra pasisakę, kad jiems 
rūpės plačiau patirti Amerikos lietuvių gy
venimų ir išklausyti jų pageidavimų.

*
Didelė Amerikos lietuvių dauguma trok 

šta, kad Lietuva būtų laisva, stipri, kultū
ringa. Dauguma nori, kad Lietuvos valdžios 
priešakyje stovintieji žmonės neskirstytų lie
tuvių į sūnus ir posūnius, kad visi piliečiai 
turėtų laisvę veikti, kad jiems būtų duota 
spaudos ir susirinkimų laisvė, kad visi tu
rėtų pilietines teises, kad Bažnyčios ir Val
stybės santykiai būtų sunormuoti.

Jei mes, Amerikos lietuviai, galėjome 
padėti Lietuvai ir čia lietuvybės centrus 
įsisteigti, tai dėl to, kad niekas čia mūsų 
veikimo nevaržė. Mes turėjome ir turime 
religijos, spaudos ir žudžio laisvę. Netruk
domai organizavome parapijas, draugijas, 
leidome laikraščius, kurių nieks necenzūrn- 
vo ir necenzūruoja. Nieks netrukdė mums 
Lietuvai pašalpų teikti. Jei mūsų laisvė būt 
taip suvaržyta, kaip kad yra suvaržyta kai 
kuriose Europos valstybėse, kaipo lietuviai 
Amerikoje būtumėm žuvę ir Lietuvos svečių 
nebūtų kam pasitikti.

Tad, užkviečiame atlankyti mūsų įstai
gas, pažinti ir mūsų ir bendrai šio krašto 
gyvenimų, kad sugrįžę į Lietuvų galėtumėt 
pasakyti: Amerika prozperuOja, nes yra lais
vas kraštas, Amerikos lietuviai plačiaf’vei 
kia, Lietuvai galėjo padėti ir stipriai laikos* 
kaipo lietuviai, nes turi pilną religijos, spau 
dos ir veikimo laisvę.

Senovės Tautoj Dienos Lietuvoj---------------- i
1. Tautos dienų atsiradimąs paviliuksnmdavo. Taigi, Itaiu- 

bieturoje ir jų tradicijos b puo Jaunių šventės turėjo iŠ
.Senove lietuviai turėjo' f**

Uip put poilsio ir „„Urbo frvndil° Ma'
,. , • . ... .. zosios Lietuvos stiprinimo irdienų, kuriomis susirinkę ui-
dėsniais būriais pasilinksmin- ali'Tarumo-
davo ir gražiai jas praleisda
vo. Tokius šventės buvo šven
čiamos dažniausia pavasarį.

II Senovės tautai dit ivj iš 
kilmingumas.

Atgavus Lietuvai nepriklau- PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Užkviečiame

Lietuvos sportininkai ir kiti su jais at-
C susieji svečiai jau Chicagoj — Amerikos 
0'tuvių metropoly. Welcome!
Z Svečiai, žinokite, kad Chicagos lietu- 
£ i, kaip ir visi kiti lietuviai, yra vaisingi. 
3 vieno svečio, nežiūrint koks jis nebūtų 
C kokiu tikslu atvykęs, cliicagiečiai neiš- 
C do be tinkamo priėmimo* ir pavaišinimo. 
T šingumas lietuviui yra įgimtas dalykas.

' s

; Mes dar neužmiršome tų laikų, kuomet 
C Lietuvos važiuodavo viens po kitam aukų 

ėjai. Jie rinko aukas Lietuvos nepri-
Ki.. omybės reikalams, valstybės stiprini- 
a, iį ir gynimui, visokiems kultūriniams ir 
£< {aringiems tikslams. Nė vienas iš tų sve- 
čj . aukų rinkėjų neišvažiavo tuščiomis 
■M iš Chicagos nei iš kitų Amerikos lietu
vi kolonijų. Milijonai dolerių suaukota Lie
ti vai.. Lietuviai katalikai nieko nesigailėjo 
w>vo tautos gerovei. D®ng buvo tokių patri- 
jo f 4 katalikų, kurie paskutinius savo centus 
Lietuvai atidavė. Lietuviai katalikai ir gau
ja aukojo ir daug dirbo, kuomet kitos lie- 
h i grupės, ypač socialistai ir komunistai 
■dtavo žmones nė cento Lietuvai neduoti.

F
Lietuviai katalikai, attikdami savo tau

tas pareigas kas link Lietuvos, milijonus

Ypatingai iškilmingai, sako, gomyĮ)ę> Joninų išvakarių tru- 
būdavo švenčiama gamtos at- (licijos paplito ygl vis()je 
ginamo šventė birželio įnėne-Į lyje. ^kilmingiausiai jos mi

nimos Hambyno, Šatrijos, Me-sį. Tų švenčių papročių yra 
išlikę Lietuvoje įki Šių dienų. 
Daugiausia tokių papročių iš
laikė Lietuvoje (lietuvių gi
minės tauta) vadinamos Joni
nių šventės.

Dar prieš Didįjį Karų Lie
tuvoje Joninių išvakarėse dai 
name kaime ant- piliakalnių 
buvo degamos ugnys, laužai, 
prie kurių jaunimas padainuo
davo, pašokdavo, pakai liedavo 
apie Lietuvos senovę, apie am
žinųjų ugnį, paparčio žaedų ir 
visokias legendas, suirsiąs su 
paparčio žiedo ieškojimų. Ne 
vienas iš seniausių žmonių pa
pasakodavo tariamų baisumų 
ir klaikių pergyvenimų, patir
tų Joninių išvakarėse beieš
kant paparčio žiedų...

Šitos šventės Didžiojo karo 
metu, ypač žiauriausios ir 
barbariškos vokiečių okupaci
jos metu, Lietuvoje išnyko,

dvėgalio kalnuose, Aukštu i- 
čiuose. ir Dzūkuose, šios šven
tės prieš keletu metų pradėtos 
rengti Lietuvoje planingai ir 
turiningai. Jos gavo ir seno
vės dienų pavadinimų.

Kadangi tokios senovės tau
tos dienos sutraukia daug jau
nimo, lie to, į jas suvažiuoja 
kartais ir iš visos Lietuvos 
(&skursijų, turizmo tikslu or
ganizuojamų, tai dabar seno
vės tautos dienos beveik kas 
sekmadienį įvyksta tai vieno
je, tai kitoje tai kitoje Lietu
vos istorinėje vietoje. Jų lai
kas tęsiasi beveik per visų va 
sarų. Birželio mėn. Jau įvyko 
trys tokios šventės: Rainbyne, 
prie Daugų ežero Dzūkuose ir 
Šatrijos kalne.

Šių švenčių rengėjai iš ank
sto joms tinkamai pasirengia 
ir sužymiu žmonių prakalbos,

Turime, tavorščiai, vienų 
“rojų” — sovietų Rasiejuj, 
kur Stalino* sargai gyventojus 
tritina taip, kaip niekur kitur 
ant svieto. Dabar atsirado ki
tas “rojus” — Ispanijoj, 
prie Madrido, balšavikų fron
te, trenšėse. Vienas draugo

me.
„Taigi, matote, laikų gan 

naudingai praleidžiam.
„Kada turime muzikalius 

progranius, pusė bataliono 
prisideda pildymui programo. 
Vieni padainuoja, kiti griežia 
visokiais instrumentais.

„Daliai- kasdien paleidžia po 
kelioliką draugų į Madridu

Andriulio tavorščius parašė j nuvažiuoti. Pabuvoti ten. Ka-

nes vokiečiai jas griežtai drau vai(linjnlaii pavaia|avilims se
sdavosi kaip ir kiekvienų di 
dėsnį jaunimo susirinkimų ar 
pasilinksminimų. Bet šitos vi
sos Joninių išvakarės iškilmės 
ir lygavimai Didžioje Lietuvo
je neturėjo ypatingos šventės 
žymių. Tai buvo daugiau tra
dicija kiekviename kaime ant 
kalnų, piliakalnių ar kitų gra
žių vietų uždegti laužus ir pa
silinksminti. Mažoje Lietuvo
je, ypač Klaipėdos krašte, ši 
šventė turėjo visuotinesnio po 
būdžio-, ir visas kraštas jos 
laukdavo, o jaunimas iš viso 
krašto ir Didžiosios Lietuvos 
vykdavo Josinių išvakarėse į 
Rambyno kalnų prie Nemuno, 
kur buvo ne tik iškilmingai į- 
žiebiamas aukuras, bet prie to 
aukuro, kaip senovėje, buvo 
vaidinamos misterijos su vai
dilutėmis ir vaidilomis, atlie
kami vaidinimai, chorai, padai 
nuodavo ir jaunimas gražiai

novės papročių, kaip, raudų, 
vestuvinių apeigų, įvairaus 
sporto pratimai, liaudies me
no ir darbų parodos ir masi
niai organizuotos jaunuome
nės pasirodymai. Linksmųjų 
dalį, paprastai sudaro dainos, 
šokiai, ratukai, senovės tauti
nių šokių šokimas, o vietomis 
net po keliolika ir keliasde- 
šimts tūkstančių žmonių ir 
ekskursantų.

Ir, ištikrųjų, daugeliui lie
tuvių, kurie jau yra šiek tiek 
nutolę nuo kaimo, ne tik ma
lonu, bet ir pareiga pažinti 
savo tėvų papročius, jų apsi
rengimų, menų šokius, namų 
apyvokų, dainas, archeologijų 
bei kitus vietos kultūros daly
kus, kurių daug sutelkiama to 
kių dienų metu. Tokiose se
novės dienų parodose bei pap- 

(Tęsinys 4 pusi.)

jam gromatų. Tarp kitko jis 
štai kų rašo:

„Mūsų apkasai, skaitant vi- 
;su batalionu, nusidriekia ke
lioliką kilometrų. Kai kuriose 
vietose mes esame tik 75 met
rų nuo fašistų apkasų.

„Mes, ypač ispanai, šaukia
me į juos, kalbinam ateiti pas 
mus, pasakom kų gauname 
valgyti, aiškinam jiems, jog 
yra nuvilti, suvedžioti kapita
listų tarnų; klausiame dėlko 
jie kariauja! Mes esame jų 
broliai, mes nieko prieš juos 
neturim, tik prieš fašistus, ka
pitalistas.

„Pavartojame radio-garsia- 
kalbį.

„Kartais jų* ir pereina pas 
mus po keliolikų kareivių. A- 
teitų ir daug, bet sunku išs
prukti. Fašistai labai saugoja 
savo kareivius.

„Turime radio, tai klauso
mės muzikos, dainų.

„Turime lekcijas apie svar
bius dalykus.

„Lošiame kai kada beisbolę, 
“pingpong,” “šachmatus” ir 
“pokerį.”

„Skaitome laikraščius, žur
nalus ir knygas; gauname jas 
iš knygyno, kurį čia užlaiko
me.

„Leidžiame dieninį buletinų, 
kuriame perduodame žinias iš 
kitur.

„T.urime ir savo choreli; su
siėję mokinamės dainuoti; sa
vo ir dainas gaminame—su
dedam žodžius, pritaikom gai
das ir gerai išeina. Dažnai 
juokingas dainuškas sudaro-

da paleisti sugrįžta, tai ki
tus leidžiama. Mano eilė ateis 
už keleto savaičių.

„Aš l>aigiau mokyklų ir ga
vau seržanto laipsnį. Esu už
registruotas general štabe ir 
gaunu gan gerų algų. Visi ki
ti anglai-amerįkonai, apart 
keturių, kų lankėm mokyklų, 
taip pat gavo tuos laipsnius. 
O tie keturi anglai gavo jau
nesnio leitenanto laipsnį.”

Fronte — trenšėse lošti po
kerį, radio klausytis, dainuo
ti, tai jau, kaip sau norite, 
tavorščiai, rojus. Ale kai aš 
vakar šias ištraukas paro
džiau vienam Amerikos eks- 
soldžeriui, jis tik tiek pasakė: 
ir tas, kuris rašė, ir tas kuris 
drukavojo — abu yra nac’ail

— Girdėjau, tavo žmona 
serga!

— Taip, serga...
— Kokia priežastis!
— Pergredtai gyveno...
— Kaip tai! Nesuprantu. 
— O taip, kai mes ženijo-

mės, jinai buvo penkiais me
tais už mane jaunesnė. Dabar 
pasirodė, kad yra penkiais 
metais už mane senesnė.

— Tai yra geriausia mūsų 
papūga, — aiškina pardavė
jas, — bet aš noriu tik į vie
nų atkreipti jūsų dėmesį: jei 
jai nepatinka maistas, tai ji 
pradeda baisiai koliotis.
—Na, tai aš jų būtinai pirk

siu, — atsakė našlė. — Ji 
man visuomet primins mano 
neužmirštamų velionį vyrų.

«OIQTM dienos įsKUmių Danguose vaizdai. Prez. Antanas Smetona kalba į iškilmių dalyvius. Iškilmių dalyviai, dzūkų raiteliai. Prez. pasisveikin 
au išsirikiavusiomis organizacijomis. Jaunimas parado metu. Dzūkų senovinių vestuvinių apeigų šokiai.
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CHORŲ GEGUŽI
ŠEŠTADIENI, LEPCS-JULY 10 D., 1937

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.
Pradžia pirmą valandą po pietų

E RENGIA AMERIKOS LIET. R. K. PARAPIJINIŲ 
CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCI

Norite šokti prie geros muzikos? Matyti arba dalyvauti visokiuos 
dimuose? Padainuoti savo tėvynes dainas? Tai nepamirškit atvykti į 
rų Gegužinę. Kviečia RENGIMO KOMI S

Atvyksta Jo Ekscelen. 
Vyskupas Reinys

HARTFORD, CONN. — 
Liepos 10 d. Šv. Trejybės pa
rapija susilauks didžiai gar-

kais. Jų tarpe randasi gabių, 
kaip Jonas Lopša, Stepaus- 
kas ir Majauskas, kurie pie
šia puikius paveikslus; Kas- 
monaitytė ir kitos yra pasi
žymėjusios sporte.

Ant rytojaus buvo “gradu- 
antų” išvažiavimas Lake Co-bingo svečio iš Lietuvos, J.

E. vysk. M. Reinio. Vakare » ngammond, Mbss. Dalyvavo 
valandų bažnyčioje bus vys- -r gegeryg jr kunigai: Ambo- 
kūpąs ir sakys pamoksi*. Vi- | utkuSj Karlonas ir Kri. 
si Hartfordo ir apylinkės lie-
tuviai kviečiami atsilankyti.

Bkskareivių Veikla

Šomis dienomis lietuviai 
liartfordiečiai ekskareiviai ga 
vo naujų vėliavų. Ta proga

Liepos 9 d. Ekscelencija 
bus New Britaine, o 11 d. -- 
AVaterburyj laikys pontifikali 
nes šv. Mišias. Vėliau lankys suruošta tam tikros apeigos,
kitas lietuvių parapijas Conn 
valstybėje.

Nuoširdžiai sveikiname ga
rbų svečių ir linkime malo
niai paviešėti Connecticut va
lstybės lietuvių katalikų tar
pe.

“Catholic Transcript” įdė
jęs Ekscelencijos atvaizdų pa 
tiekė gražų aprašymų.

“Graduation“ iškilmės

Šįmet gražus būrelis ber 
naičių ir mergaičių baigė mo
kyklų. “Graduation” buvo 
bažnyčioje. Pamokslų sakė 
kun. Gradeckis. Diplomus iš
dalino kleb. kun. Ambotae.

Sekmadienio vakarų salėje 
buvo graži operetė “Pelenė“ 
(Cinderella). Dalyvavo beveik 
visi mokyklos vaikučiai. Ro
les atliko kuopuikiausiai.

Garbė mūsų gabioms ir ne
nuilstančioms sesutėms Pran- 
ciškietėms, kurios gabiai ir 
sumaniai veda mūsų mokyk 
lų ir vadovauja vaikų teat
rams, lošimams.

Žmonių buvo pilna salė.
Protarpiais kalbėjo gerb. kle
bonas kun. A m bota s ir kun.
Kripas.

“Graduatams-ėms“ linkime 
siekti aukštesnio mokslo ir 
likti gerais lietuviais katali-! nų suriko

kuriose dalyvavo New Britai- 
no, AVaterburio ir Hartfordo 
postai ir auxiliaries. Iškilmės 
buvo įspūdingos. Vedė advo
katas Kubilius iš New Bri- 
tain. Dalyvavo daug žmonių 
Visos draugijos iš parapijos 
buvo kviestos ir jų atstovai- 
ės sakė kalbas. Buvo atsilan
kę ir kunigai: Ambotas ir 
Kripas, kurie tarė vienų-kitų 
žodį. Sveikiname ekskareivius 
ir auxiliaries, kurie gražiai 
ir pavyzdingai veikia.

Liepos 4, lietuvių darže, 
ekskareiviai turėjo piknikų. 

Karnivalas pasisekė

Birželio 23, 24, 25 ir 26 va
karais, mokyklos kieme įvy
ko metinis karnivalas (pikni- 
kėlis). Oras buvo gražus ir 
žmonių daug rinkosi kas va
karų. Dalyvavo ne tik hart- 
fordiečiai, bet ir iš Hartford 
apylinkės. Elijas (Baranausku 
tis, iš Hartfordo laimėjo nau
jų Chevrolet automobilių. A- 
čiū visiems biznieriams, k u 
rie aukojo įvairių daiktų, tu 
čiū ir visiems, kurie darbu 
vosi.

Surprįse party
Hartfordietį Vincų Krjpų 

nustebino, kai apie 60 vaiki- 
“surprise!“ Tai

baigė *‘narodnųjų” ir Bazi
lijonuose išlaikė kvoitftnus

tas Orvidas labai pat 
kad pas jį ilgėliau

Iš Rambyno tautos Šventes Joninių iškilmių: 1. Klaipėdos gubernatorius Kubilius ir 
Martynas Jankus iškilmėse. 2. Vydūnas ir Lekšas. 3. Publika pamaldų metu. 4. Pagėgių 
gimnazijos choras.

įvyko brolio Mato Kripo na
muose. Susirinkę išreiškė lin
kėjimus Vincui, kuris eina į 
moterystės luomų. Buvoi už
kandžio ir kalbų. Kalbėjo ir 
kunigai: Ambotas ir Kripas.

Birželio 29 d., Šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje įvyko 
Vinco Kripo su Adele Kaza
kevičiūte šliūbas, kurį davė 
jaunojo brolis kun. Kripas. 
Jam asistavo vietinis klebo
nas kun. Pankus ir Ansoni- 
jos lietuvių klebonas kun. Ka- 
rkauskas. Sanktuarijoje sėdė
jo kunigai: Ambotas, Valan
tiejus, Starkus, Ražaitis, Gra 
deckis ir Karlonas. Ceremo- 
nijarium buvo kun. Lutkus.

Ansonijoje įvyko priėmi
mas. Jaunavedžiai apsigyvens 
Hartforde.

JUBILIATAS KUNIGAS PRANCIŠKUS 
M. JURAS

taip sėkmingai, kad mokyto-! Pranciškų, žadėdai a.- 
jas jį apdovanojo brangiomis1 didesnę algų, tači , i 
knygomis. Pranciškus neilgai, tiško būdo tėvas 
džiaugėsi tomis knygomis, nes sūnui važiuoti namo*
jo tėvas netrukus įsakė jas 
sudeginti. Gal dėl to, kad, jo 
supratimu, ‘ ‘ buri iokiškos ’ ’
knygos griovė tikėjimų, o gal 
ir dėl to, kad tokios dovanos 
galėjo jo sūnų iškelti į pui
kybę.

Tuo tarpu pirkly*, 
ktas Kavninskaa 
“spritno“ vaikino 
duotuvei. Ir už savai 
neiškils jau vikriai ; 
vo kostumieriams nit
prisikimšusioje pardi

Pranciškaus tėvas dažnai prie turgavietės, 
sakydavo: “Aš nenoriu ma
tyti, kad mano Pranulis artų 
žemę. O visgi, keturiasde
šimt dešimtinių ūkį dalintis

( pasivesk maldai, koks tiktai 
i būtų tas atsitikimas, kurs jos 
reikalautų“.

Kas Žino
Saulei leidžiantis jis visa 

žino, tas mažas pasiuntinys
tes, kuriomis aš bėgau, kaip 
sunkiai aš stengiaus ir kur 
man nepasisekė, kur baisi 

_ skriauda ir nuoddmė turėjo
\ iešpats išklauso beturčių virftų; Jis žino naštų ir kry- 

troškimų; tavo ausis girdi’. sunkų ištyrimų ir nuos- 
P&ė-lni. IX, 17. tolį, kurs mane sutiko anksti

Išmokite supinti mažus ka- kelyje ir vis dar užsilikęs die 
nos pabaigoje.

1 RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karnžiškig

Liepos Devinta Diena

Adv. A. Povilaičiui
Pagerbti Bankietas

•
NEAV BRITAIN, CONN. — 

New Britaino lietuviai, vado 
vaujant A. Karlonui ir komi
sijai iš adv. Kubilio ir kitų, 
kurių pavardžių negaliu at
siminti, surengė susprise adv. 
A. Povilaičiui, kuris tapo iš-

Kun. A. T. (Samats)

Šių metų birželio 18 dienų 
sukako lygiai penkiolika me
tų, kaip gerb. kunigas Pran-, 
ciškus M. Juras tapo įšven-l 
tintas į kunigus. Tai nėra ii-į 
gas laikotarpis. Tačiau, ju
biliatas yra nuveikęs labai 
daug gražių ir kilnių darbų 
Bažnyčios gerovei ir savo tau
tiečių gerbūviui, nes jam rū
pėjo ne vien parapijos ir sie
lų ganytojavimo reikalai, bet 
ir visa lietuvių visuomenė. 
Jis savo gyvenimų ir energi
jų aukojo Dievo garbei ir 
Lietuvos naudai. Tat, skai
tytojams bus įdomu susipa
žinti su gerb. jubiliato jau
nyste, visuomeniškos darbuo 
tės, sielų ganytojavimo ir li
teratūrinių darbų nuopelnais

Darbinga jaunatvė ir 
mokslas Lietuvoje

Pranciškus M. Jurus gimė 
)3ridų kaime, Šiaulių parapi
joje, birželio 16 dienų, 1891 
■metais. Jo tėvas Mykolas ir 
motina Morta (Balčiūnaitė) 
buvo dievoti žmonės; pasižy

Įėjo mokslų ir buvo gabus, 
nes per du metus Sutkūnuose

trikns sūnams ir “pasogas“| 
išmokėti penkiomis dukterims, 
tai persunku“. Tat, 1904 me
tais Pranciškaus tėvas eina 
pas d-rų R. Laucevičių, kurs 
tuo metu buvo “Predsidatel 
Pravlenie Šavelskavo Obščes- 
tva Potrebitelei“, ir savo sū
nui gauna darbų Suvartotojų 
Sankrovoje. Čia Pranciškus 
parodė savo nepaprastus ga
bumus vertelgystėje. Tai lifl- 
dija kovo 5 (L 1905 metų iš
duota jam sankrovos valdy
bos ‘ ‘ svidietelstvo’ Tačiau,
jaunam “prikazčikui“ Pran
ciškui alga buvo labai men
ka. Jis buvo tiek išvargęs nuo 
sunkaus darbo, kad tėvas ne
benorėjo ten ilgiau laikyti. 
Sankrovos vedėjas Benedik-.

1907 metais, 
Sankrovos direk 
nkas Aleksan 
na Pranciškų fęrįiflį 

Įkstę vietų ir imti 
vadovybę j savo iU 
dešimt rublių alga 
ir metų pabaigoje ai 
šimtis nuo pelno, 
raras, papirko nM 
širdelę. Tik reikėjo*! 
sos turėti, kad būti 
tuojančios sankrovos 
jiščium“. Užsilikusioi 
ketos patarnautojams 
vekseliai, žydų kool 
ir kiti trūkumai v j 
krino Pranciškų, 1c 
gyvenimo dienos 
trumpos. Tuojau non 
sakyti, bet direkfatt# 
jį pasilikti nors w 
metams.

(Daugiau bi

UŽ PADĖTUS PINIGUS PIRM JULY 11-tos 
NUOŠIMTIS ROKUOSIS NUO JULY 1-mos

Delko Patartina 
TAUPYTI 
PINIGUS

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OF «
1. I&mokam /y (JĮ&

2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių įstaiga
4. U. S. Government priežiūra
5. Nereikia laukt 2 arba S metus gauti (JĮ Mm išmokom be jokio

nurokavimo kae 6 mėnesiai. Sausio ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės įstaigos
7. Padėti pinigai niekados negali kūti
8. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti 

10. Skolinam pinigus ant saugių pirmų morgkių nuo 1 iki 90 Mk
STATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937 

ASSETS:
First mortgage real estate loans ........................................................... $2,049.202
Share loans ...................................................................................................
Kcal estate owned......................................................................................
Kcal estate sold on contract ....................................................................
Stoek in Federal Home Loan Bank.......................................................
Cash on hand and in banks ....................................................................
Furniture and fixtures ............................................................................
Aecounts receivable ................................................................................

10 Atsakymu

1,500.09 
14.529.5T 
25.669.24 
35,700.00 

120.602.34 
3,013 00 

394.85

TOTAL ASSETS ........................................................... $2,250,611.8#$
LIABILITIES:
Totai shareholders’ interest .................................................................... $1,547,604.76 ’

sdieninio gyvenimo rūpesčius, 
menkniekius skausmus, ma
žus trūkumus. Kas tiktai pa
liečia jus —, ar tai pakeistas 
žvilgsnis, pamainytas balsas, 
nemalonus žodis, skriauda, 
žaizda, pareikalavimus, kurio 
negali išpildyti, skausmus, ku 
rio negali atidengti — pa 
versk jį į maldų ir pasiųsk 
jį Dievui. Apreiškimus, kurių 
negali padaryti žmogui gali 
padaryti Viešpačiui. Tiktai

Jis visa žino — kaip aš pa
vargau, kuomet verčiančias 
pareigas, kurios žinojau buvo 
mano, aš palikau dalyje neat
liktas ir kaip aš budėjau sau

rmktas miesto police courtjmėjo nepaprastu pamaldumu.
Tėvai vyriausiųjį savo sūnų 
Antanų leido į kunigus, ku
ris, įšvęstas į diakonus, mi
rė, kuomet Pranciškus ėjo 10 
metus. Pranciškaus tėvai sva
jojo jį išmokslinti į “buhal
terius”, bet, išleidę daug pi
nigų džiova sergančio sūnaus 
klieriko gydymui, nebeišsigo- 
lėjo. O Pranciškus labai my-

prosecutor. Dalyvavo beveik 
visas New Britaino miesto 
štabas. Vakaro vedėjum bu
vo kun. Vaškelis. Po skanios 
vakarienės, buvo daug gražių 
prakalbų, linkėjimų. Atsaky
damas adv. Povilaitis pabrė
žė savo norų tarnauti Ncw 
Britaino piliečiams sųžinin-

lei leidžiantis ir negalėjau bū gai. Lietuviškai kalbėdamas 
ti romus iki 'Jo meilus sura-1 pabrėžė, kad “aš esu lietuvis 
minančios meilės balsas švel
niai nebuvo parodęs man, kad 
Jis nekaltino — Jis žinojo, 
kad aŠ kuo geniausiai sten
giausi atlikti..

ir noriu visiems lietuviams 
padėkoti už linkėjitnus ir pa
ramų”.

Bankiete buvo arti 250 žmo 
nių.

Sveikiname pirmutinį lietu
vį miesto police court (Conn. 
valstijoje) prosecutorį.

Lietuviai, sekite Algirdo 
Povilaičio pavyzdį.

Advances from Federal Home- Loan Bank 
Taxes aeerued on real estate owned
Aceounts payable ..................................
Loans in procesą ....................................
Keserve 'for uncolleeted interest ....
Bonus for installment thrift shares................................................ ..
l'ndivided profits............................................................................i..........
RESERVES:

For income colleeted in advance ........................................ $64,660.57
For Federal insuranoe ........................................................... 6,842.49
For Contingencies ................................................................... 48,387.10
For Real Estate........................................................................ 16,118.41

419,875.00
303.46

1.645.75
132,100.56

2.741.75 
i 372.26

9,959.68

Totai reserves............................................................................ $136,008.57
TOTAL LIABILITIES .......................................... $2,250 611.82 J

July 1-mą išmokčjom 4% už 6 mėnesius viso $27,482.00.

Standard Federal Sarrisgs & Loan Association
OF CHICAOO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place 
IN MACKIEWICH, Prssideot. HELEN KUCHINSKAS. S«ciSecreUry.



Fenktadienis, liepos 9 d., 1937

AUŠRAS DELEGATAS 
RIJONŲ SEMINARIJOJE

dįenų, Marijonų 
susilaukė ncpapru 
go svečio: Apųš- 
alegalo J kuigt'nė- 
Lni*;, Jo. Eksockin 
rkapo Amleto Ci- 
B tomis dienomis 
paikalais lankėsi

stengiasi palaikyti ir Lietuvių

ssawv*s TAUTOS DUSIOS uės, bendrauja, vieni kitus pa- menas gimtosios kalbos meilė teisine buvo liudininku, kad
LIETUVOJE

(Tęaauya iš 2

tautinius papročius, kalbų, ir^očių pavaizdavimuose vaizdin 
ypatybes. (Jo Ekscelencija 
labai

rnilsta. Taigi, senovės dienos 
turi didės etnografinės, kultū
rinės ir visuomeninės reikš
mės. Tokios dienos, kaip tei- 

yra

nūs,
gerai pažjsta Marijo-< 

nes Komoje, kur Tėvai

'gai galima susipažinti su kraš-į8“*®* daugumas mano, 
to papročiais, kalba bei bū- Uutos ttukl^inio mokyklos
dingomis kalbos ir meno savy- 

Marijonai turi savo namų, Ar- bėmis. Todėl tokios dienas 
kivyskupas yra turėjęs daug mielai lankomos ir joms aki-

yirtę tradicijomis švenčių

' išlaikys ir li"iuvių išeivija.
Baigiant, tenka pabrėžti, 

kad Idos senovės tautos die
nos, kuriuo »u.tai iš me ų vis 
didesnį Lietuvoje sudari su
sidomėjimų ir visu rimtumu 
rengiamos, padės išvyti iš

atidarymo laužai (aukurai) j lietuvių tautos visokio vergiš-

jis firecrackers pirko Mrs. S. 
Kula saldainių krautuvėje, 
2956 No. Avers avė. Nors S 
Kala gynėsi nepuldavus, vie 
nok taisė jas J. B. Menines jų 
nubaudė $100, teistino kšomis 
ir dar padėjo išbandymui mu 
trijų mėnesių.

Pranešimai

BRIGHTON PARK. — Pi
gi ja Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimų penktadienį, lie
pos 9 d., jiarap. svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti, nės

skalbyk į turime svarbių reikalų svars-
ašmenių reikalų). Jo Eksce- 

r ta proga maM 'ėmei ja pabrėžė, jog lietuviai 
i į Hinsdale ir pa- labai pamaldūs, dievoti žmo- 
inię vizitų vienin- nės. Matyt, Apaštališkas ©e- 
<ių katalikų semi- legatas su lietuviais gerokai
įerikoje.

tųjj Delegatų ly- 
I dvasiški jos. Jų 
L Vardo katedros 
Un. Morrisson. Jo 
d ir jo palydova- 
ivus prie semina- 
kunigai ir auklė
ji Gerbiamo Tėvo 
in. A. Cikoto, M. 
pi išėjo Apaštailiš- 
tų pasitikti ir pa
lėk v ienas asmenini 
ieeU.sn.oi ja pasjsvei- 
jf Ekscelencija nu- 

semioarijos kop- 
jtnunpai pasimeldė 
o koplyčių. Apaš 
ijegatųs sies visi-

susipažinęs. Paminėjo, jog

riama didelė reikšmė.

7/7 ijenovės dienų reikšmė 
tanios gyvenime

Lietuviai iš seno buvo pri
pratę daugiau gerbti sveti-

primena senovės lietuvių gar 
binainų ugnį, kuri Lietuvoje 
amžinai nebedega vaidilučių 
globojama, bet sbuboliz.uoja 
tautos atsparumų įr tėvynės 
meilę.

Kai senovėje atėjūnai išgiio

prieš keletu dienų pas jį pri 
vatine vizitą lankėsi vienas 
lietuvių vyskupų (J. E. vys
kupas Reinys), sakė taipgi 
gerai pasi pažįstus su J. F*, 
vyskupu Petru fBūčiu, MIC., 
ir su J. E. vyskupu Teofilių 
Matulioniu, kurį pavadino net 
tikėjimo išpažintojumi. (Pri
siminkime, jog vyskupas Ma
tulionis ilgus metus išbuvo 
ištrėmime ir už tikėjimų ne 
mažai kentėjo).

Baigdamas kalbų seminari
jai linkėjo geriausių pasėkų 
darbuotėje ir užsimojimuose 
ir seminarijos vyresnybei, 
mokytojams ir visiems auklė- 

Tėvo pa-

_. muosius, negu savuosius žmo-, v*‘ »MkiU-rug ir užgesino šverntų-
nes. Tas gerbimas svetimųjų W išnyko ir lietuvių vie- 
išėjo daugiau iš vergiškumo įi lniiigamas, tautinė savigarba,
savęs nepažinimo, ©et, kai Lie 
tuva atgavo laisvę, įr 'lietuviai 
pamatė, kokie jie yra pasiry
žėliai ir kitų pagerbti žmonės,

ir jie neteko laisvės. Taigi, to
ji simbolinė padegamųjų lau
žų ugnis1 primena lietuviams 
reikalų būti vieningiams kovo

kūmo ir apsileidimo liekanas, 
šviesus lietuvis bus tikras sa
vo laisvės ir tautos sųmonin 
gas sargas, dali lietuvius ne
jungti politiniai siekimai ir 
galvojimai, bet daina, mūsų 
menas, lietuvių tradicijos mus 
visus jungia, nes, jos yra snū- 
sų visų.

Pamokino

Sunkiai sužeista ranka 10 
m. amž. Clarence Norlock

Kinietis C. Cliin,
los «aviiiiitkas 695 No. State 
st., uubaubtas $5 už pardavi
nėjimų firecrackers.

tyti. Valdyba

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega-

Saugokis, kad tavęs neap
gautų netikra viltis.

li pakęsti.

UEIUV1A1

P. Syrus

DAKTARAI

nes gn-rbri ngflii sudorojo daug Į Je sav^ tėvynę, už savo kul 
galingesnius priešus, tas yej-Į^^ų d* laimę, 
iškurnąs pamažu pradeda >yk-:| Panašių tautos dienų yra 

rengiama ir lietuvių išeivių 
kolonijose!, kuri sutelkiamos 
žymiausios meno, sporto, ir 
dainos jėgos. Tai yra džiugus 
ir sveikintinas reiškinys. Lie
tuvių daina ir menas neleido 
numirti lietuvių tautai tėvynė
je, lietuvių dainos papročiai.

jpialonėjo nuošird-, tojams suteikė Šv 
l į sj^ninarijos vy-, laiminimų.
fcytųjus ir auklė-. Vėliau dar trumpai pasi-. 

kalboje pareiškė i su Gerbiamu Genero-
įir- pasitenkinimoJiu, Kunigu ^oWtjnhi,- Re-
Harijosiai taip gra- 
bjasi šioje šalyje, 

tik dvasine

ktoiiumi, mokytojais. Sėmi
mu i jes sveikinimų ir linkėji
mų lydimas, išvyko atgal į

ti, o jo vietų užima savigarbos 
ir lygių teisių reikalavimas, 
savęs tiukamag įvertinimas.

Ypatingai lietuviai nemokė 
jo įvertinti savosios kultūros 
vertybių. Bet kai pasaulis pra 
dėjo domėtis lietuvių liaudies 
menu, tautodaile, liaudies dai
nomis ir jas vertinti, kaip 
brangiausias indivduobosios 
lietuvių tautos vertybes, ir 
patys lietuviai šiandie ima 
viskuo didžiuo kas yra lietu- 
viską/ Tokiu būdu svetimųjų 
perdėtas gerbimas ir jų dva
sinių vertybių dievinimas, 
Lietuvoje nžleado vietų lietu
vio ir jo kūrybos laimėjimų 
pagarbai. Šiandie kiekvienas 
lietuvis žino, kad jį gerbs ir 
kiti tik tada, kada jis mylės

Isavo kalbų, savo papročius, ir 
savo kūryba užinponuos ki
tus.

Jeigu seiliaus lietuvė gėdi
nosi savo prastų tautinių dra
bužių, tai šiandien jais did 
žauojasi, nes jie yra gražiausi 
visame pasaulyje. Su jais Me- 
tuvė pasirodo netik atlaiduose 
ar šventėse, bet jiems pirme
nybė teikiama prieš brangiau
sių šilkų ištaiginguose baliuo
se. ,i

Tokiu būdu senovės tautos 
dienose, kaip minėjau, ne tik 
įvyksta paroda ir vaidinimų 
metu susipažinimas su seno
vės papročiais ir kultūrinė
mis vertybėmis, bet ir pasi
didžiavimas, kų turį lietuviai. 
Be to, tokių švenčių metu su
sipažįsta visos Lietuvos žmo-

&w. pas nuu&MAS
Ir vėl Dr. W. Pas, akių specialis

tas Chicagoje, paaukavo savo bran
gų laiką atnešti jums viską kas yra 
moderniška-tr maksi iiška pasaulyje, 

Ne* Iiš Yorko.

Iš tikro būtų jūsų draugams ste
bėtina, kad jie matytų jumis nešio
jant naujus modemiškus akintas. 
Vykit pas Dr.- W. Pas kuogreičiau- 
sia. Ekzaminas DYKAI.

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — aJdnia 

pritaikomi -

08. JGHN StfETAMA
OPTOMETRtSTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0588

LIETUVIAI DAKTARAI

“ORTĄ. j, MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus scredą,
I sekmadienį susitarus,
į Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 

j 10—12 ryto.
TeL OANal 2846

į OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St.

TeL OANal 0402

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St., Chicago
Paned.. Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. G. 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 sutarti

Rez.:
24 C 6 W. 69 St

AMERIKOS LLETUV<TT DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI
I Tel. Ofc. REPublic 
' Melrose Park #20

bccley #329 
Dr. M. Nurknitis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Coin- 
merclal Avė. So Chicago, UI. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

769#

Geras išmatynias jįėl tolaus arba 
artimo darbo yra garantuotas, kur 
nėra jokios patalogijos.

Geri akiniiąi už $3.00 arba dau
giau, prieinamos kainos, dėl to, kad 
Dr-as Pas turi savo laboratoriją dir- 
hti naujas akinius ir taisyti senus. 
Galite išmainyti senus akinius ant 
naujų, su mužu primokė  jimu.

Prašome nepraleisti pinigus ir lai
ką dykai. Gaukit geriausią |>atar- 
naviiuą au garanciją. Jeigu viskas 
nepatiks, pinigus gausite atgal.

•
Eikite pas Dr. W. Pas, jei jūs 

norite matyti toli arba arti, jei jums 
galva skauda, arba esate nervuoti, 
arba akys raudonos, arba jei esate 
žvairi.

Jis bus savo ofise Antradieniais, 
Ketvirtadieniais ir šeštadieniais po I 
num. 1747 W. Chicago Avė. O Sek-1 
mariieniais, Pirmadieniais ir Trečia- 
dienais po num. 8519 Commcrcial 
Avė. So. Chicago, III.

Jo ofisuose, kurie atidari nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vak. kasdien, ( 
du registruoti akių daktarai ir trys j 
registruoti aptiekoriai visada dirba. 
Dėl specialūs appointnient šaukite: I 
SAGinavv 3065 ar SEEley -9322.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe<l St 
Telefonas REPuhbc 9600

OR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 West Marąuette Road
Antrad., kelviilad. Ir oenktadlenialr 

•9-12 v. rytą; 1-5 p. p.į «-» v. v. 
SeStadlenlaia nuo 9 v. r. iki 1 P. P-

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

fieitadienials nuo 2 >▼. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

TeL LATayette 8016

DR. G, J. SVENC1SKAS
DBfUSTAS

4300 So. Fairfield Avemie
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį ______

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

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

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

Suimtoms Cicero J 
1446 So. 49th .Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

P&nedčlį, 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 
Ras. Tel. Republic 5047

ToL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. E STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHiCAGf/. llL.

DR. R. J. ZtlfiRlCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49tb Ct., Cicero, UI 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood AV.

Tel. HEMiock 8977 
Tročiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel HEMiock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DB.fi. L YEZEITS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

Vai.: -nuo 9 ryto iki 8 vakar#

Telepbone: BOUIevard 2800

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

Telephone: REPublic 9723

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JOS VIS ADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSELAN- 

,, KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA JMOKETI...LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

MIL DENEMARK, Ine.
I Buick - Cadillac - LaSalle

B60 Ogden Avė. TeL Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAl
OFISAS

4729 So. Ashland Aye.
*2 labo#

GBŪLCAGO, EUL 
T#lefauM MIDway 2880

OFI8O VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. ▼.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T#L TARda 0904 
Ram: Tai PLAaa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHMGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

18
Menk ino* Moleslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja SO metų 
K<«imatlrmas |r Airrilce Lljros 

Jo Npeotalybč
Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1688 So. KOth Avė.
Trt. Cicero .VCHfl 

OfUan 4930 Klot IZUi Street
Cicero, III.

Office floure
2 to 4 and Z to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

' 4645 So. Ashland 4yenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapact 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14
Res. KENwood 6107

OR. A, J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6:80—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. omus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—6 p. m.Tai. CANal 6122

OR. S. BIEŽIS !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—6 

Šaradomis1 ir Nedčl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7866

Rezidencija
6939 Bo. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tai. CANa’ 0257
Rea. PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai. vakaro

Office Phone Res. and Offiaa
PROapact 1028 2359 S. Leavltt St
Vai. 9-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0709

DR, J. J, KOWAR
(KOWARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 03rd St, Chicago-

Nedėliotu lr Trečiadieniai*
P*«al Rutartt

TaL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

DR. SHSANNA SIAUS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—4 po piotų, 7—8 v. vak. ’šakvrv, seredomis ir suimtomis
DR. A. 1 SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TaL LATayaMa 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—0 vakare
Trečiadicnais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip Ją pripažino American 
Medical Assoeiation ir American 
GoUage of Surgeons, yra Clasa A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 2700 W 69th St, 
UI. HEMiock 6700.

rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Penktadienis, Uepoe 0 d., 1037 BriugIs=====?»==

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Artinasi Kareivių 

Piknikas

Liepos 11 d. netoli. Tai Ci
cero Lietuvos Kareivių drau
gijai svarbi diena, nes įvyks 
sidabro jubiliejau^ piknikas. 
Vadinas, jau 25 wi., kaip dr- 
ja gyvuoja. Ne kiekviena dr- 
ja tokių sukaktuvių sulaukia. 
Taigi, tų dienų vertėtų vi
siems lietuviams iš Cicero ir 
apylinkių dalyvauti kareivių 
piknike ir padėti jiems švęs
ti jubiliejų.

Rengimo komitetas deda 
pastangų, kad visi svečiai bu- 
tų patenkinti. Laimingiems

knikas įvyks Pershing Road 
darže prie West Pershing 
Road, 39th street ir 6900 
Block. “Draugo'’ Rašėjas

K. Sriubienė Apleidžia 
Ligoninę

Mot. Sųrgos ir Labd. veikė
ja K. Sriubienė liepos 10 d. 
apleidžia ligoninę.

Nors dar silpna po trijų su
nkių operacijų, vienok, gy
dytojui leidžiant, grįžta na 
mo.

Kurie rengiatės atlankyti, 
prašomi pasiskubinti. Ligonės

pas J. Šaltenienę.
TOWN OF LAKE: pas bi

znierių B. Samų, 4551 So. 
Hermitage avė., pas Juozų 
Lisauskų, }>as M. Sude:kienę, 
pas Pranų Belskį, pas Agnie- 
škų Rumšienę.

MARQUETPE PARK: -- 
pas “Draugo” agentų St. 
Staniulį.

BRIGHTON PARKE: 
pas F. G ūbi stų, K. Zaromskį, 
J. Maeijauskų, B. Petrauskie- 
į ę, Onų Alekniūtę.

DIEVO APV. PARAP. ko
lonijoj: pas P. Varakulį.

NORTH SIDE: pas K. Šer- 
petį.

WEST SIDE: — pas kon- 
t r ak torių Kazimierų JuŠų ir 
pas Antanų Vaičekauskų.

Rasti vogtame autnmobiliuj. Policijos Įeit. John Kelby WEST PULLMANE: --- 
rodo geležines “paipas”, kurias policija rado vogtame auto- ptts m. Misiūnų ir pas M. 
mobiliuje. Juo važiavo trys vyrai ir mergina. Visi sulaikyti pavilonj
ryšy su susektu suokalbiu užpilti lojalius darbininkus Baucs CICERO- __ pas VI Šerne-
and Black, n.edikaliy reikmenų dirbtuvės, kur dabar eina t„lskj ir p‘ Melekauskų.
etre:k“- AURORA: - pns Vino,

Šorį.
MELROSE PARK: — pas 

Jonų Žvirblį.

“Draugo” Radijo ’rograma
TREČIADIENIAIS TARP 4s00 ir 430 
IS STOTIES WEPC (1210 kilocykles)

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

Grabnamių
O

namų adresas: 1315 So. 50th 
paskirta net 25 dovanos. Pi-' avė., Telef. Cicero 6222. A. S.

VIETINES ŽINIOS

Gražios Vestuvės

BRIDGEPORT. — Birželio 
30 d. įvyko iškilmingos ves
tuvės John Peterson su So- 
phia Adomaitis. Moterystės 
Sakramentas suteiktas Šv. Ju 
rgio bažnyčioj. Šliūbų per šv. 
Mišias davė prel. M. Krušas. 
Kun. Kazlauskas ir kun. Dek- 
snis sykiu prie kitų altorių 
laikė šv. Mišias jaunųjų in
tencija.

DPkčjahrre visiems keturie
ms kunigams, kurie atsilan 
kė į yestuves.

Širdingai ačiū jaunosios bo 
butei Zikienei, krikšto tėvą 
ms A. Masalskiams, dėdei ir 
tetai D. Adomaičiam*, Mor- 
dis’ams, Butkui, J. Jankaus
kui, A. Cibulskiams, J. Joni- 
šoniams, O. Ribinienci ir vi
siems atsilnnk usiems, nes nė
ra vietos visų vardams sura
šyti. Taipgi ačiū varg. Pociui 
už gražių muzikų, smuikinin
kėms ir Aldonai Grigonytei 
už gražų giedojimų per šv. 
Mišias.

J. ir A. Adomaičiai

belaitė, S. Grebelaitė ir O. 
Oselskaitė.

Apsivedė dvi geros narės: 
O. Poškaitė ir E. Stankiūtė. 
Linkiui joms jiasisekuno nau 
jame gyvenime.

Į
Sekmadienį, liepos ll, 9 v. 

Mišiose sodalietės eis “in co- 
rpore” prie sv. Komunijos. 
Susirinkimas įvyks tuoj po 
Mišių, parapijos salėj. Visos 
narės turi atsilankyti. Sus- 
mas svarbus. Bitė

Sudiev Dykai Lunčius 
Saliūnuose

Chicago uniformuotos poli
cijos kapitonas J. Prender- 
gast įsakė policijai daboti 
miesto patvarkymų, kad saliu 
nuošė nebūtų duodama “free 
luncb”. Iki šiol daugely vio 
tų nusipirkęs stiklų alaus ga
lėjai gauti dykai sendvičių, 
ar šiaip užkandžio.

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
-■ e

Suvirš 50 metų prityrimo
— o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus

— o —
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WĖSTERN AVENUE
ĄRTI GRASO AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Dlinois

Sodaliečių Veikla

TO1VN OF LAKE. — Bir
želio mėnesį įsirašė naujos na
rės: V. Šimanaitė, E. G i lan, 
U. Mikutis, C. Norusevičiūtė, 
L. Navickaitė ir U. Bukenai- 
tė.

Šokių vakaras pavyko. Ko
misija ir visos sodalietės šir
dingai dėkoja geradariams, 
jarbininkams, rėmėjams, ku
rie prisidėjo prie vakaro, St. 
Agnės auditorijoj.

Liepos 18 d. sodalietės re
ngia metinį piknikų. Komisi
jų sudaro: S. Stugaitė, T. Gre

Mirė Nuo Vaistų 
• Dėl Miego

Mirus Clarai Greene, 59 m. 
amž., 1519 Sunnyside avė., 
koronerio tiriinas rado, kad 
moteris mirė nuo užsinuodi- 
jinro: perdaug pat&nė vaistų 
(piliulių) dėl miego. Vadinas, 
pavojinga, be gydytojo nuro 
dymų, imti vaistų dėl miego.

JERUZALĖ, Palestina, lie
pos 7. — Anglija nusprendė 
paskelbti savo planus apie 
Palestinos ateitį. Planams y- 
pač griežtai priešinasi arabai.

Britanijos komisionieriaus 
įsakymu čia ir apylinkes su
traukta apie 11,000 britų ka
riuomenės ir policijos,

DRAUGYSTE LIETUVOS KAREIVIŲ
CICERO, ILLINOIS 

rengia

JUBILIEJINJ PIKNIKĄ
Sekmad., Liep.-July 11,1937

PERSHING ROAD DARŽE,
(6900 block) West Pershing Rd. (39th St.)

STICKNEY, ILLINOIS
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 25c

Henry Peters’ Orkestrą 25-ios dovanos

Visiems atsilankiusiems užtikrintas smagus laikas. 
Bus skaniausių valgių ir gardžiausių gėrimų.

Dalyvaukite ir laimėkite gražių dovanų.
KVIEČIA VISUS KOMISIJA

Jkvočaa. Kairėj Illinois vai. gynėjo padėjėjas Andrew 
Scboenberger, kvočia Stevę Linich, kuris, sakoma, buvęs par 
samdytas užpulti lojalius Bauer and jBlack darbininkus. 
Kiti du atvaizde neįtraukti į suokalbį. Suokalbį, sakoma, 
organizavus C. L O.

Sulaikyti. Bernard Abrams (kairėj) ir Cashnir Balicki Į 
suimti ryšy su suokalbiu užpulti ir sumušti Bauer and Black 
dirbtuvės darbininkus. Pirmasis yra C. I. O. organizatorius, 
o« pastarasis streikuojąs sakomos kompanijos darbininkas.

Ar Jūs Žinote, Kad

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

tomis progomis!
Jei turi kų parduoti, pa

skelbk “Drauge”.
Jei nori kų pirkti, paskelbk 

Drauge”.
Jei darbo nesusirandi, pa 

skelbk ‘ Drauge”.
Jei tūri butų išnuomavi

mui, paskelbk “Drauge”.
Jei nesusirandi buto, pa 

skelbk “Drauge”.
Tomis progomis pasinaudo

si, jei jų susirasi. O jų susi
rasti gali per “Draugą”.

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U Dili A M PC patarnavimas AmDULANbC dieną ir naktį
r\ V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 KAI MIESTO DALYSE

P. 1 Ridikas 3354 So. Halsted St." 
Phone BOUIevard 4089

Ladiavricz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

-t

Smarkios Lenktynės

“Draugo” vasarinis pikni 
kas jau čia pat — rugpiūčio 
1 d., Sunset parke (Vilniaus 
Kalneliuose). Visose Chicagos 
ir apylinkės kolonijose eina 
didelis bruzdėjimas pikniko 
tikietų platinime.

Serijų tilęietų galima gauti;

BRIDGERORTE: Gudų
krautuvėj, 901 tV. 33 st. ir

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankletams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

PhoM LAFAYETTE 5800

I. Linlein 4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

3319 Lituanica Ava. 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Ava. 
Phone BOUIevard 4139

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

t

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 82 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.

J?

S. M. Skutas 718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp
Ezerskis ir Sens

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

A. * A
JONAS GAUCZIS

mirė I.lepos 7 d., 1937, 4:00 
vai. vak. sulaukęs pusės amž.

Kilo 18 Telžlų Apskr., Gau
dą nova parap Amerikoje išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Brigytą. du sūnus Sta
nislova lr Vladislovą, dukterį 
Kazimierą, žentą N. Skusevlčlų, 
marčias Sofiją Ir Marijoną. 4 
anūkus: Rlvhard. Bernice, Ray- 
mond Ir Walter Jr. uožvą An
taniną Urbonavičienę ir gimi
nes. o Lietuvoj seserį Veroniką.

Kūnas pašarvotas 2436 W. 
4oth St.

laidotuvės (vyks Plrmadl.nl, 
Liepos 12 d. Ift namų 3:30 vai. 
ryto bus atlydėtos J TMevo Ap
vaizdos par. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldi) bus 
nulydėtas 1 8v. Kaslmlero ka
pines. «-|*l

NiioAIriižlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pa- 
žystainus-mas dalyvauti Mose 
laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, <mai. <*uk- 
terys. anūkai, marčios, im
tas Ir giminė*.

Laidotuvių diktorius T. Ba- 
rosko. Tel. CANtl 0258,

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Td. LAFAYETTE 0727

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. We»tern As 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

4

MBS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $10.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 Węst lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
■keršai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

QART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oeriaosiaa patarnavimu — Uoterig patarnauja 
Pliene 9000 820 W. 15th

Plrmadl.nl


Penktadienis, liepos 9 d., 193?1
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Kazimiero Parapijos Chieago: Heights, III. Jubiliejinis Piknikas
SEKMADIENYJE, LIEPOS-JULY 11 D. Bus gera muzika, pasimatysime senus pažystamus, pakvėpuosite tyro oro.

(Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.
Pradžia 12 vaL ryto Įžanga 25c

Bus skanūs valgiai ir gardūs gėrimai. Ar jūs atvažiuosite?

Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETASE

VIETINES ŽINIOS

L. SIMUTIS — D. L K. GEDIMINO 
ORDINO RIKIJUS

Šiomis dienomis mūsų dien-1 Lietuvos meilę, remdamas la- 
raščio redaktonius Leonardas bdarybę ir savyšalpų ir padė-
Šimiitis gavo laiškų iš Lietu
vos pasiuntinio Washington, 
D. C., kuriame pranešama a- 
pie jo pakėlimų į Gedimino

damas jaunimui sporto srity
je auklėti kūnų ir sielų tam
presniam bendradarbiavimui, 
kuriant šviesių Lietuvos atei-

Šf VAKARĄ ATVAŽIUOJA Į CHICAGĄ 
SPORTININKAI

Jų Pasitikimas Bus. Prie Shoreland Viešbučio

Lietuvos sportininkai at
vyks į Cliieagų į vakarų lie
pos 9 dienų, 9:30 valandų, 
prie Shoreland viešbučio, ku
ris randasi prie 55-toa gatvės 
ir ežero kranto. Pageidauja
me, kad susirinktų kuodau-

Iš Čikagos ir Apylinkės 
Parapijinių Chorų 

Susirinkimo

VISI ŠOKSIM IR DAI
NUOSIM

vakarų praleiskim su mūsų 
jaunimu Vytauto parke.

Be to, nutarta pakeisti cho
rų sųjungos vardas, kad juo 
negalėtų dangstytis chorai, 
kurie nepriklauso prie Romos 
Katalikų bažnytinių chorų. 
Dabar sų junga vadinsis: “A- 
merikos Lietuvių Romos Ka 
tulikų ParaP. Chorų Chicagos 
Provincija”. Koresp. J. S.

Per birž. mėn. pas savo tė
velius viešėjo, o pas kun. A. 
C. Martinkų nakvynę turėjo, 
naujai įšventintas kun. Sta
sys Gaučas, kuris paskirtas 
vikaru į ŠŠ. Petro ir Pau
liaus parapijų, West Pullman, 

P.ap.

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJA8

Km norite namu, livalytl Ir 1S- 
popleruotl, tai kreipkitės J •

J. Purto kas 
6425 So. Richmond St 

Tel. Hemlock 1572

PLATINKITE ‘ DRAUGA’

Manant statyti sau naują namą 
ar •pcrtaisvti sena. paža ūkite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

ordino 3-jį laipsnį. Laiškas tj. Neabejoju, kad Tamsta i giausiai tautiškai susipratu-
šiaip skamba:

Lietuvos Pasiuntinybė 
Nr. 734 A. D. 26-22.

P-nas Leonardas Šimutis, 
“Draugo” Redaktorius, 
Federacijos Sekretorius,
L. R. K. S. A. Pirmininkas,

Chieago, Illinois.

Didžiai Gerbiamas Tamsta:
Esu apturėjęs oficialę žinių, 

kad J. E. Lietuvos Respubli 
kos Prezidentas Antanas Elne

tona už žymius nuopelnus Lie 
tuvai ir lietuvybei išeivijoje 
teikėsi Tamstų pagerbti, pa
keldamas Tamstų į L. D. K. 
Gedimino ordino Rikijus.

Džiaugiuosi ir sveikinu Ta
mstų su nusipelnytu pažymė
jimu, nes Tamsta nuoširdžiai 
atlikinėji lietuvio! Inteligento 
pareigų žodžiu ir raštu skie
pydamas tarpe Lietuvos iSeį-

ir toliau bendradarbiausi vi- šių lietuvių pasitikti ilgai lau
suose bendruose tautos ir val
stybės reikaluose.

Nuoširdžiai Jūsų
P. žadeikM,

kiamus Lietuvos svečius.

Draugijų Atstovai, Sporto 
Rėmėjai, ir tautiškai susipra
tę lietuviai yra kviečiami at-

Chieago Heights 
Žinios

Liepos 11 d. įvyksta mūsų

Liepos 1 d. jvyko C A. P. 
chorų susivienijimo sus-ma*,
Šv. Mykolo parap. svetainė- 

įje. Šiame sus-me smulkiai ap- parapijos metin's piknikas 
kalbėta programa pikniko, ku Bytauto parke. Įžangos biUe

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

011 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus IA Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
UetuvIAkl. res tie vra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

Įgaliotas Ministeris prie Shoreland viešhu-

1937 m., birželio mėn. 28 d. čio, vakare 9:30 valandų, pa
sitikti Lietuvos svečius. PoPraeitų metų pačioje pabai 

goję Įj. Šimučiui suėjo 25 m. 
kaip dirba lietuvių visuome
ninį ir literatinį darbų. Dar
bavosi organizacijose, rednga 
vo laikraščius, Lietuvai ko
vojant dėl nepriklausomybės 
sukėlė stambias pinigų sumas, 
buvo Lietuvos Seimo a-tstovn 
ir t.t.

Praėjusį mėnesį suėjo 10 
metų kaip redaguoja dienr. 
“Draugų”.

Šio paaukštinimo proga,
uolų mūsų visuomenės veikė-

pasitikimui ir pasveikinimui, 
sueisime į viešbučio svetainę 
užkųstl ir pakelti taures iš 
mūsų tėvų žemės atvykusių 
svečių sveikatai — Lietuvos 
Sportininkų.

Jeigu važiuosite gatvėka 
riais, tai sėskite į 51-mos ga- 
tvėkarį ir išlipkit prie kam
po 55-tos ir Harper avė. ir 
paeikite 2 blokus į Ą’tus iki 
viešbučiui.

ris įvyks šį šeštadienį, Vytau
to parke. Į piknikų parap. 
chorai kviečia visus atsilan
kyti, pasiklausyti lietuviškų 
liaudies dainelių, kurias dai
nuos bendrai visi.

tai po 25c. Piknike in corpo-į 
re dalyvaus American Legion 
Post 201 su savo dideliu be 
nu. Be to, bus gera muzika 
šokiams.

PARDAVIMUI NAMAS

5980 S. Aberdeen St. 5 k&mhartj 
fiam»s Kieto na«d»*o grindys. Alj 
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte 2 karų karadžtua Gat
vė Ir elė tSsrrl°to8 lr apmokėtos. 
Nėra skolų. 83500 cash arba tr-Įi
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-ėlos

PinmnųrT rn'VFBNė

Pardavimui groooroė Ir bučr-uė ar. 
ba rnalnvHiii «nt tavernos. 1967 W. 
C an " 1 nort Avė.

vių tautinę sųmonę, tėvynės jų nuoširdžiai sveikiname.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Keturi baseball tymai žais 
“bolę’.’. Pirmas žaidimas pra 
sidės 4 vai. po pietų, o kiti 
du apie 6 vai.

Kam neįdomu žiūrėti “bo- 
lės” žaidimo, tie galės klau
sytis linksmios muzikos, kuri 
sklis po visų daržų. Šokiams 
grieš Dean Colby’s orkestrą. 
Šokiai prasidės 8 vai. vak. 
Dainų programa bus 9 vai. 
Kas kitas, jei ne mūsų parap. 
chorų jaunimas gali gražiau
sia dainuoti. Taigi, šeštadie
nio liepos 10 d., popietį ir

Liepos 11 dienų, tiesa, chi
cagiečiai renkasi į Cliicago 
University Stadium sporto 
dienai, bet ten programa bai 
gsis apie 5 vai. po pietų. To 
proga kun. Martinkus nuo 
širdžiai kviečia visus drau 
gus ir pažįstamus užsukti i i 
Vytauto parkų pasisvečiuoti

Birželio 27 d. mūsų kleb. 
kun Martinkus buvo išvykęs 
į metines kunigų rekolekci
jas, Mundelein, III. Grįžo lie 
pos 1 dienų.

Aukščiausieji (Chesterfields priduoda malonu

mo kiekvienam jūsų veikimui nes...
Jie lengvesni... gaivinančiai lengvesni.
Jie geresnio skonio... daug geresnio.
Ir Chesterfields aroma yra daug malo

nesnė — skirtinga nuo visų kitų. 

dėl aukščiausių rūkymo malonumo 

siekių—gėrėkitės Chesterfields

malonumo siekiai..

cemtehe imt. Imwr a

• • bet kuris malonumas 
yra didesnis malonumas 

su Chesterfields..

CHARLES YUSH1S
CARPENTER

IR
OONTRACTOR 

2223 West 23rd Piace
[Atlieka visokius medžio darbus,1 
į didelius ir mažus, už prieinamą! 
(kainą. Apkala namus žiogeliais.} 
] Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

BENDON VASARNAMIS

TSsIrendnola S kambn.r|u cottage pnt 
Green Bav arti Menomlnee. Mich.

Dėl Irfrirmseljii ra- 
Svktte GREIČIUS. 4 533 S. Wond St. 
Chieago. Tel. POTUevp’-d 4983,

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji flks- 
terlal. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atsišaukite po 7 vai. vak. 
3*01 Archer Avė. '

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
GROSERNft

Tel. CANal 7514
CHICAGO

Parsiduoda bučarnė tr grosemė, pil
nai (rengta. Lietuvių kolonijoj. Par
davimo prležast| patirsite ant vietos, 

gj Adresas 4504 8. Washtenaw Avė.

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIAT1ON 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

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

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

JI V/ wrZ/gy įkviiTMim \<Sa\
INSURED

ederalSavings
|and loan ASIOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

BUICK

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BAKKEYICIUB, BA0ZY8

?a-. r—7


