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Vlenlnttlls tautines Ir tikybini 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

minties

Kaina 3c No. 177

Lenkijoje didėja nepasitikėjimas Britanija
Linkai isižada M patys vieni, 
jei vakani valstybes juos apleistu

Paskolos nepripažinimas 
yra naciams padrąsinimas

VARŠUVA, liepos 28. — sigyti. Tačiau prisieis ilgai
Lenkijoje didėja nepasitikė
jimas Britanija ir pyktis Lon, 
done negavus paskolos, kuri 
būtinai reikalinga ir kas se
niau buvo žadėta.

Tuojau po Klaipėdos užgro diia’ lkad Brila"iia nepaaime 
biuro pati Britanija iškėlė s,!tusi su “Miuncheno dvasia”, 
judi šūkiu “Sulaikyti Hitle-'M'inil'« ~ dal'vk,( stovi at‘
rį!” Britų vyriausybė tuomet 
pranešė, kad ji pasirengusi 
pripažinti iki pusės bilijono 
dolerių paskolos toms valsty
bėms, kurios prisidės prie mi 
neto sąjūdžio.

Lenkija iš tos žadėtos su
mos tikėjosi gauti nors 100 
milijonų dol. paskolos. Ta
čiau laimėjo tik iki 40 milijo
nų dolerių kredito, o paskola 
atsakyta.

Gavusi paskolų auksu Len
kija planavo lėktuvij ir kai- 
ikurių ginklų įsigyti Atmeri- 
koje ir priede dar sustiprin
ti savo valiutų. Šie planai da 
bar kai muilo burbulai spro
go ir išnyko.

Su pripažintu kreditu Len-

kija galės šį tų Anglijoje į- galba.

“Eltos” žinios iš Lietuvos
KAUNAS. — Šių metų bir

želio mėn. iš Lietuvos buvo 
išvežta įvairių gaminių už 
18,379,000 Lt., o iš užsienių 
įvežta įvairių prekių bei ža
liavų už 18,401,000 Lt. Per vi 
sų šių 1939 -m. pirmųjį pus
metį mūsų prekybos balan
sas yra aktyvus, nes išveži
mas siekia 107 mil. Lt, o į- 
vežimas — 93 mil. Lt.

KAUNAS. — Savo laiku 
buvo įkilęs konfliktas tarp 
“Maisto” ir vienas Amerikos 
žydų fiūmos. Konfliktas kilo 
dėl parduotų produktų ir žy
dų firma buvo Amerikos tei
sme iškėlusi “Maistui” bylų. 
Paskutiniu laiku per atitin
kamas įstaigas buvo veda
mos derybos ir “Maistas”su 
žydų firma susitaikė.

KAUNAS. — Paskelbtu 
Lietuvos valstybės ordinų, 
medalių ir kitų pasižymėji
mo ženklų įstatymo pakeiti
mu įvestas ir Saulių žvaigž
dės medalis, kuriuo Šaulių 
Sąjungos 20 metų sukaktuvių 
proga eilė asmenų jau apdo
vanoti. Kaip įstatymo pakei
time pasakyta, šaulių žvaigž
dės medalis yra garbės ženk
las, pagerbti pasižymėju
siems šauliams ir 'kitidms as
menims, nusipelniusiems Šau
lių Sąjungai. -fc.. —

laukti ir negaus dar reikalin
gos rūšies ir kokybės.

Lenkų spauda suskilusi pa 
sitikėjimo britais klausimu. 
Kairiųjų laikraščiai spren-

sargiai svarsto. Nurodo, kad 
Britanija nėra arčiau susipa-' 
žinusi su Lenkija, išėimus len-1 
kiškus kumpius. Ir vos tik ne 
seniai ji ėmusi daugiau inte
resuotis lenkų šalimi. Tad ir' 
nenuostabu, jei ji nėra grei-j 
ta skirti paskolų, nors ši ir 
kasžin kaip birtų reikalinga. 
Kai kurie laikraščiai pareiš
kia, kad paskolos nepripaži
nimas tik dar diaugiau nacius 
pradžiugina ir padrasina.

Tačiau visa spauda yra vie 
ninga Dancigo ir šalies ne
priklausomybės klausimais. 
Pareiškia, kad visa tauta pa
siryžusi su naciais kovoti pa
ti viena, jei nebus gauta va
karinių Europos valstybių pa

JURBARKAS. — Nuo 19- 
32 m. Orentas laiko brangių
jų kailių ūkį Jurbarko apy
linkėje. Ūkyje auginamos si
dabrinės lapės, audinės, meš
kėnai ir nutrijos. Įvairių 
brangiųjų žvėrių šiuo metu 
jau turima virš 100 ir ateity
je manoma dar net keleriopai 
padidinti.

KAUNAS. — Finansų Mi
nisterijos moterų šaulių bū
rys paaukojo 50 Lt. pajūrio 
apsaugos laivui vėliavų nu
pirkti. Tai pirmoji auka šiam 
reikalui. Vėliava numatoma, 
kainuos per 1,000 litų. Vėlia
va pajūrio apsaugos laivo va 
dui bus įteikta rugpiūčio 15 
d. šventosios uoste.

KAUNAS. — Prekybinin
kui Karveliui valdžios įstai
gos užsakė pagaminti 150,000 
Lt. sumai mažų radijo siųs
tuvų. Be to, vedamos su juo 
derybos pagatninti gana daug 
radijo priimtuvų.

GRIUVO OLANDIJOS MI
NISTRŲ KABINETAS

HAGA, liepos 28. — Griu
vo olandų ministro pirminin
ko Coljn kabinetas vos ketu
rias dienas gyvavęs.

Naujų kabinetų sudaryti pa
kviestas katalikų partijos va
das L. N. Decker8.

GAL NELEIS ĮVEŽTI 
JAPONIJOS AUKSO 
IR SIDABRO
WASHINGTON, liepos 28.

— Iždo departamentas studi
juoja japonų aukso ir sidabro 
įvežimų į J. A. Valstybes. No
rima ir šį įvežirad suvaržyti 
nutraukus prekybos sutartį.

Iškeliama aikštėn, kad Ame 
rika pirkdama japonų auksų 
ir sidabrų žymiai padėjo japo 
nams finansuoti karų Kinijo
je.

Į Ameriką prisiųsta japonų 
aukso vertės; 1937 metais 
2461/? milijonų dol., pereitais 
metais 169 mil. dol., o šiemet
— 85 milijonų dolerių.

Japonų pramonei reikalinga
visokia žaliava, kurios gali 
užsieniuose įsigyti tik už auk
sų, arba už svetimų valiutų, 
gaunamų parduodant užsie. 
niams savo gaminius. Jei J. 
A. /Valstybes suvaržys japo
nams čia aukso įvežimų, jie 
negaus reikalingos žaliavos ir 
tada jiems galės būti tikrai 
striuka, nes kitos šalys neįs
tengs pirkti didelės kiekybės 
aukso, taip kaip Amerika per
ka.

Vokietijos nacio propaganda vykdoma 
Rusijos raudoniji valdovu linja

BERLYNAS, liepos 28. — Be to>, sujungtos vokiečių
Nacių užsienių reikalų minis
terijos minties reiškėjas 
“Frankfurter Zeitung” aiški
na, kad kilus karui vokiečių 
oro laivynas galįs greičiau ir 
sėkmingiau sunaikinti britų 
pramonės centrus, nei beritu 
oro laivynas Vokietijos pra
monės centrus.

Esą dėlto, kad britų pramo 
nes centrai yra arti Šiaurinės 
jūros pakrančių, o Vokietijos 
tie centrai yra šalies gilumo
je, britams lakūnams neleng
vai prieinami.

KIEK DAUG LIETUVA 
TURI STAMBESNĖS 
SAVO PRAMONĖS

mens, metalų ir lašinių, chemi 
jos, odų ir kailių, tekstilės, 
medžio, popieriaus ir poligra
fijos, maisto produktų, drabu
žių ir avalynės, elektros, van-

KAUNAS. - Didžiosios de"s' dujl> ti<dtim0 ir hiKien08 
Lietuvos pramonė turės pų-i^ ’’
mažu užpildyti atsiradusias Pačiomis stambiausiomis 
mūsų pramonėje spragas ne-Į pramonėmis yra tekstilės, mai 
tekus Klaipėdos krašto. Šiuo sto produktų, metalų ir mar
mėtu ir Klaipėdos kraŠ- nų ir drabužių ir avalynės 
to netekę, kaip nurodėmę, tu-1 pramonės.
rime 260 tokių pramonės įmo»- 
nių, kurios dirba nemažiau 
kaip po 20 asmenų. Viso šiuo 
metu tokioje pramonėje yra 
daugiau kaip 22,000 dirbančių 
asmenų.

Kiek dabar gi turime ku
rios stambesnės pramonės 1 .n®j® dirba per 4,800 asmenų, 
— Centralinis Statistikos Biutyra 50 minimo dydžio įmonių; 
ras visų dabartinę mūsų stam-'stambesniojoje metalų ir maši 
besniųjų pramonę yra suskir-’nų pramonėje dirba per 2,800
stęs į dvylikų grupių; būtent, 
durpių kasyklų, žemės ir ak-

VOKIIETljA
JApor

A PADĖS 
NIJAI

BERLYNAS, liepos 28. — 

Vokietija nusprendė praplės
ti prekybų su Japonija ir ja
ponams pripažinti didesnius 
kreditus.

GRĄŽINA AUKSĄ IS
PANIJAI

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Praneflzija gruziną Ispanijai 
auksų vertės 39,570,000 dol. 
Ispanijos raudonųjų režimas 
šį auksų depozitavo Prancū
zijoje.

PAŠALINTAS MARŠALO
BLIUCHE^O JPED1NIS
MASKVA, liepos 28. — 

Pranešta, Ijad iš užimamos 
vietos pašalintas Sibiro armi
jos vyriausias vadas gen. G. 
Stemas, kurs buvo užėmęs 
maršalo Bliucherio vietų.

MIRĖ KITAS DR. MAYO
ROCHESTER, Minn., lie

pos 28. — Neperseniai mirė 
dr. Charles Mayo. Dabar mi
rė jo brolis dr. W. J. Mayo, 
78 m. amž.

Mirę broliai buvo garsios 
Mayo klinikos įsteigėjai.

italų oro pajėgos toli viršija 
britų oro pajėgas, pareiškia 
tas laikraštis.

Bet naciai nutyli, kad britai 
gali savo oro pajėgas sujung
ti su prancūzų pajėgomis. To 
kiam atsitikime naciai vargiai 
gautų viršenybę.

Panašiai ilgiausių laikų di
džiuojasi sov. Rusija su savo 
“(galingiausia” pasauly ka
riuomene. Taip dabar daro ir 
naciai. Tai negudri propagan
da.

Stambesniojoje tekstilės pra
monėje viso šiuo metu dirba 
daugiau kaip 5,000 asmenų, 
yra 34 įmonės su nemažiau 
kaip 20 asmenų. Stambesnio
joje maisto produktų pramo-

asmenų, yra 30 įmonių, ir dra 
bužių. ir avalynės pramonėje

IŠLAIDUMAS ŠALĮ 
STUMIA STAČIAI 
SOCIAUZMAN
AVASHINGTON, liepos 28. 

— Senate iškeliamos rimtos 
kliūtys prieš pree. Roosevelto 
vadinamų skolinimo išlaidumo 
bilių, kuriuo pasiūlyta kongre 
sui pripažinti daugiau kaip 
pusketvirto bilijono dolerių. 
Bilius žymiai apkapotas ir dėl 
pasilikusios jo stambiosios da 
lies vedama kova.

Prieiš bilių vakar poros va
landų reikšmingų kalba pasa
kė senatorius W. F. George, 
demokratas iš Georgia valsty 
bes. Jis pareiškė, kad skolini
mo išlaidumo bilius yra nie- 
kias daugiau, kaip tik politinė 
ir moralinė suktybė, tempian
ti šalį socializmam

Šen. George apibudino, kad 
administracija sąmoningai 
tempia šalį į socializmo klam 
pynų.

ŽUDIKAI NEKALTĄ 
ŽMOGŲ NUŽUDĖ

NEW YORK, liepos 28. —
Išaiškinta, kad šiomis dieno
mis žudikai nužudė peršauda
mi visai nekaltų žmogų. Jie 
norėjo nudagoti Ph. Orlows- 
Jcy, o nužudė Irv ingų Penn., 
kurs buvo kiek panašus Or
io wskiui ir gyveno tuose na
muose, kur gyvena Orlowsky.
Distrikto prokuroras Dewey 

tiria tekstilių raketų. Tas Or- 
lowsky liudija prieš raketinin 
kus. Tad norėta jam “uždaiy 
ti bumų” ir nužudytas nekal
tas vyras.

GIRDI, AMERIKA PATI 
SAU KENKIA

BERLYNAS, liepos 28. — 
Naciai denuncijuoja Ameriką 
dėl prekybos sutarties su Ja
ponija atšaukiimo. Ir pareiš
kia, kad tuo būdu Amerika 
pati sau pakenkia.

2,200 asmenų, yra 29 įmonės.
I • » . * . ’

Iš kitų stambesniųjų pramo 
nių yra: durpių kasyklų 2 į- 
monėe su 145 asmenimis, že
mės ir akmens pramonės 20 į- 
monių su 1,511 asmenų, che
mijos pramonės 13 įmonių su 
1,419 asmenų, odų ir kailių 
pramonės 10 įmonių su 821 
asmenų, medžio pramonės 44 
įmonės su 1,524 asmenimis, 
popieriaus ir poligrafijos pra 
monės 22 įmonės su 1,354 as
menimis, elektros, vandens, 
dujų tiekimo pramonės 5 įmo
nės su 427 asmenimis ir higi
enos verslų pramonės 1 įmonė 
su 28 asmenimis.

GRAND CANYON, Ariz., 
liepos 28. — Santa Fe gele- 
žirtkelio 'keleivinis traukinys 
nušoko nuo bėgių. 57 asme
nys sužeisto.

CIO VADAS LEWIS 
ATKAKLIAI PUOLA

VICEPREZIDENTĄ
AVASHINGTON, liepos 28. 

— CIO vadas diktatorius J. 
Lewis kongreso žemesniųjų 
rūmų darbo komiteto posėdy
je, kovodamas prieš sumany
mų kai kurių pramonių darbi
ninkams neapriboti darbo va
landų, aštriais žodžiais puolė 
viceprezidentų G. N. Garnerį. 
Jį išvadino didžiausiu “dar
bininkų priešu, pokerio lošė
ju, degtinės gėrėju, piktu se
niu” ir kitokiais epitetais.

Lewiso kalba sukrėtė vice
prezidento šalininkus demo
kratus ir respublikonus. Pats 
gi prezidentas tik petimis pa
krūpčiojo nusišypsodamas. 
Kaip žinoma, viceprezidentas 
'Garneris yra numatytas kan
didatu į prezidentus 1940 m. 
iš demokratų partijos.

VYRIAUSYBE PRALAIMĖ
JO BYLOJE

Federalinis teismas Mad'i- 
son, Wis., 1937—1938 mietais 
įpripažino kaltais 17 individų 
ir aliejaus kompanijų sąmo
kslu didinti gazolinui kainas 
vidurinėse vakarų valstybėse 
ir tuo būdu pelnytis. Visi nu
teisti stambiomis baudomis.

Dabar federalinis apeliaci
jų teismas panaikino to teis
mo sprendimų ir nurodė, kad 
byla būtų pernagrinėta.

NIEKAI 1$ PASITARIMŲ 
SU SOVIETAIS

RYGA, liepos 28. — Žinio
mis š Maskvos, vakar Krem
liuje įvyko britų prancūzų 
pasitarimai su sovietais anti- 
agresyvinio pakto reikale. 
Nieko nelaimėta.

BRITŲ IR PRANCŪZŲ

LAIVYNŲ MANIEVRAI

PARYŽIUS, liepos 2j. — 
Maltos salos apylinkėse, Vi
duržemių jūroje, britų ir pran 
cūzų karo laivynai surengė ma 
nievrus.

GYVA STATYBA MIESTE

ŠIAULIAI. — Šiemet Šiau
liuose labai gyva statyba. Be 
naujųjų pašto rūmų šiuo me
tu dar statomas didžiulis akc. 
b-vės “Pastogės” kino teat
ras, d r. Bakčio privati mote
rų ligoninė ir kit. Taip pat 
netrukus Dariaus — Girėno ir 
Pagyžių gatv. kampe bus pra
dėtas statyti modemus vieš
butis ir naujoji miesto ligoni
nė, kurios šiauliečiai 15 metų 
laukė. Naujosios ligoninės 
projektų pagamino inž. Tjftns- 
bergis.

Privačių asmenų namai dau 
ginusia statomi naujai išpla
nuotam Kauka-ze ir Buberni-
joj*- •

Kai kurie kongreso atsto
vai nurodė, kad gal Lewis 
kiemo kito įkvėptas taip biau- 
riai pulti viceprezidentų. Sa
koma, prieš porų dienų jis 
Baltuose Rūmuose lankėsi.

“Lewiso, kalba įrodo, kaip 
aš seniai tvirtinau, kad jis, 
Levis, yra visuomenės prie
šas No. 1”, pareiškia šen. E. 
R. Burke, dein. iš Netb. “šis 
Leaviso užsipuolimas sukels 
milijonus piliečių balsų Gar- 
neriui ir jis bus išrinktas, jei 
bus nominuotas kandidatu į 
prezidentus”.

Šen. Burke sako, kad atei
nančių savaitę jis bus pašau
ktas į senato darbo komiteto 
posėdį ir ten jis turės išaiš
kinti, kokiais sumetimais puo 
la viceprezidentų.

BANDYTA SUSISIEKTI
SU MARSU, BET 
VISIŠKAI NEPAVYKO
NEW YORK, liepos 28. — 

YCjĄmtos Istorijos Amerikos 
Muziejaus pastangomis perei
ti} naktį bandyta susisiekti su 
Marso planeta iš radijo sto
ties W0R, Bakhvin, N. Y.

Apie 40 radijo inžinierių ir 
mokslininkų buvo susirinkę 
klausyti nuo Marso signalų, 
kai iš stoties paleista stačiai 
Marso link galinga elektros 
bangų sriovė. Išskaičiuota, kad 
po srovės paleidimo už 6 ir 
pusės minutų turėjo grįžti 
nuo Marso koks nors atsaky
mas.

Tačiau tik nusivilta. Girdė
ta kažkaki lyg kačių varvalia- 
vimai ir išaiškinta, kad tos rū 
šies “signalai” dažnai ir be 
Marso girdimi iš begalinių er 
dvių.

Astronomams geriau sekasi 
daryti Marso stebėjimus per 
žiūronus ir reikia laukti iš to 
kokių nors pasėkų, žinoma, 
tik spėjimų, nes tolumas ne

geidžia kų nos konkretaus 
pastebėti.

MIESTAS SKĘSTA 
DULKĖSE

SAULIAI. — Pernai mies
to savivaldybė nupirko auto
mobilį gatvėms laistyti ir šie
met pavasarį laistė didesnes 
miesto giatves. Namų savinin
kai už gatvių laistymų miesto 
savivaldybei atsisakė mokėti, 
todėl dabar automobilis stovi 
be darbo, o miestas skęsta dul

ORAS
CHTCAGO RRITTS. — Šian

dien numatomas pragiedrėji
mas ir kiek šilčiau.

Saulė teka 5:39, leidžiasi
8:13,
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina, 
Jai neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg aavo nuožiūros. Korespondentų 
prato raiytl trumpai Ir aliklal (Jei galima rašomoje 
mailntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenttkumų. Pasenusios korės- 
pondenoljos lalkraitin nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bntored aa Becond-Claaa Mattor Maroh >1, Uit. at

Cbloago, Illinois Under the Aot of Marsh B. 1«7».

Šiandien skelbiamos lietuviams chicagie- 
čiams dti geros naujienos. . .

Šios dvi naujienos dar kartą įrodo lietu
vių katalikų susirūpinimą lietuvybės išlai
kymu. Nuo busimojo rudens seniausioji Chi
cagoj e šv. Jurgio lietuvių parapija atida
ro aukštesniąją mokyklą — High Schooil.

Pirmais metais įvedama du skyriai, o vė
liau, jei tik bus užtektinas mokinių skai
čius, įves ir kitus du.

Šv. Jurgio parap. aukštesnioji mokykla 
iškart bus sutvarkyta taip, kad ją baigusie
ji neturėtų sunkumų stoti į aukštąsias mo
kyklas. Gautas iš arkivyskupijos švietimo 
tarybos leidimas ir visos instrukcijos, pa
kviestos cenzuotos mokytojos (Sv. Kazimie
ro Seserys) ir visi kiti daromi prirengimai 
rodo, kad susilauksime dar vienos rimtos 
aukštesnė mokyklos.

Tai gerb. prel. M. Krušo, šv. Jurgio par. 
klebono nuopelnas.

Svarbu, kad naujoji mūsų aukštesnioji mo
kykla savo mokslo programos atžvilgiu iš
kart atsistoja ant tvirto pagrindo, bet svar
biausia, kad ji bus katalikiška ir lietuviš
ka. Dėl to lietuviai katalikai drąsiai galės 
jon leisti savo sūnus ir dukteris.

Tikimės, kad mūsų tautiečiai, norėdami 
duoti savo vaikams religišką ir tautišką iš
auklėjimą, naudosis šv. Jurgio parap. aukš
tesniąja mokykla.

Antroji gera mums, lietuviams, naujiena, 
kad šv. Kitos aukštesnioji vyrų mokykla 
(St. Rita s High School) Chicagoj nuo šių 
metų mokslo pradžios įveda lietuvių kal
bos pamokas.

Tai labai svarbu, nes šią mokyklą lanko 
apie šimtas lietuvių bernaičių. Iš viso mo
kinių šiemet šv. Ritos mokykloj buvo ne
toli septyni šimtai, šią vasarą didinamos 
patalpos ir nuo rudens dar daugiau mokinių 
bus priimama.

Tai bus pirmoji kitataučių aukštesnioji 
mokykla Chicagoj, kuri tokį žygį padarė. 
Svarbu, kad lietuviai mokiniai lietuvių kal
bos pamokas gausingai lankytų.

šv. Ritos mokyklos į/ ėdimas lietuvių kal
bos pamokų, neabejojame, paragins ir mies
to valdžios užlaikomas mokyklas tokį žygį 
padaryti.

šv. Ritos mokyklon įveda lietuvių kal
bą gerb. kun. A. Baltučiui, švč. Panelės 
Gimimo parap. klebonui, prašant.

Lietuvių tarpe yra tokių nesusipratusių 
tėvų, kurie savo vaikų neleidžia į lietuviš
kas mokyklas dėl vien to, būk tai jų vai
kai “per daug varginami” lietuvių kalbos 
pamokomis. Esą, “kur jie su lietuviška kal
ba nueis”.

Taip galvoti gali tik tamsuoliai.
Jei lietuvių kailbą brangina kitataučių mo

kyklų vadai, jei ji dėstoma didžiuose ir 
garsiuose Amerikos universitetuose, reiškia, 
kad ji yra to verta. Tai kaip mums, lietu
viams, ją bevertinti.

šie faktai teparagina mus dar labiau bran
ginti savo tautos kalbą ir savas, lietuviškas 
mokyklas. į kurias stengiamės leisti saro 
vaikus. Jei jau savose mokyklose nebebūtų 
vietos, ar kitos priežastys trukdytų mūsų 
vaikams jas lankyti, tada leiskime pirmoje 
vietoje į tas kitataučių mokyklas, kuriose
dėstoma lietuvių kalba.

• ąi «.
Jau dabar ir patiems lenkams pradeda

aiškėti, kad Chamberlaino politika neartina 
Dancigą prie Lenkijos, bet tolina.

Dancigo Klausimas
“L. Ž.” įduoda, kad ‘‘V. B.” cituoja 

lenku įteiktu, 1919 m. kovo mėn., memoran
dumo Versalio taikos konferencijai “Ques- 
tions relatives uux territoircs polonais sous 
la domination prussienne”, kurį pasirašę 
daug lenkų profesorių. Pagal tų mdmoran- 
tlumų Dancigas nuo 997 m. esųs lenkiškas 
ir vokišku tapęs tik ordinui išžudžius 10,- 
000 dancigiecių lenkų. Dancigas esųs suvo
kietintas tik paviršutiniškai ir lenkų val
džioje jisui vėl greit atitaustų. Pastovios 
taikos negalės būti, kol Vislos žiotis valdys 
vokiečiai, lenkų priešai. Rytprūsius reikia 
izoliuoti, nes tai esųs prūsų militarizmo ži
dinys ir labai svarbus strateginiai. Iš Ryt
prūsių 'kilusi dinastija, kuri norėjo vokie- 
čiama pavergti visų pasaulį. Ta sala, 'kaip 
“Karaliaučiaus respublika”, turi likti Len
kijos globojo ir būtų nutautinta. Vilsonas 
prikalbėtas suvo paturėjo protf. Lordo, norė
jo patenkinti lenkų norus. Taip put Kle

Taip Ir Yra
Lietuvos laikraščiai gana pinčiai rašė apie 

Jungtines Amerikon Valstybes Nepriklauso
mybės Šventėn (Liepos 4 d.) proga. “L. 
Ž.”, pastebėjusios, kaip didelę pažangą A- 
rnerika pndarė technikoj, (kultūroj, moksle 
ir t.t., rašo:

“Kodėl gi taip atsitiko? Drąsiai galima 
tvirtinti, kad viso dabartinio savot kultūri
nio ir civilizacinio lygio Jungt. Valstybės 
įsie'kė tik dėka geros savo vidaus tvarkos, 
laisvės statula ilgus laikus buvo daugeliui 
kelrodė žvaigždė. Pro ją praplaukęs, kiek
vienas jautėsi atsidūręs laisvės šaly, (kur jis 
galės gyventi taip, kaip norės, dirbti tai, 
kų norės, žinoma, tik tuo nekenkdamas ki
tiems ’

J. V-liiu|Į

Kištom Noojosios Lietoms Ugnis
“Naujoji Romuva” Ir Jos Vaidmuo

(Tęsinys)
“N. Rdmuva” eina prie to, 

kad lietuviai atsisakytų nuo 
rusiškos galvosenos, o pra
dėtų lietuviškai ir europeiš- 
kai galvoti. Kaip mūsų tau
tai istorija bado akis: lietu
viai užvaldę gudus — sugu- 
dėjo, susidėję su lenkais — 
sulenkėjo, patekę į Rusi jų su
rusėjo. Ir šiandien lietuviai 
pasiduoda svetimoms įtako
ms. (Amerikoje ar nepergrei- 
tai amerikone jame f) Kai mū
sų senesnioji karta maloniu 
veidu žiūrėjo ir žavėjosi Ru
sijos “aukštesne” kultūra,

ros, kai kurie jos bendradar
biai protestuodami pasitrau^ 
kė. Bet tas jos ūpo nė kiek 
nenumušė, nes ji žino, kad 
kova bus ilga ir sunki. Toks 
žygis jų dar labiau padrą- 
sino kovoti dėl tautinės kul
tūros. Jie savo pasitraukimu 
dar aiškiau parodė savo ne
lietuviškų nusistatymą.

Ypatingai aštrus susidūri
mas įvyko tarp dviejų kul
tūrų: “Naujojoj Romuvoj” 
ir Skynimuos. Šie buvo rytie
tiškos, rusofiliškos orijentaci- 
jos, neturinti tvirto visuome
ninio pagrindo, dalinai nusi-

nianso, bef prieš tai išėjo Loid Džordžas, taip mūsų jaunoji karta Be
patariamas Pietinės Afrikos gen. Smutso, 
kad perdaug nesustiprinus Lenkijos, kuri 
savo istorija parodžiusi, jog nesugebėjusi 
tvarkytis. Anglų premjero dėka 1920 m. lie
pos 11 d. įvykęs plebiscitas Mozūruose, ke
turiuose Prūsijos apskričluose, o 1921 m. 
kovo 20 d. Aukštojoje Silezijoje. Į lenkų 
memorandumą vokiečiai pasiūlę, 1919 m. ge
gužės 20 d., suteikti lenkams laisvas uostų 
zonas Dancige, Karaliaučiuje ir Klaipėdoje, 
o Vislos upe ir geležinkeliais priėjimą prie 
jūros. Šitų vokiečių pasiūlymų lenkams pir
šo švedų laikraštis “Aftonbladet” dar 19113 
m. lapkričio mėn. viduryje.

Babelio Bokštas
I

SLA centro valdybos tarpe esama daug 
nesantaikos, nesusipratimų. Tarp valdybos 
ir Sus-mo organo redaktoriaus K. Jurgelio- 
nio taip pat esama nesutikimų. Dėl to “V- 
bė” padaro tokių pastabą:

simušdama iš pusiausvyros 
pradėjo su Vakarų kaimynais 
vokiečiais perdaug bendrauti 
ir pasiduoti jų įtakai. Ir šian
dien mūsų tautai gresia su- 
germanizėjimo pavojus. Lie
tuvis yra perdaug geros šir
dies. Jis nuoširdžiai priima 
“kulturtragerius” į savo kra 
štų, lenkiasi jidms iki žemės. 
Jis per greit pamiršta, 'kad 
vokiečiai jau nuo senovės ste
ngiasi Lietuvai užnerti kilpą, 
kad lietuvių žemė apšlakstyta 
krauju, kovojant ilgus am
žius su kryžiuočiais. Ir nežiū
rint visa to: “Vokiečių kal
bai savo mokyklose, po savo
sios, davėme pirmąją vietų. 
Pilnais traukiniais gabena
mos jų prekės. O jos buvo

“Ištikro, kas gi šiandien Susivienijime*! gaminamo® ‘nur fur Litauen’. 
darosi? SLA orfeano redaktorius nesiskai- Netrukdėm jiems steigti sa 
to su viršininkų nustatyta tvarka Ofgani-į
zacijoj, SLA kontrolės komisijos pirmi
ninkas draudžia su jo parašu šios komi
sijos raportų skelbti ir p«ati pildomoji ta
ryba renka savo komisijų kontrolės komi
sijos raportui tyrinėti. Tai tikras Babelio 
bokštas!

Bet gi SLA valdovai atminkite, kad to
kių kd.nedijų vaidinimu žaidžiate SLA li
kimu. Atminkite, jūs būsite apfkaltinti, jei 
SLA dėl tų komedijų nukentės”.
Iš tikro tai Babelio bokštas.

Vokiečiai Apie Lietuvę

vo mokyklų ir dar ne vienas 
mūsų leidome į jas savo vai
kus. Daugelis mūsų mokyto
jų ir profesorių įkala savo 
mokiniams tiesiog stabmeldi
škų vokiečiams pagarbą. Gir
di, vokiečiai esą pats moks
las, pati filosofija, pati kul
tūra. Mūsų jaunimas važia
vo Vokietijon semtis mokslo 
ir kultūros. Atsivežę daugy
bę iš ten daktaratų, iš kurių 
mes dabar juokiamės. Iš Vo
kietijos kvietėm įvairiausius 
specialistus, pamiršdami ga
mintis savųjų. Ir vokiečiai 
perdaug puikiai pradėjo pas 
mus jaustis. Bandė net šei
mininkauti. Įsisteigė didžiu
lį savo knygyną. Įsitaisė spau 
stuvę. Mūsų kioskus užvertė

Eltos žiniomis, ‘Berliner Boersen-Zeitung’ 
įsidėjo straipsnį, pavadintą “Kaunas stato
si”. Šitame straipsnyje laikraštis sumini Lie
tuvos pastangas pramonės srityje, steigiant 
naujus ar praplatinant esamus fabrikus ir 
įmones. Tai ypač liečia tekstilės pramonę, 
cemento fabrikų statymą, muilo, rūdijo apa
ratų ir kitus numatytus fabrikus. Laikraštis savais magazinais. Mūsų ki- 
pastebi: Šitie, pranešimai rodo, kad lietu- nuH pripildė vokiškomis gar- 
vi,, vyriau»yM pakuliniu metu rūpinasi sinka|W]„ls fi,m01„is. Bet pa- 
greitu tdmpu pastūmėti krašto industriali
zacijų. Drauge įdomu, kad paskutiniais me
tais lietuvių pramonė 'padarė stambią pa
žangą. Pereitais metais lietuvių pramonė pa
didėjo 13 nuoš.”

mė su jaunuomene degančia 
karščiausiais ir alktualiausiais 
tautos troškiniais, pozityviai 
ir vakarietiškai nusiteikusia. 
“Skynimai” smarkiai puolė 
kovotojus dėl tautinės 'kul
tūros, be rezervo gynė sve
timtaučius variagus ir teisi
no jų įsigalėjimą mūsų kul
tūros sričių pozicijoje. “Bet 
Lietuva nedidelė ir neturtin
ga, — ji negali priglausti vi
sų variagų, ji negalės išmai
tinti visų, kurie kitur neten
ka duonos. Ji geTa valia be 
žūtbūtinės kovos negali ap
leisti nei vieno metro savo 
žemės ir neturi atiduoti sve
timiems nei vienos pozicijos... 
Lietuvoj rusiškai šeimininkau 
ti ir rusiškai galvoti mes ne
galim (J. Keliuotis, “Kons
truktyvinės kritikos keliu”, 
1933, Nr, 11).

Bet “Skynimai” nieko na u 
jo nepraskynė, išleido treje
tą numerių ir bankrutavo...

“Naujosios Romuvos” ke
liamą balsą išgirdo lietuviš
ka jaunuomenė, ypač ta kuri 
mokslus baigė Lietuvoj ir ku
ri pažino geriau Vakarų civi
lizaciją. Ji “N. Romuvą” pa
rėmė. Pacituosiu ištraukas iš 
poros asmenų laiškų, atsiųs
tų “N. Romuvos” redakto
riui J. Keliuočiui:

“...Šiandien negaliu nepa-

Jūsų straipsnį “Kova dėl tau
tiftės kultūros”. Ta garbinga 
kova pradėta vyrfk. M. Va
lančiaus ir Daukanto, tęsta

skutimai nesusipratimai dėl 
Klaipėdos daugeliui atvėrė a- 
kis...

Pakilęs tautinis entuzijaz- 
mas virsta karčiu nusivylimu, 
kai jokių realių žygių neda
roma germanizacijai likviduo
ti Lietuvoje. Argi ii tiesų pa
siliksime mes tokie1 lepšiai — 
ir savo tėviškėj bijosime su
duoti teutonų slibinui mirti
nų smūgį, Nejaugi mes dar 
ir šiandien nenorime pradėti 
savarankiškai kultūrinio gy
venimo? Nejaugi mums nei 
kiek nebrangi mūsų tautinė 
civilizacija: (J. Keliuotis,
“Kova dėl tautinės kultū
ros”).

Kai “N. Ronnttva” paskel
bė "kovų dėl tautinės kultū-

kalų, “N. Romuva” kovoja 
prieš mus ėdantį rnsų nihiliz
mą ir mus smaugiantį germa
nizmą su didele daugybe er
zacų, skiriamų “nur fur Li- 
taucn” (Dr. J, Grinius, 1932, 
Nr. 21).
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Po Svietą Pasi<fciring Po mūsų Lietuvą”. Kai kurie 
tos popieros skaitytojai sako,

SLA 1-mo Apskričio veikė
jas vienoj tautiškoj popieroj 
apgarsino, kad “Tėvynės” re
daktorius brolis K. Jurgelio
nis esųs ligonis. Pasak, to vei 
kūjo, “net žemiausios rūšies 
gengsteriai turi bent tiek 
džentelmeniškumo, kad vengia 
terorizuoti moteris, ypač do
ras vaikų motinas”. Ir tasai 
veikėjas klausia: brolio Jurge
lioniu vadinamų brolių ir sese
rų (SLA narių). “Nejaugi ne

teikiu destruktyviai, susirė-, beliko Susivienijime autorite-

jog būtų užtekę žodžiu papa
sakoti savo vyrui, kurių die
nų kur ir su kuo ji buvo, ką 
valgė, gėrė ir 1.1. Kam dar 
poperoj privatų vyrui dalyką 
drūkavoti.

to, kad šitą ligonį brolį Jurgę- 
lioni) sudrausti? O jei nebe- 
gjalinia jau jo sudrausti, tai 
pasiųsti atgal j Chicago...”
“Bijodamas dabartinių SLA 

vadų teroro ir persekiojimo, 
nedrįstu savo pavardės pasi
rašyti”, užbaigė l-mo apskr. 
veikėjas.

Ot, jums brolių ir seserų 
organizacija.

Clevelando laisvamanių po
pieros Asilas rašo, jog “Tė
vynės” redaktorius apznai- 
minęs apie niekam neapeina- 
namą “jubiliejų” — esą su
eina metai, kai jis redaguoja 
SLA organą.

Mano delnas rodo, jog ta
sai Asilas praleido nepastebė
jęs ir kito niekam neapeinamo 
“jubiliejaus” — suėjusių me
tų, kaip tos popieros redakto
riaus žmona rašo “Kelionė

Daugelis esate girdėję prie
žodį.: papuolė, kaip yelnias į 
vaiskų (kariuomenę). Tasai 
priežodis atsirado tokiu būdu.

Besibostydamas po svietų 
velnias sykį papuolė į vaiskų. 
Kadangi buvo niekam netikęs, 
tai kaip ėmė oficieriai jį nau- 
jokiškai mankštyt, kareiviškai 
žandus tvaiskyt, velnias įs
praudęs savo uodegų pradede 
dejuoti: esą, tūkstančius metų 
buvau pekloj ir nesu tiek ken
tėjęs. Nuo to laiko ir atsira
do viršui minėtas priežodis.

A. t

Pasakojama, kad syki rusų 
rašytojas Puškinas buvo pak 
viestas į svečius. Svečiuose 
eidamas iš vieno kambario į 
kitą, duryse susidūrė su vie
nu rusų generolu. Generolas 
Puškino nemėgo ir visur sten
gėsi iš jo pasityčioti. Ir čia 
jis paniekinančiai pasakė:

— Kvailiams kelio neduodu! 
— ir pats pirmas pro duris.

— O aš visuomet, —atsakė 
Puškinas ir mandagiai pralei
do generolą.

J. Paukštelis taip rašo:,kos kultūros baseinuos. Ji
“...Ypač tas prakeiktas biu
rokratizmas, tas supuvusios 
rusiškos dvasios žmonių vir
šininkavimas ir bijojimas jau 
nosios kartos, tas nutolimas 
ir užmiršimas kažkur einan
čio mūsų kaimo darosi nebe
pakenčiamas ir tikro lietuvio 
širdį draskyte drasko. Toks 
kilnus straipsnis, vėl aiškiai 
visiems pasako, kokią gilių

^džiaugti ir nepadėkoti už kultūrinimo vagų “N. Roniu-
va” varo mūsų tėvynės dir-

buvo visiškai nugirdyta. Ge
rmanizmo šaknys jau giliai 
buvo įaugusios j mūsų tau
tos organizmų. O lietuvis vis 
ramiai žiūrėjo į besiplečian
tį pavojų Klaipėdos Krašte. 
Lietuvybė geso.

“N. Romuva” nenurimo. 
Ji pakėlė griežtų ir teisingų 
balsų dėl Klaipėdos. Jau už
teko vokiečiams hiindžioti lie 
tuvių teises. Buvo pareika
lauta keisti Klaipėdos kraš
to Lietuvos Vyriausybės va
romų politikų. Suaktyvinti. Į- 
vvko trumpų, bet smarkių su-

voje”... (1932, Nr. 21).
Skelbdama kovą dėl tauti

nės kultūros, “N. Romuva” 
aušrininkų, Tėvynės Sarge neskelbia fanatiško šoviniz- Į sirėminiu spaudoje. Kai kam 
bendradarbių ir kitų, atstu- mo ar siauro nacijotializtno atrodė perdaug drąsu pakelti 
cius savo valstybę, liko lyg Jį nori, kad Lietuvoj šeiini- prieš savo daug galingesnį 
užmiršta rusiškų nihilistų, ninkautų lietuviai, kad jie lai kaimynų nors ir teisingų bal- 
pasipūtnsių lenkų intrigantų,1 mėtų savo kultūrinę nepri- 8a -
kumštininkų teutonų “svete- klaueoinybę. “N. Romuva” - - ——------ —____ ______
liai” susisuko pas mus šiltus neneigia politiškų ar ekono-
lizdelius, spjaudo į mūsų pa-1 miškų santykių su savo kai-! 
siryžėlių kultūrines pastan-jmynais. Bet ji nori, kad san-| 
gas, o’mes, mūsų priešų džiau tykiai būtų, kaip laisvo su 
gsmui, beveik visi susikibo-'laisvu, lygaus su lygiu. Nors 
fne už krūtinių. Mes nenorime kultūros bruožus, kurie tau-' 
suprasti, kad savos kultūros tai būtinai reikalinga, geriau 
Intensyvus kūrimas ir kova pasisavinti ne iš kaimyninių 
dėl jos pozicijos yra mūsų tautų, bet tolimesnių kultū-1 
gyvybės klausimas. ringų tautų.

...Todėl labai tenka džiaug- Bet lietuviai negali toleruo- 
tis, kad, pabrėždama pirmoj ti tokius reiškinius, kada vo-. 
eilėj lietuviškos kultūros rei- kiečiai gamina įvairiausius 

kultūrtrageriuR “nur fur Li- 
tanen”

John Pirkerton iš Elber- 
ir siunčia Lietuvon, field, Imt, Žuvęs mūšyje uni- 

kad čia jie slapstydamiesi į- jistų darbininkų su neunijis- 
vairiausionnis priedangomis tais atsisakiusiais dėtis uni- 
ruoštų patogesnę dinų ger- jon, prie federalio projekto 
manizacijui. Ir mūsų Klaipė- — statomo tilto netoli Milles- 
da pradėjo pogiriotis vokia- burg, Ind. (Acuie telepliotoJt
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MŪSŲ “TĖVUKO” PASAKOJIMAI
Mūsų dvare gyvena ne be gi įsakyta bėgti už rugių ir 

jaunas, skaitą sau 75 metus pažiūrėti, kur kareiviai sto- 
amžiaus, žmogus. Jisai liuosa (vi. Piemenukei pranešus, kad 
valia dirba savo amato — abu kareiviai 'miega, jų gi ka- 
staliaus darbų. Kaipo suma- ,rabinai stovi pastatyti, mes 
ims ir gabus darbininkas, la- skubiai perėjom vokiečių pū
liai dvarui naudingas, mūsų'sėn. Ūkininkui, pas kurį na
gi visų giriamas ir mėgiamas, kvojau, palikau penkiolika 
Jisai atsižymi savotiškomis'rublių. Jis man sakė — “jei-
būdo ypatybėmis, yra grynai 
senojo tipo žmogus, turįs nuo 
tėvų paveldėtus griežtus pri-

gu laimingai perves per ru
bežių ir pasirašysi po kvitą, 
pinigus jiems atiduosiu”. — 

neipus, tvirtų charakterį, su Aš pasirašiau. Bet mano če-
precizija reiškiąs savo nusi- modanas taip ir dingo nežinia 
statymus. Kadangi jis pas kur.
mus amžiuje vyriausias, tai — Tai kam pasirasei po 
mes jį visi vadinam tėvuku, kvitą, jeigu daiktų negrąži- 
Įdaniai jis pasakojo ir no- no?
riai savo gyvenimo istoriją,! — Mat, nebuvau niekur va- 
visotkius nuotikius, kuriuos žinojęs po užsienius, džiau-« I
teko jam pergyventi. Gal skai giaus ištrūkęs iš stražninkij 
tytojui bus įdomu paklausyti, (kareivių) nagų, kits kas ne 
pasakojimus apie senovės lai- be taip rūpėjo; be to palydo- 
kus, papročius ir senuko nuo- vas vis sako — “pasirašyk, 
tikins, tai aš ir papasakosiu pusirašyk ”, aš ir pasirašiau,

DUOKIT
Duokit žemės ten prie upės, į 

Apkaišytos su kalnais;
Kur arai prieš vėją pūtės 
Mūsų praeities laikais.

Mes ten namą pastatysim 
Iš saulužės spindulių,
Ir jo vidų išdabinsim 
Žydinčiais veidais žolių.

Švies jrtme žvaigždė vienybės 
Apšarvota viltimi 
Ir sparnais gilios ramybės,
Ir jaunystės mintimi.

Bus jis mielas kaip svajonė,
Kaip akis pilna džiaugsmų;
Kaip širdies saldi malonė,
Be rūstumo ir griausmų.

Atlaikys audras ir ugnį,
Sems gaivumą iš dausų;
Užaugins gėrybių klonį 
Ir paskirs jį dėl visų.

Nuo naimj šių tiesiam taką 
Ir prie upės ir kalnų,
Kur upeliai upėn teka j 7-26-39

Iš po žemės vandenų. 
Sriaunus upės vandenėlis 
Savo širdį mums atvers, 
Lyg šimtmetis 'koks senelis 
Daug tikrovių jis pabers.

Ant lygiųjų upės krantų
Augti saulė joms padės;
0 kad amžius pragyventų
Jos kaip gėlės sužydės.

Bus jos gėlės sielos jausmo, 
Gėlės viltie® ir maldos; 
Gėlės kario veido linksmo 
Be slopinančios raudos.

Bus jos gėlės ir tvirtumo
Plaukti jūros vilnimi
Prie pasaulio pažangumo.
Kur visi yra linksmi.

Bus jos pasaka turtinga 
Apie žmones Lietuvos,
Apie tautą ištvermingą 
Ką nežūsta pelenuos.

— "

“į generolų ir Rusijos vy
riausybės sveikatą” — išmau
kia antrą stiklą, paima tre
čiąjį, pasakęs — “į jūsų bra- 
tcv (broliai) sveikatą” — iš
maukia ir trečiąjį stiklą. Po 
kiekvieno išgėrimo mes visi 
garsiai šaukiam “urra!” Po 
to, pradžioj generolai, paskui 
karininkai, pagaliau kareiviai 
eidavo ir gerdavo degtinę iš 
to bliūdo. Kai bliūdas pradė
davo tuštėti, tuojaus jį pripil
dydavo. Je, caro gvardijoj 
nei generolai, nei karininkai 
algos neimdavo, jie buvo tur
tingi, turėjo savo dvarų, iš 
jų pragyvendavo, carui gi ta
rnauti už garbę sau laiky
davo.

— Kaip gi ten būdavo su 
tais, kurie nevartodavo alko
holio?

— Taikos tvėrėjas! Je, ko
kią jis taiką galėjo daryti, 
kad neturėjo tam laiko. .Jis 
nuolat girtuokliaudavo, visą 
gi dbrė caro giminės, kuni
gaikščiai, generolai. Aš žinau, 
mačiau savo akimis. Jis ne 
taiką darė, bet mušo kitus 
savo stipria kumščia, žinoma, 
ne kareivius, bet prasikaltu

sius aukštuosius valdininkus. 
Girdėtis buvo.

Meškuitis
(Bus daugiau)

Nepageidauk, kas nedera 
turėti to, kas gali tau kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažą Išlaidų 

NAMAS
Pastatyshne ant 
Jūsų loto ui.

M

Pastatysime namus Ir vidų J- 
rengsime ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unistai ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Pi-ez,

J:--

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite Matyti, 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be jokių prievolių.

jo žodžiais.
— Tėvukai, — klausiu, — 

kaip patekai į Ameriką ir 
kada?

— Seniai, — atsaiko, — at
vykau į Ameriką. Nuo to lai
ko jau bus prabėgę 35 me
tai. Buvo tai prie pat japonų 
karą. Mano brolis, gyvenąs 
Amerikoj, kvietė pas jį at
važiuoti, atsiuntė laivakortę. 
Pradžioje nenorėjau važiuoti, 
bet, kai kilo gandai apie ka
rą, su japonais, bijodamas pa
tekti į vaiskų (kariuomenę), 
nutariau važiuoti. Be to, bro
lis rašo: “Jeigu nevažiuoji į 
Ameriką, tai gražink šifkortę, 
nes ji vėliau nustos vertės”. 
— Tai ką daryti! Sakau žmo-

deeol (Tliat’s all).
— 0 kad kareiviai būtų 

pajutę jums besik raustant per 
sieną, tuomet kas būti} buvę?

— Je, būtų riestai buvę, bū
tų nušovę, ar mus •suėmę. Pa
sitaiko visokių kareivių. Ki
ti nepaperkami, nors daugiau
siai būdavo tokių, kurie už 
pinigus, ar degtinės kvortą 
ne tik ką praleidžia, bet ir 
padeda pereiti rubežių, ar pa
taria, kas daryti.

— Pasakyk, tėvuk, kuriam 
krašte Lietuvoj esi gimęs

— Kilęs esu iš Pušaloto pa
rapijos, žinai, tame tarpe tarp 
Panevėžio ir Linkuvos. Je, 
dabar aš vadinuos Šaulys, 
bet mano senelis ir tėvas va-

— Je, nori, nenori, turi ge
rti. Kaip caro loskos (malo- 

Eglės Šaka n?s) nepriimti. Neisi, gausi 
į per sprandą bizūnu, decol. Aš

CITY WRKG. t LUNBER C«.
2301 So. CrawTor<l Avė. 
Telefonas Eavvn.lale 3010 

Open Suinlays

nai, važiuoju į Ameriką. Ji dinosi Šaulinskis. Seniau se- 
netikėdama mano žodžiams nelis turėjo didelį dvarą, bu- 
sako. “kas tau duos pinigų J vo bajoras, bet per povstanę 
kelionei, aš tau neduosiu”, (sukilimą 1831 m.) maskoliai1 
Aš sakau, man tavo pinigų ir senelį nužudė, jo dvarą kon-' 
nereikia, aš žinau, kad be pi-.fiskavo įmano gi tėvą ir jo 
nigų tu negali palikti viena brolius paėmė globoti kiti, 
su vaikais; aš gausiu nuo ki
tų, bet važiuoti važiuosiu, de
col (Tliat’s all).

— 0 'kaip ten buvo su lei
dimu išvažiuoti iš Rusijos

— Jokio leidimo nereikėjo, 
slaptai peržengėm rubežių.
Pasamdžiau žmogų, kuris už 
penkis rublius nuvežė mane į

decol. Žinai, svetimų globa — 
ne pyragai. Tėvas išmoko 
šiaip taip namus statyti, tai 
jis ir statė žmonėms trobe
sius, to amato ir įmanė išmo
kino. Paėmė manie į vaiską 
(kariuomenėn). Kadangi bu- 

1 vau diktas ir tvirtas vyras, 
tai mane skyrė į gvardiją ca-

Tauragę pas tokį ūkininką, ro akmens apsaugai.
— Ar visą laiką buvai prie 

tėvų, iki pašaukė į karišką
kur perveda žmones per ru 
bežių. Gražiai jis mane per
nakvino, ant rytojaus duoda ' Įarnybą ? 
man du palydovus. Vienas jų j 
paėmė mano čemodaną su dai• Taip. Kur daugiau bū- 
ktais, antras mane veža. Sa- Tėvas neleido niekur ei- 
ko: “jeigu kareiviai pamatys ’r fI*r^au Pr’e j<> staliaus 
ir klaus, kur važiuoji, pasa-.^ar^" *^e’ anuose laikuose ne 
kyk, važiuoju pas Virbalą ka-1 ^a’P budavo, kaip dabar, kad 
rvę pirkti”. Nuvažiavom, ten matom, kas dedasi. Pusber
priėmė, kavos davė, piemenei niai neišmoko dar nosies nu

sišluostyti, o jau mano daug 
išmaną, tėvų nebeklauso. Je,

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT
CHEESE SPREADS
• J ui t bring out teveral vari- 
etiea of Kraft Cheeae Spreada 
and crackers... and company 
refreahmenta are all readyl 
Theae Spreada are grand for 
aandwichea, appeticera and 
aalada, too. Notice the amart 
new rirrle-dot deaign on the 
Swankyawig glaaaea Kraft 
Spreada come in. e

snargliai mano, daugiau iš-į 
maną už tėvus. Seniau, kai 
aš augau, vaikas buvo vai
ku, tėvas tėvu. Dievas įsako 
tėvų klausyti ir klausėm, kaip 
gi kitaip. Dirbdavau lygiai 
su tėvu nuo pavasario iki 
vėlaus rudens per ilgas, išti
sas dienas, atlyginimą už dar
bą paimdavo tėvas, man gi 
būdavo duos einant į atpus- 
kus (atlaidus), ar jcimarką 
kelias grivinas (grivina — 
penki Amerikos centai), de
col. Tėvas buvo dievobaimin
gas, jis, būdavo, giedos dir
bant, giedos vakare visokias 
giesmes; iš jo išmokau ir aš 
giedoti. Je, turėjau tada ge
rą balsą, dainavau su drau
gais, ar mergomis, dabar ne
begaliu. Motina irgi Dievą 
mylėjo. Būdavo, pelenės, ar 
kūčių dieną neduos valgyti 
visą dieną iki vakaro. Tėvas 
sakydavo-: “Duok jiems (vai
kams) valgyti, numarink jų”. 
“Nemirs, nebijok. Viešpats 
ne tiek kentėjo” — atsaky
davo, decol. Išmokino mane 
mišioms tarnauti, gadzinkas 
(valandas) giedoti, tai aš kas 
šventą dieną giedodavau jas 
ant viškų su kitu draugu; gie
dodavom atmintinai lenkiš
kai, nors nesuprasdavom. nei 
žodžio. Mat, turėjau gerą at
mintį, reikėjo tik perskaity
ti iš knygos du, tris kartus 
ir jau atmindavau.

— Gerai, įsakyk, tėvuk, 
kaip ten buvo kariškoj tar
nyboj?

— Kaip sakiau, patekau į 
gvardiją, mu&rą (rikiuotę:) 
lengvai išmokau, negavau mu
šti, kaip gaudavo kiti. Išlai-

— Prie katro caro tama 
vai?

kvmas buvo geras, drabužiai nevartodavau alkoholio,
gražūs, butai geri. Nesunkus ^et betarnaudamas carui pri
buvo mums darbas: dižuruoti Prataa- Po tokių švenčių da- 
prie caro rffmų, ar jo kamba- žn&i ras^av0 gvardijos karei- 
rių, jį lydėti į cerkvę (rusų v>4 pargriuvusių tai vienoj, 
bažnyčią), teatrą, ar parodą, tai kitoj vietoj. Už tai ir ne

bausdavo.

— Caras koks buvo, malo-
— Pradžioj prie Aleksand-i nus» ar ne? Rus^ istori’°-i 0is

ro (ITT), vėliau prie Nikalo-‘Ua pavadintas taikos tvėrė-> 1 T[wjaus, kurį bolševikai nužudė.
Aleksandras buvo diktas vy
ras, tikras burliokas, na, ir 
gerai gerdavo. Aš jo nei kar
tą nemačiau neįsigėrusį; jis 
nuolat gerdavo tą paprastą 
degtinę, kurią mes vadinam 
baltake. Būdavo bus kokia 
šventė su paroda, padėdavo 
ant stalo sidabrinį bliūdą su 
degtine, aplink jį sidabriniai 
krflzai (stiklai) su ausimis, 
caras priėjęs prie stalo pasa
ko — “išgersim į carą ir jo 
šeimos sveikatą” — ir išmau
kia degtinės stiklą, paskui 
paima kitą stiklą ir sako —

—
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Stanriarri Club

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED TN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokių Kaina
TIK |1.00 PT 

4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS 

TAVERNOJ
1 5c. n RINK KAS 

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

$1.60

LEO NORKUS, ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhicagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (whnlesale) kairiomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomei kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir tedaingą patar 
navinią.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240

r>ZŽ<-' ■

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

30 Metu Jubiliejaus 
PIKNIKĄU

Darbo Dienoje, Rugs.-Sept., 4 d., 1939
Vytauto Parke, 115th ir Crawford

---ir *

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geri ausį atlyginimą iš Pire In
surance Gompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nauju ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

I

CROSLEY
SHELVADOR

Elektrinis šaldytuvas sutaupys jums pinigus 
ant maisto.

LENGVA ĮSIGYTI, LENGVA IŠMOKĖTI

$89.50
ir aukščiau.

•Į./Į'/VYl

CEli

rr Cistitai

J

H

JOS. F. BUDRIA
FURNITURE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 So. Halsted St.
TEL. YARDS 3088

Pas Budrikę rasite Refrigeratorius visų žinomų 
išdirbyščių sustatytus viena prie kito.

■žymus radio programas Juozo Rudriko leidžiamas iš sto
ties WCKL,, 970 k., nedėlios vakarais 9 valandą.

I
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1863 Metu Sukilimas Lietuvoje sijos imperijoje, o valstie- tonomija jos nepalietė, 
čiauie davė teisę per 49 me-

i’avergus Lietuvą sveti- šo savo pažadus ir upie jo- tus išsipirkti žemę. Tačiau ,
yniesiems, lietuviams teko d- kias reformas negalvojo ir tos reformos vykdymas ėjo 
ęus amžius kentėti, nešti sun-1 toliau varė savo despotiški) nenaudinga valstiečiams link
tų vergijos jungų, nuolatos politikų. Pavergtosios Rusi

kovoti dėl savo teisių ir lais-,jos tautos ir atskiri 
vės. Prieš 2U 'metų pasibaigė nenuri'mo, visokiais 
lietuvių tautos vargai — Lie- kovojo dėl savo teisių ir lau- 
tuva tapo nepriklausoma. Ne- <kė progos sukilti, 
priklausomybė įgyta ne kieno Pralaimėjus Rusijai Klimo

'naikino baudžiavų visoje Ru- Lietuva buvo išskirta, ir au- sirado kuziu kokios partijos, prieš dvarininkus dėl

Lenkai gautųja autonomija 
patenkinti, nes jie 

reikalavo nepriklausomybe- •'

savo

Šeštadienis,
=======

Iii*' <b

nors malone, bet Lietuvos sū
nų krauju ir visos tautos pa
siryžimu.

Lietuva ir Lenkija daug 
'kartų mėgino vaduotis iš sve
timųjų priespaudos, bet ga
lingesnis priešas nugalėdavo, 
sukilimai nepasisekdavo.

1863 metų sukilime, Lietu
voje, šimtai, tūkstančiai mū
sų brolių žuvo dėl Tėvynės

karų, pašlijo jos vidaus padė
tis, o valdžia pasidarė nuo
laidesnė. Caras Aleksandras 
11, norėdamas nuraminti vi
suomenę. HS56m. amnestavo 
politinius kalinius, tačiau to
ji amnestija nepatenkino nei 
Lietuvos, nei Lenkijos visuo
menės, nes jos siekė sociali
nių reformų, laisvės ir nepri
klausomybės. Lietuvos ir Ljtn

kurios nori atskiros Lietu- teisių. Baltieji, daugiausia 
vos. Tokia mintis galėjo at-' dvarininkai, ėjo į sukilimų 
sirasti ti'k padūkėlių gaivu- gindami savo nukalus, savo' 

Tariau lietuviai, nebo- dvarusi

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuomi 

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčio-August mėn. 1 
d., 1939.

Abi jmrtijos turėjo 
; bendrų tikslų — pašalinti ru- 
' sus, tačiau raudonieji kovojo 
už socialines reformas, už 
valstiečių laisvę ir žadėjo 
duoti valstiečiams nemoka
mai žemės. Raudonieji skel
bė visu luomu lvgvbe, neno- 

lietu-i j’*-1 *’ eitųjų, kurios tarp sa-'rėjo, kad vienas luomas iš- 
vęs nesutiko. Raudonųjų par-1 naudotų kitų. Su šitokia pro- 
tijų sudarė demokratiškas e-' granui negulėjo sutikti bal- 
lementas, daugiausia smui-Įtieji — dvarininkai, 
kieji bajorai, valstiečiai ir j
miestelėnai. Jie visi kovojo'

■ i •• • i--- i • * daimi lenku, ėjo savu keliu. . Lenkijos judėjimo vadai net J u K
me ir ja nebuvo patenkinti . , • -, • . ; . 1 buvo pabūgę, kad caro siu-1

luomai neį bajorai, nei valstiečiai. , , •• .
būdais J lomųjį autonomija nenuslo-

Sukilimo išvakarės pintų revoliucinio visuome-
., nės ūpo. Lenkija ir sulenkė- L» ūki joje ii 1 ^i<*t u\<>j<* lni-

ję Lietuvos ponai reikalavo vo įdariusios dvi revoliu- 
prijungti Lietuvy prie Len- partijos: raudonų-

ltusų caro Aleksandro 
padarytos nuolaidos nenura
mino visuomenės. Visoje Ru
sijos imperijoj prasidėjo bru
zdėjimai. Sujudo ir lenkai. 
Lenkijoje buvo rengiamos 
tautinės-religinėe manifesta
cijos, daromos eisenos su baž
nytinėmis insignijomis ir gie
damos patriotinės dainos. To

ki jos. Tačiau tikrieji 
viai ėjo kitu keliu, jie siūlė 
kovoti su rusais, bet ir nesi- 
dėti su lenkais. Šitokios lie
tuvių pastangos erzino su
lenkėjusius Lietuvos bajo
rus. Vienas bajoras rašė ki
tam. klausdamas “kas gi ten

laisvės. Jie svajojo išvysti. kijos bajorija pradėjo bruzdė- 
savo tėviškę atvaduotų — • ti ir rengėsi sukilimui, bet
laisvų, bet nelemta jiems bu-j viena be valstiečių pagalbos 
vo išvysti tų laimingų rytų. i nepasitikėjo savo jėgomis. 
Juos priglaudė žalios Lietu-

kios manifestacijos buvo ren
giamos ir Lietuvoj. - Vil-,Pas jus Li‘‘tuv"^‘ Jed“s1' A,‘ 

niuje ir Kaune. 1861 m. rug 
piūčio 12 d. Kaune buvo su 
■manyta paminėti Lenkijos ir j 
Lietuvos unijų. Iš Suvalkijos,
kuri turėjo reikšti lenkus, ė- 

Tačiau kaip prieiti prie vals- jo demonstrantų minia į 
tiečių, kurie neša baudžia- Kaunu, o iš Kauno kita plo
vos jungų ir bajorija laiko
savo didžiausiu priešui Vals
tiečiai, pasinaudodami politi
niais svyravimais, patys pra
deda bruzdėti ir jau 1861 m. 
vienur kitur atvirai priešina
si ponams ir nebeina lažų.

vos girios ir krauju nušlaks- 
tytos dirvos. Taip pat ne vie
nas žuvo nuo žiaurios koriko 
rankos arba ištremtas i Sibi
ru.

Sukilimo priežastys
Lietuva, atsidūrusi Rusijos

valdžioje, neteko laisvės ir Baj tarpe atgiranda nu0.
nepriklausomybės. Norėdami 
atgauti laisvę, lietuviai nuo
latos bruzdėjo ir kovojo dėl sa 
vo teisių. Lietuvos sukilimuo
se dalyvavo visi luomai. Visi 
jie norėjo laisvės, tačiau luo
mų interesai buvo priešingi. 
Valstiečiai buvo beteisiai ver
gai, su kuriais ponas galėjo ei 
gtis kaip tinkamas. įsiviešpa
tavus rusams, Lietuvoje Įsiga

monių, ikad geresniam sukili
mo pasisekimui bajorai patys 
turi panaikinti baudžiavų ir 
jungtis su valstiečiais.

Rusų valdžia, manydama, 
kad visų nerimų iniciatorė y- 
ra bajorija, nutarė pati pa
naikinti baudžiavų ir sutvar-j 
'kyti žemės klausimų. Tuo 
būdu tikėtasi pavilioti vals-

Įėjo rusų baudžiavos papro- kiečius iškalė jais remtis 
čiai. Todėl valstiečiai, daly-.'P1^® bajoriją. Valstiečiai tu- 

siekg'fėtų būti dėkingi carui už 
panaikinimų ir

Raudonųjų ir baltųjų 
santaika

AKIŲ GYDYTOJAS

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAR I ARAI
TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti 

Rez. TeL Canal 0402

cesija (neva Lietuva) ėjo a- 
nosios (Lenkijos) pasitikti. 
Abi procesijos, skambinant 
varpams, susitiko ant Alek
soto tilto. Tokias demonstra
cijas valdžia pradėjo drausti, 
tačiau įsisiūbavusių minių 
sunku sulaikyti. Bijodama di
desnių riaušių, valdžia pasi
darė dar nuolaidesnė ir Len
kijai davė autonomijų, bet

Kunigai turėtų įsigyti I 
į Vyskupo Petro Pranciš-|

vaudami sukilimuose, 
ne tik tautinės laisvės, bet ir baudžiavos 
socialinių reformų, įgimtų neapk?stų savo buvusių 

(žmogaus teisių, kurioms buvo
Į priešinga bajorija.

Lietuvos ponai — dvarinin
kai buvo rusai arba dažniau
siai sulenkėję lietuviai, kurie, 
paniekinę lietuvių kalbų ir 
papročius, kalbėjo lenkiškai 
ir sekė Lenkijos didikus. Nu
tautę jusi Lietuvos ponų da
lis buvo suradus sau antrųjų 
tėvynę — Lenkijų. Bajorija, 
dalyvaudama sukilimuose, 
stengėsi įgyti savo luomui 
dar daugiau laisvių ir teisių.
Iš liaudies kilusieji inteligen
tai ir dvasiškiai lietuviai ėjo
drauge su valstiečiai., padėjo' ’KIOS"—MM mvMMd Pire 
jiems kovoti dėl savo teisių. (
Pats vysk. Valančius rašė. 
knygeles lietuvių v kalbu,'ku
rias kunigai platino liaudyje.
Vysk. Valančius dėjo pastan
gas įsteigti lietuviškų laikraš
tį, tačiuu tiek Lietuvos dva
rininkai, tiek rusų valdžia 
bijojo liaudies apsišvietimo 
ir valdžia nedavė leidimo lie
tuvių laikraščiui, tSimana.- 
Daukantas svajojo įkurti lie
tuvių gimnazijų, kurioje ga
lėtų šviestis liaudis. Sulenkė
ję Lietuvos ponai, nepateik 
Įtinti lietuviška inteligentija, 
su ja ikovojo. Luomų interesų 
skirtingumas ir visuomenės 
nesantnika — buvo viena iš 
svarbiųjų priežasčių, kurios 
trukdė sukilimo pasisekimą.

Rusų valdžia, malšindama 
1831 m. sukilimų, buvo žadė
jusi valstiečiams socialinių 
reformų, tačiau, praėjus su
kilimo audrai, valdžia pauiir-

en
gėjų — bajorų. Aleksandras 

III 1861 m. vasario 19 d. pa-

J kaus Bučio, M.l.C. para-( 
lytą

PAMOKSLŲ
Kaina ^1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. viri. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos viri.......................... $1.23
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virė.........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virė..............................75c
Jėsns Mano Pagalba, didelėmis raidėmis .............. $2.53

“DRAUGO0 KNYGYNAS
2334 80. Oakley Are. Chicago, Illinois

l
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MLVER riAKfS 
fop retk Tnis

1NTUINĄTIONAL CAUTOOH CO.H T.

įkUi

GiiflnnNnEQ

EYEGLRSSES

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dali, ūgly tooth fiim
lfce BMC. You’d novor bei leve hovr fisfc 
the NEw LisU-rlne Tooth rašte elm.na 
and polUtu'fl tooth. lto new, mir&cle-clca is~ 
lng lngredient, Luster-Foam tloUTge.it, 
whhikn,*way ūgly uurfaoodcpotiits in ajilly.

Thelnstant brush and saliva louch amaz- 
lng Lustor-Fuain dotorgeut, it surgta inU» 
a foam of tlny, activo bubbles, wbicngwoep3 
Into and cleans pils and eraeks so miliuto 
even water may not enter them . . . leaves 
your wholo mouth tingling with lifo . . , 
atarta your tooth sparkling with now luster.

Get the big 25i tube, or better štili, tho 
doubio-siro 40f tube coutaiulng mūre tlian 
M pound at any drug countor. Lambcrt 
pharmacal Co., S t. Louis. Mo.

THI NEW FORMULA

USTERINE TOOTH PAŠTE
superdurged wkh

. LUSTER-FOAM f

I

DR. VAITUSH, OPI.
SPECIALISTAS 

OPTOMKTlilCAIxLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garu ntin Inia.-

Palengvins akių jieaipimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštj, atitaiso 
trumparegystę Ir tolir.gystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. S pečiai 8 atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedBlioj pagal sutartj.

Daugely ateit Iklinų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. M-
3147 S Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieaiaia ir 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

' TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KW1NN
(KVIEG1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampas Wooa St.) 
OFTSO VALANDOS:

2-4 ir 7- 8:30 Vakar.
Ir Pagal Huf.rt.i

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas VaJtarų Nuo 7:00 Valandos.

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais. 

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjinių.

ederalSavings
]AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

PIBKIT NAUJAUSI

Ckyslnf, ttorolet ir Plymouth

Tai yra (oriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modrraUkal U- 
tobuilntl, ntiCemintos kainos, lensrvi iSraokSJtmal,

tslntngaa patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U fflbL LIKĘ U8”

4030 S. Archer Chicago, UL, Phone Virginia 1515
Turim* daugybe vartotų automobilių vaitaussos manos, nuo U1..0 
Ir auginau.

DR. F. G. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD 

Tel. Canal 2348 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270 

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieaiaia nagai sutartį.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS 
4/29 bu. Astuand Avė. 

2-troe labos 
CHICAGO, 1LL.

Talefoaaa MIDw»y 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir uuo 7 du 8:30 t. v.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161?.

Res. — lt arda 3956
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

__________ pagal sutarti__________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgini* 1110 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredi^ 
Serednmis ir N odei. pagal sutarti

Telefonas HEMlock 6280

DU A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MarųueUe Ko.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryt®
2—4 ir 6—8 vai. vakar® 

Trečiadieniais ir Sekniadieoiaia
Susitarius

DR. MAURIGE KAHh
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 099e 

Rez. TeL PLAsa 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va® 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diet*^

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfieid Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieaisis 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek OROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

DR. STRILULlS
PHYSICIAN and 8U&GBOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutartį. 

Office TeL YARds 4787 
Samų Tel FROepeet 1880 

Tel OANal 0128.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Office mione Kee and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt 31
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANtl 0700

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 _WX 63rd SL, Chicago 
, TrečiadC aiaie ir Sekmkadieniais 

pagal sutartį.

TeL YARds 5921
Res.: H£Nwnod 5107 >

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Reaidencijos TeL BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue x 

Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. nu

Rezideattja
8989 So. Olaremont Avė.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel CANal 0267
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesiau Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. t
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

OR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTI8TA8

4143 South Archer Avenue 
Telefonu Lafayette 8000

Antradiaeiaia, Ketvirtadieniais b 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Tardė 0084 

Rresadieaiaio, Trediadieniele l»

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sųžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yr* 
prispaudimuose.

tloUTge.it


šeštadienis. 1ie*<w 29 10“9 PRlWIS o

1863 m. Sukilimas 
Lietuvoje

(Tęsinys iš 4 pusi.)

litilkų nesikišu, tačiau <lė-| 
josi su raudnniaisi&is ir1 
vykdė jų programą. Bal
tieji nudiltos blaškėsi, netu
rėjo jokio aiškaus plano. Pa
galiau baltųjų vadovybė vi
siškai iširo ir raudonieji vėl 
turėjo perimti sukilimo va-

Nebuvo tai]) pat sutarimo 
tarp Lenkijos ir Lietuvos.
Lenkijos raudonųjų komite
tus buvo -puskvręs i Lietuvą

, . , . .. . . . ųiovavima i savo rankassavo komisarų, bet lietuviai . . , . ..
• v. . . ... Naujoje vudovybejepriešinusi ir savo- reikalus 

norėjo tvarkyti patys. Lietu
vos raudonieji, pradžioje 
tvarkę sukilimo reikalus, bu
vo net nutarę atsiskirti nuo 
Lenkijos.

Žymiausiu Lietuvos raudo
nųjų komiteto veilkėju buvo 
K. Kalinauskas, .lo nekentė
Lietuvos baltieji — dvariiiin-, . .... ...
, . ... . , Idžurtni atsisaukiniai, kuriuokai, nes jis visa savo siela . ... . , , _ .
buvo atsidavęs valstiečių rei-

1
runduinus Lietuvos raudonų
jų vadas K. Kalinauskas. Ši
toks visuomenės susiskaldy
mas, įmanų nesantaika ir 
tarpusavio kovos, — sukili
mui pranašavo liūdnų likimų.

Raudonieji, grįžę į sukili
mo vadovybę, vėl stengėsi su-( 

kelti valstiečius. Buvo sklei-l

VI

kalnius. Baltieji dėjo pastau
gs išardyti raudonųjų komi- 
’tų. Ponams pasisekė klasta 

išardyti raudonųjų komitetą 
ir revoliucinio judėjimo va
dovavimų jie perėmė į savo 
rankas. K. Kalinauskas iš vy
riausios sukilimo vadovybės 
buvo pašalintas ir pasiųstas į
Gardinu. , .gj

se skelbiama, kad nebūsiu 
luominių skirtumų, kad val
stiečiai esą lygūs bajorams, 
kad’ ĮKistarųjų valdomoji že
mė liksianti jų nuosavybe. 
Prasidėjus sukilimui, greta 
bajorų į sukilėlių eilės stojo 
kunigai, nemaža amatininkų, 
dvarų darbinimkų ir valstie
čių. Tačiau darnaus luomų 
sutarimo nebuvo.

Sukilimo gaisras
Baltieji revoliucinį judėji-l 

mų vedė kita kryptimi. Jie 1§63 m. sukilimo gaisrus
dėjosi su Lenkija ir rūpinosi 
savo luomo reikalais. Lietuva

jau buvo apėmęs Lenkiją ir 
Lietuva ir kalbėta tik apie

jiems nerūpėja, jie tik planu- sukilimo terminų. Lenkijos 
vo, kaip prijungti Lietuvą raudonieji nutarė pradėti su- 
prie Lenkijos, kaip išrauti iš kilimų 1863 m. sausio 22 d. 
lietuvio širdies tautinį jaus-'tačiau Lenkijoje sukilimo 
mų, kaip išnaikinti lietuvių pradžia nepavyko, o Lietuvo- 
separatizmų. Į je niekas ir nesuk rutėjo. Len-

Baltieji, bijodaimi sociali- kijos dvarininkai pabūgo pa
neš revoliucijos, kad nenu-Į skelbto sukilimo, nes valstie- 
kentėtų jų dvarai, atsisakė čiai atsisakė duoti duokles ir 
nuo raudonųjų plano sukelti eiti lažą. Tie patys dvarinin- 
valstiečius. Baltųjų vadai vė- kai ne tik kad nestojo- į su-
liau prisipažino, kad jie, ei- 
-daSiii į sukilimų, liaudį norė
jo ne sukelti, bet jų pažaboti

'kilėlių eiles, bet patys padė
jo rusams gaudyti sukilėlius.

Lenkijos sukilimo vadovybė
ir neleisti jai įsigalėti. Ponai į norėjo tvarkyti ir Lietuvos 
bijojo liaudies sukilimo. Jie sukilimų ir buvo nutarusi 
tik norėjo inscenizuoti sukili-1 pradėti sukilimų Lietuvoje 
anų, gąsdinti rusų valdžių, balandžio 30 d., tačiau Lie- 
Jaukė Europos įsikišimo ir tavos raudonieji to termino 
manė, kad rusai -patys nusi- nelaukė ir jau kovo mėnesį 
leis. pradėjo bruzdėti ir užpuldi-

Vadai, kurie buvo sudarę nėti rusus, 
būrius ir išėję į miškus, be- Sukilėlių būriai, vadovau- 
veik visi buvo raudonieji jami kun. Mackevičiaus, Nar- 
(Mackevičius, Narbutas ir ki- buto ir kitų, traukė į miškus, 
ti). Tik vėliau paėmę baltieji Vyriausiu Lietuvos sukilėlių 
valdžia pradėjo rengti savo vadu buvo paskirtas rusų ge- 
žmones. Jųjų paskirtas Lie- neralinio štabo ats. karin. 
tuvai kariuomenės atsargos Sierakauskas. Jis paruošė su- 
karuiinkas Sierakauskas į po- kilimo planų. Sulkilėliai ture-

R. L. Willianis, naujas Chi- 
cago and North Westem ge
ležinkelio Chicago ofiso vir
šininkas. (Acme telephoto)

jo -ma'žais būreliais puldinėti 
rusus ir atiminėti iš jų gink
lus, nes ginklų trūko. Sukilė
lių tik maža dalis buvo gink
luota šautuvais, o daugumas 
dalginis, kuriuos Sierakaus
kas laikė galingu ginklu su
kilėlių rankose.

Sukilėlių būreliai vienur 
kitur pradėjo užpuldinėti ru
sus, bet ir rusai padarydavo 
nemaža nuostolių sukilėliams. 
Sierakauskas, būdalmas rusų 
generalinio štabo karininku, 
panoro sudaryti tikslesnį puo
limo planų. Balandžio mėne
sį Sierakauskas ruošėsi už
imti Daugpilį, sudaryti ne
pereinamų rusams užtvarų ir 
turėti laisvų susisiekimų su 
jūra. Sukilėliai tikėjosi iš ki
tų valstybių gauti ginklų, o 
patogiausias 'kelias būtų jū
ra.

Balandžio mėnesį vienas 
sukilėlių būrys užpuolė gabe
namą į Daugpilį ginklų tran-

sportą ir laimingai jį atėmė, 
bet vietiniai sentikiai išdavė 
sukilėlius. Rusui puolė suki
lėlių būrį, jį sumušė ir atsi
ėmė ginklus. Valdžių, atsidė
kodama sentikiams, leido 
jiem kankinti vietinius gy
ventojus ir grobti jų turtus.

Žemaičiuose Sierakauskas 
sumanė sudaryti visos kariuo- 

’menės branduolį. Iš Vilniaus 
jis vyko per Kaunu į Šėtą il
čių riniko savo žinion vei
kiančius sukilėlių būrius. 
Kun. Mackevičiaus, Dulskio, 
Kalyškos ir kiti būriai pasi- 
davė Sierakausko valdžion. 
Tuo būdu buvo sudarytas di-j 
delis pulkas partizanų, tik' 
nebuvo 'kuo juos apginkluoti. 
Buikas nuo Šėtos vyko į 
KreuientiSkio girias, apie Kė
dainius. Sukilėlių eilės -pake
liui didėjo. Balandžio 19 d. j 
sukilėliai prisiekė tarnauti' 
Tėvynei ir jų ginti. Toliau 
visas pulkas truukė Vadaktų I 

| kryptimi. Tas žygis buvo pa-1 
našus į procesijų. Kunigai iš-* 
kilmingai sutikdavo sukilę-Į 
liūs ir juos laimindavo. Basi-’ 
tinkant skambėdavo bažny- 

Ičių varpai ir buvo giedama 
“Te Deum laudamus“. Žmo
nės su džiaugsmu pasitikda
vo sukilėlius, mergaitės ber
davo gėles. Lietuvių viltys 
buvo nukreiptos į sukilėlius. 
Visi laukė tos valandos, ka
da subiręs vergijos pančiai 
ii- lietuvis bus laisvas.

Sukilėlių pulkas rinkosi į 
Raguvos miškus, apsistojo 
ties Genitinių kaimų ir toliau 
manė eiti Daugpilio kryptimi 
ir sudaryti nuo rusų užtvarų. 
Tačiau rusai irgi sekė sukilė
lių žygį ir ruošėsi užstoti 
jiems kelių. Sie-rUkauskas, su
žinojęs apie priešo artinimų- 
si, pasiskubino tinkamai su-

tikti Lietuvos engėjus ir pats 
juos užpulti. Kautynėms .bu
vo parinktu pelkėta vieta, 1 
jx*r kurių ėjo paprastas ke-' 
liūs. šauliams vadovavo Ka-' 
lyška ir Antanavičius. Jie! 
turėjo pulti priešų abipusiai 
kelio, o dalginin’kai, vadovam 
jami paties Sierakausko ir 
kun. Mackevičiaus, turėjo' 
pulti priešų iš užpakalio ir i 
neleisti jam atsitraukti.

Rusų priešakinės dūlys ne
pastebėjo sukilėlių. Kazokų 
joja ramiai sau praslinko. Ba 
sirodė -pėstininkai. Jie važia
vo vežimuose ir nesitikėjo su
tikti priešų tokioje nepato- Į 
gioje pozicijoje. Staiga pasigir 
do šūviai, sutratėjo salvė. 
Miško aidas pakartojo šūvių 
garsus. Rusai pakriko ir no
rėdami atsitraukti metėsi į 
dešinįjį sparną, tačiau čia 
juos pasitiko kun. Mackvi-j 
čiaus dalgininkai. Priešas vi
siškai pakriko ir pradėjo bė
gti pelkėmis, tačiau ne vie
nas čia suklimpo ir buvo su
kilėlių nudėtas. Tose kauty
nėse rusų žuvo per 4<)karių ir 
6d buvo sužeista. Sukilėlių 
buvo užmušti ir 4 sužeisti.

. “Karys“į

PIRKDAMI DABAR]

ELEKTRiKINI

REFR1GERATŪRIU
I

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00 
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 
Balansą Lengvais Išmokėjimais

Things that nf.ver happen
lnter-nat’1 Cartočn Co., N. Y,

V4HICK PO
YOU PRCFCR 
VVtLLie - a 
AAASK OR a 
ČAKCHERS 

K mn?

NEITHCR.
TKANK5 ! 
fh TOO

WITK
M LXA^S „ Foe
PtoMOnoH,

JUST KIDS—Dorini The Senoeoi Oy A4 Cartat

Aukso Grūdeliai
Dažnai meilė nežino ribų, 

bet labinus už viską dega.
Jei tavo meilė bus gryna, 

tiesi ir prideranti, netapsi jo
kio daikto vergu.

Meilė dirbdama nepailsta, J 
surišta -pasilieka laisvėje, bau 
ginama nenusigąsta, bet kai-

Meilė naštos nejaučia, dar-1 
bo nebijo, daugiau nori negu 
gali, jei nieko nėra negali
mo, nes mano, jog visa ji ga- j 
Ii ir visa kas jai yra leistu.

Tikra žmogaus tobulybė y- 
ra paties savęs išsižadėjimas: 
ir žmogus .patsai savęs užsi- 
gynęs yra labai laisvas ir ne
turi pavojų.

Ką gali tau padalyti žmo 
gus žodžiais ir išjuokimais“ 
Jis labiau 'kenkia sau, negu 
tau: ir negalės nuo Dievo tei 
smo išbėgti, nors kažin-kui 
jis būtų.
šio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.

• REUMATIZMAS J 
I SAUSGELE ■
■ Neslkankyklte savęs skaus- ®

mals: Reumatizmu, SauagSle, ■
■ Kaulų GSIlmu. arba MSSIIun-
_ glu — raumenų sunkumu, nes ■ 

skaudėjimai naikina kūno tiy- ■
■ vybę ir dažnai ant patalo pa-
_ guldo. ■
■ CAPSICO COMPOUND mos- -
■ tis lengvai prašalina vtršmlnS- ™ 

tas ligas: mums šiandien dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padCkones
■I paštų 55c. arba dvi už $1.05. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- m
■ TOS”, augalais gydytis — kaina
_ 50 centų. ■
■ pasveikę. Kaina 50 centų. Per

■
■
■
9

Justi n Kulis ■
3259 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois

o o

4

DON’T FORGET 
TO SEND THE

THE AWFUL PRICE YOU PAT FOR BEIRG

NERVOUS
Check Bclow And See If You Have 

Any Of The Sigita
Oulvrrlng ner*M «n m»k«« ynu nld and 
Itainrard lnoldag, mnky and hard to IIva 
«rltn—ean kmp ynu a*aka night, and rob 
you nt gnnd hnalth, gnnd tiraea and Jobą.

Dnn’t lot youniell r'go’’ likę that. Btart 
taking a good, rollable tonlc—ona made '|J» 
tinllf for <rmn«n. And eould you aak (or any- 
Ihlng vhoae beneflu havn bnen batter proved

V tau arorld-famoua Lydla E. Pinkham’a 
egetahle CompoundT
bet tha afeoteaoma herbe and roota ot 

Pinkham’a Compound help Natūra calm 
your ahrialdng oarvaa, tona up your ayatem, 
and baip laaaaa dlatraaa Irom (amale tūno
ti-, n «1 di«ord»ra.

Maln a nota N0W to «et a bottUof thja 
Umoproran PlakUu i Compound TODAY

trlthout fall Irom your dnigglat. Ovtra mll- 
llnn *omen hava wrlttan la lettara raportlng 
arondertul brnaflta.

Por tha paat (0 yaara Lydla E. Pinkham’a 
Vagatabk Compound haa balped grataful 
uoman go "amlllng thru’’ trylng ordaala. 
Why not tat lt btlp YOU?

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago. Tel. Seeley 8760
■ L................................. P

//•fOR Your

i eVes

Night and Morning,
Uėl «ldq pavargusių nuo Haulėa.
Vojo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murtate: Palengvina nuvargv 
slara akis.
Saurug KOdlklama |r nuaugusiems 
tr-sone Vaistinėse.

j Wr»fe for Free Book
I **A World of Comfort for Yowr MURINECOMPANYr“ii?uc

OnZy

35*

nu -moHiTir

1A0I WA»K

Now IT'S EASY fo makt
oeaūtų^kep

CURLS

PAT NO. J.IM.MJ

SIMPLY.. .Curl AsYou Comb
Away wilh your curlers . . . away 

with your curling gadgetsl Htre’s 

the lašt word in eaiy curling m«th- 

od«. If s the new “Automatic” Rolo- 

curl, with a regulor comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

witti the other you curl easily, quick« 

ly and with beauty ihop perfection. 

For oN Types of Curfe, Rlnglete, efe.

Nft SAU AT YQUR lOCAi P. W. WOOIWOITH <0. STO«



t

Šeštadienis. lir-o* 99 19?9

MSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠIAUNIOS VESTUVĖS Aplink mus

Kenosha
Šv. Kotrinos ligoninėj su

nkiai serga Ona Buradin^kic- 
nė. Prašome pažįstamus ją 
aplankyti ir ligoje 'paguosti.

Ryt dieną, liepos 30 J., Šv. 
Onos dr-ja rengia hankietą 
pagerbimui visų Oną, Mari
jonų ir Magdaleną. Pagerbi
mas įvyks tuoj po paskutinių 
šv. Mišių. Rengėjos kviečia 
visus atsilan’kvti, nes pelnas 
eis j fondą iškloti bažnyčios 
grindis. Visi prie šio paren
gimo prisidėkime ir parody
kime mūsų gerb. klebonui, 
kuris ilsisi ir gydosi, kad 
nors ir jo su mumis nėra, bet 
mes dirbame taip, kaip (kad 
ir jis būtų mūsų tarpe.

Gavau žinią iš gerb. kle
bono kun. Prano Skrodenio, 
MIC., kad ilsisi ir sveikata 
stiprėja. Džiaugiasi gavęs pro

gos pasilsėti, nes žiemą sun
kiai sirgo. Prašo pasveikinti 
visus parapijonus ir pažįsta
mus. Neužilgo grįš pas mus.

Linkime linksmai atostogas 
praleisti ir sveikam sugrįšti.

Brangūs parapijonvs, pada
rykime mūsų klebonui sur- 
pryzą, būtent kurie dar ne
davė aukos j fondą atnau
jinti bažnyčios grindis, steng- 
kitės dabar aukoti, kad par
važiavęs gulėtų tuoj darbą 
pradėti. Bus linksma ir unums 
patiems, kad nesnaudėme, 
kuomet klebono nebuvo na
mie.

šeštadienį išpažinties eina 
sodalietės ir Gyvojo Rožan
čiaus dr-ja, o se’kniad. per 
pirmas šv. Mišias bendrai prie į 

šv. Komunijos. Po mišių so
dalietės turės susirinkimą.

Rap.

KAS GIRDĖT Y/AUKEGANE
Pas Mus Viskas Nauja Turauskas netikėtai sutiko 

mirtį nupuldannas savo name
Įvykęs vakaras liepos 23 

d., pagerbimui buvusio vika
ro tkun. V. Urbos ir dabarti
nio vikaro kun. Albino Kiš- 
kūno, tikrai buvo sėkmingas. 
Vakarienėj dalyvavo apie ke
turi šimtai parapijonų ir sve-pjnase 
čių, jų tarpe ir ‘kun. Urbos 
motinėlė ir svečias kun. S. 
Rakauskas, profesorius St.
Bede’s kolegijos, kuris daba
rtiniu laiku leidžia atostogas 
pas tėvelius.

Po gardžios vakarienės, ku
rią tokią tik moterų Rožių 
choro narės galėjo pagaminti,
Šv. Baltramiejaus choro pirm. 
Antanas Burba, padaręs įžan
ginę kalbą pavedė vakarui 
vadovauti choro pionieriui P. 
Bujanauskui, kuris labai gra
žiai nupiešė kun. Urbos dar
buotę tarpe mūs, ir linkėjo 
naujam vikarui taip pat su 
mumis iš vien darbuotis.

Šv. Baltramiejaus choras, 
vadovaujant varg. S. Žyliui, 
padainavo keletą vakarui pri
taikintų dainų. Esant šiltam 
orui, įvairių katalikiškų drau 
gijų pirmininkai išreiškė sa
vo pagarbą atsistojimu. Kal
bėjo anglų kalba kun. S. Ra
kauskas, vėliau kun. Urba ir 
kun. Kiškūnas. Kun. Urba 
kalboj neužmiršo ir savo nau
jo klebono kun. Albavič'aus 
įsakymų pakviesti vaukegu- 
niečius į būsimą Dievo Ap
vaizdos parapijos pikniką, 
rugp. 6 d.

Vakaras baigtas šokiais.

į skiepą. Skaudžiai sužeidė 
galvą ir nuveštas ligoninėn 
pasimirė. Buvo narys Šv. Juo 
zapo draugijos. Liepos 26 d. 
iš Šv. Baltramiejaus bažny
čios palaidotas Ascension *ka-

Aldona Cukuraitė ir Antanas L. Miliauskas, Jr.

šiandien apleidžia Chicagą| n*U- Yra ir Šv. Kazimiero Se- 
ir keliauja į Dayton, Ohio, 
apsigyventi daktaras ir po
nia Bložienė su sūnum.

Laimingos jiems kelionės ir 
geriausio pasisekimo naujoj 
vietoj!

serų Loretto ligoninės gydy
tojų štabo narė. Jos ofisus y-1 
ra ant 63-čios gut. prie So. 
\Vestern Avė.

Keliaukite Vikingi) laivais

| LIETUVĄ
Per Gotlienburgii.

s***

M. S. Kungsholm,......... rugp. 19
S. S. Drottningholm........ rugp. 29
M. S. Gripsholm................ rūgs. 8

Šiomis dienomis kun. A. 
Baltutis, Gimimo parap. kle
bonas, gavo ypatingai svar
bų laiškų, kurį čia skelbiame:

“I am sure that you will 
be glad to know, so that you 
can infonn your congregation, 
that St. Rita High School in- 
tends to offer clusses i n the 
Lithuanian Language this Co
rning September. Upon re- 
quest, our Father Provincial 
has sent us Rev. S. J. Cibuls
kis, O.S.A., to handle this 
work ’ ’.

kun.

Lietuvos Universiteto stu
dentų choras, kaip skelbiama,
Chioagoj būsiąs tarp rugsėjo laivų iš|ilaiiklnini iš Xcw Vorko: 

20 ir 25 dd. New YoPko Pa
rodos Chicagos komitetas, ku
riami pirmininkauja konip. A- 
ntanas Pocius, jau ruošiasi 
chorą tinkamai pasitikti ir 
surengti koncertą ir bulių.
Manoma, kad koncertas bus
Orchestra Hali, o balius vieš- SWEDISH AMERICAN LINE 
būtyje.

Į Lietuvių Dieną New Yo- 
rko pasaulinėj parodoj tik- į 
rai važiuos L. Vyčių, Biru-j 
tės ir Pirmyn chorai. Šių cho
rų vedėjai — J. Sauris, Bi-

Sį laišką paraše n.un. n. jansj<as jr Steponavičius 
P. Fink, Šv. Ritos mokyklos 
direktorius. Laiškas yra ypa
tingai svarbus ir, be abejo-Sekniadlenj, liepoa 30 d.. 2:30 valandų popiet, švento Antano para 

pljos bažnyčioje. Cicero, Illinois, Jvyks tikrai Slaunios vestuvės. Gerai žl 
nomų clcerlečių Miliauskų sūnus Antanas apsives su Dievo Apveizdos nČS, į jį bus atkreipta rilllto 
parapijos biznierių Antano Ir Veronikos Cukurų dukterim Aldona. Tai1 (JgjjteSlO 
tikrai bus linksmos vestuvės, nes Antanas Miliauskas ir Aldona Cuku- 
ratiė yra populiarūs, visų mylimi jaunuoliai. Vestuvių puota Jvyks Coni- 
munity Hali, 1820 South 31tt Street, Cicero, III. Tame pokyliui progra
mų išpildys ''Margučio" choras, šokiams grieš George Vietor'o orkes
trą.

Kaip čia galėjo pasitaikyti, kad Antano Miliausko sūnus Anta
nas veda kito Antano Cukuro dukrelę Aldonų? Abu Antanai suvienija 
savo reikalus leisdami savo vaikus prie altoriaus sudėti ištikimybės 
priesaikų.

Jaunai porai daug lainyės gyvenime linkime!

CMS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Garnio Dovana

Juk tai bus pirmoji kita-j 
taučių vidurinioji mokykla 
Chicagoj, 'kuri įveda lietuvių 
kalbos pamokas.

Šv. Ritos mokyklą lanko 
apie 100 lietuvių, ir, be abe
jonės, jie naudosis proga ge
riau išmokti savo tėvų kalbą 
ir gaus už tai mokyklos mo
kslo kreditą.

Tai atsiekta gerb. kun. Ba
ltučio rūpestingumu.

Rengimas Lietuvių Dienos Liepos 22 d. Antanas
rugp. 20 d. eina visu sinar- 
ktilnti. Posėdžiai įvairių ko
misijų; esti kas pirmadienį,

ir
Anastazija Valančiai susilau
kė devynių svarų mergaitės.

A. Valančienė randasi Lo-
Lietuvių Auditorijoj. Įvairių ligoninėje dr. Simonai-
draugijų delegatai būtinai tu- »į0 priežiūroj ir labai gerai 
ri lankytis susirinkimuose, jei jaU('-.įasįi ųž kelių dienų jau 
norim turėti sėkmingą dieną. bug namįe Smagi
Vėliau pranešiu visą tos die
nos programą. Enrikas

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Banklet&m Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Akad. Rėmėjų 
Dėmesiui

ARD 9 skyr. pusmetinis su 
sirinkimas įvyks rugp. 1 d. 
Šv. Antano parapijos moky
klos kambaryje, 7:30 vai. va-

nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui, ypatingai rengi
masis prie Akademijos Rėmė
jų centro pikniko, kuris j- 
vyks rugp. 20 d. Merąuette 
parke, prie 68-tos gatvės ir 
California avė. Ciceros 9 sky
rius rengiasi skaitlingai da
lyvauti šiame centro piknike. 
Girdisi, kad ciceriečiai ne tik 
su devyniom dovanom atsila
nkys, bet prie to turės ir da
ug kitokių įvairenybių.

Tai neužmirškite rėmėjos 
atsilankyti į šį susirinkimą.

Rėmėja

Jei tu moki tylėti ir kentė-
karo. Del kai kurių netikėtų^’ be abejo’ ilvyai Dievo I* 

gelbą.
Jei tavo širdis būtų teisi,

» ... . .. tuomet visoks sutvėrimas tauprašomos atsilankyti, , . .
________________ būtų gyvenimo veidrodžiu ir

įvykių, šis pusmetinis susi
rinkimas suvėluotas. Visos 
narės

KID5

daug darbuojasi, kad chorus 
tinkamai prirengti.

SHE LOŠT 20 
POIINDS OF FAT

Feel full of pep and possess tha 
olender form you erave—you can't 
if you listen to gossipers.

To take off excesa fat go light on 
fatty meats, butter, cream and aug
ai y sweets— eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruachen Salta in a glaaa of 
hot water every morning to elimi- | 
nate excess waate.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., wrltea: “I took off 20 
lba.—my clothea flt me fine now."
' No draatlc cathartlca—no constl- 
pation—būt bliaaful daily bowel ac- 
tion when you take your llttle daily 
dose of Kruachen.

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tamrius geriau prisirengti. kaip 
Tanmto.s vietinis laivakorčių agen
tus, arba:

IKI .No. Mieliignn Avė. 
('Iihago, Illinois

S?

lhkZkW>K\-

. AND-CHEESE-
R FA D Y IN 9 MINUTES

"GYTYtalker

&

šventos išminties knyga.

Gerb. kun, Augustinas Pe
traitis, Šv. Kazimiero parap. 
'klebonas, Wt.rcester, Mass., 
paviešėjęs porą dienų pas sa
vo brolį ir kun. Baltutį Chi
cagoj, lėktuvu išskrido namo. 
kur jo laukia svarbios parei
gos ir galutinas Moterų Są
jungos seimo, būsinčio rug- 
piūčio 7 — 10 dd. Kun. Bal
tutis surengė retam svečiui 
išleistuvių puotą.

Adv. F. Mast (Mastauskas) 
šią vasarą praleidžia Chica
goj. Jis jau “senas” žmo
gus, mat, šiemet jam sueina 
lygiai 50 metų amžiaus. Apie 
tai savo laiku parašysime pla 
čiau.

Dr. C. Obritis, adv. Mast 
žmona, turi plačią praktiką. 
Priklauso prie kelių ligoni-

SVARBU ŽINOTI

Dabar Anglių Kainos 
Žemiausios

Prašome nelaukti kada pabrangs. Pir- 
kitę tuojau kada anglys yra sausos, pigios 
ir jų pristatymas lengvas.

Nepamirškite obalsio: “Lietuvis pas lie
tuvį”. Pirkite anglis ir aliejų iš:

M Works M and Oil Company e
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav. (i)

16th St. ir 49th Court Cicero, Illinois (ii 
TELEFONAS CICERO 311 S

Porai savaičių atostogų iš
vyko Elena Jakaičiūtė su Jo
no Jakaičio žmona iš Chica
gos. Išvyko į New Yorkų, 'kur 
atlankys hrolį Juozą Jakaitį, 
Pasaulinę Pn. 'dą ir kitas į- 
dounesnes vietas.

Šv. Baltr.' ii jaus choras 
šį sekmadieių turės metinį iš
važiavimą įjrie Deep Laike. 
Per sumą bažnyčioj chorą pa
vaduos Moterų Rožių choras.

Senas parapijonas Pranas

JoHNNV, VVHft-r HflPPENEp 

ON UULV foorth
SCVEMTCCN 5EVENTY

Six

I ĄfNV POT TEN 
VEftRS CLP

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE ROME OF FINK FURNITURE” BINOK 1*04

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Jr

1^-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

8KIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING GO.

2334 South Oakley Avenue Chic&go, Illinois

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo 
derniškai įrengta.

6246-48 S. California av 
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už 
laiko geriausią ameriko 
nišką ir importuotą deg 
tinę ir vyną.
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Prieškongresinis
Susirinkimas

Trečiadienį, rugpiūčio 2 d., 
Aušros Vartų jmrapijos salėj 
šaukiamas prieškongresinis

Visus Kviečiame 
Mūs Piknikan

BRIG1ITON PARK. — Dr- 
stė Saldžiausios Širdies Vie
špaties Jėzaus No. 1 rengiu

Federacijos Chicago apskri- metinį ’pikni'kų liepos 30 d., J 
ties susirinkimas, į kurį kvie Liepos darže, prie 82-ros ir
čiami suvažiuoti skyrių, or
ganizacijų ir jų apskričių at
stovai, taip pat visi mūsų 
veikėjai. Bus aptariami svar
būs klausimui būsimam Fe
deracijos kongresui. Visi pra
šomi suvažiuoti lygiai 8 vai. 
Susirinkimas įvyks žemutinėj 
didžiojoj salėj, kur ir per di
delius karščius esti vėsu.

Valdyba

Antradienį, rugpiūčio 1 d., 
“Draugo” redakcijoj šaukia
mas svarbus susirinkimas Fe
deracijos Chicago apskr. vai

zbos narių, centralinių or
ganizacijų ir jų Chicagos ap
skričių pirmininkų, taip pat 
mūsų veikėjų būsimo Fede
racijos kongreso reikalu. Vi
si prašomi suvažiuoti 8 vai.
vakare.

Kean avė. Piknikas bus vie
nas įvairiausių, kokį draugy
stė yra turėjusi.

Komisija sako turi pasam* 
džius orkestrų vienų geriau
sių. Taip pat bus ir laimė
jimus net penkių dovanų: vy-1 
riš'ko laikrodėlio, trijų dova
nų pinigai^ ir dviejų bonkų 
degtinės.

Norkus, dr-jos narys, ap 
siėmė visus nuvežti į pikni
kų savo dideliu trGku. Kurie 
norės važiuoti, tegul ateina 
12 vai. prie 44-tos ir Fair- 
field avė. Ten 'pat bus ir 
daugiau trokų.

Piknikas prasidės 11 vai. 
ryto. S.J.B.

Turėk Dievų prieš akis, o 
vaidijančiais žodžiais nešis- 
pyriuok.

\VEST S1DE. — Rūtos daržo renginio pikniko komisijos nariai, kurie daug pasidar
bavo su kitais steigiant šį daržų, ir dabar į 24 valandas tie patys daržo įsteigėjai gražiui 
darže vislių sutvaikė: išdažė bufetų, šokių salę, ir biznio budus taip, kad visų praeivių akis 
patraukia. Šis linksmas piknikas rengiamas liepos 30 d., 10 metų paminėjimui, kaip darže 
medžiai buvo pasodinti. Ta proga bus šokėjams smagi orkestrą, skanūs užkandžiai, gėri
mai ir įvairios dovanos. Kviečiame skaitlingai atsilankyti. Daržo Įkūrėjai-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško verti 

Kun. Ant. M. Karulilkii

Liepos 29 Diena
“O Garbė ir Tobulybė! 

Duoti galybę nusidėti yra 
duoti progų turėti tikėjimų, 
viltį, artimo meilę ir kitas 
dorybes. Galybės dovana tu
rėti tikėjimų, viltį, artimo 
meilę, ir panašias, yra dova
na prieš apsirijimų, gašlumų 
ir kitas nedorybes. Todėl aš 
meldžiu Tave duoti man šias 
dorybes, ir tuomi laisvę kas-

DON’T BE 6REY
i grvy hdr. Grvy boto 

■■Am ym look old and (mI aid. 
Tty tfto Modavo* Mvthod for CoL 
•vfcg Hdr... CLAIROL Yort

link nusidėjimo, kad Tu man 
duotume! atsiminti, suprasti 
ir mylėti mano nuodėmes ir 
tuščius šio pasaulio smagu
mus

Liepos 30 Diena
Tikėjimo žmogus turi Die

vų savo kaimynu.

Kas tikros ir amžinos gar
bės ieško, tas laikinės nežiūri.

Urba Flovver Shoppb 
4180 Archer Avi.

GSlea

4U
A. I ,

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

Penktad., Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ................. . ...................................... .

[.90

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą 1 abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, air-condltloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant

T.ransportaciją nuo stoties j 
vleSbutJ New Yorke.

Dvi naktis ir tris dienas 
viešbutyje.

6. Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.

6. Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Hockefeller Cen- 
ter Observation Tower.

8. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grižite namo.

9. Privilegija pasilikti New 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iŠ Chicagos.

Visus Kviečiame Į 
Išvažiavimą
. NORT1I S1DE. — Vietinis 

politikos klubas rengia ineti- 
i nį išvažiavimų į Jeffersono 
miškus, kur northsaidiečių y- 
ra mėgiamiausia vieta. Ko
misija jau seniai darbuojas, 
kad patenkinus visus atsilan- 
fcusius. Skambės per visų die
nų lietuviškos dainots ir anų-j 
zikos garsai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti ir pasivaišinti su 
savo draugais.

Išvažiavimas įvyksta 30 d. 
liepos, sekmadienyje, tuojau 
po paskutiniųjų šv. Mišių. 
Lauksime visų northsaidiečių 
ir visiems užtikrinalne malo
nų laikų. Klūbietis

Visi Dalyvaukite 
Dovanų Piknike

MELROSE PARK, 1LL. — 
Liepos 30 d. Šv. Jono drau
gija turės piknikų Pols Grove 
(buv. Krokovo) darže, Lake 
Street ir Medinah Country Į 
Club Road. Prasidės 1:30 vai.!

popiet, šiame piknike bus iš
dalinta $25.00 dovanomis.

Rengimo komisija iš (kal
no daug dirbo ir rūlpinosi, 
kad šis piknikas būtų vienas 
sėkmingiausių.

Melroseparkiečiai, supras
dami didelį ir sunkų prisire
ngimo darbų, be abejonės, at
silankys skaitlingai ir paten
kins veikėjus ir darbuotojus.

J. K.

RADIO
PROGRESS RADIO

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, 11 valandų 
prieš pint, iš stoties WGES 
Progress bendrovė duos nepa
prastai gražių ir įdomių pro
gramų. Dainuos Kanklių cho
ras, ved. muziko J. Kansta- 
vičiaus. Kalbės teisių patarė

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

H0W TO GI EflNSF ANO SOOTHF

TIRED
STRAINED* EYES

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

IST1 KIDS—To Be a Dathativ* io£\ ly AZ CtoĮp

• Don’t suffer from burn- 
ing, amarting eyea.
Murinę taringa you 
atliek, amazinį ralief.
Murine’s aiz eztra in- 
gredienta eompiataly 
waah airay aya irrita- 
f/on-makeyoureyesfeel 
clean, fresh.alive I Uae Murinę twicedaily. 
•Eye atrain due toduat, dri ving, glare, eloae wor k . 
mories, reading.late houra Murinę srillnot cor- 
rect eye deficiencie.. For treatment of organiceye 

i diaerdera. aea a cnapetant ąrofcaaional at once. 

I

fHornAi -oh TrtoriAS;
lYOvJV BBTTER GtTuPA 
urna kinpun* wooo for 

išorėm- coriE
______ - ,4

7Af/R/Nk
7*;™ EYts
AT A« i PPUG ŠTORES

__ J

z.

)

r—

yfcrilRNATlONAL CARTOON CO«\

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Glesmea

Giesmes Ir muziką patvaąkė 
Ant. g. Pocius.

Išleido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS 
MISOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir MIAparat, Lletuvlftkal 

ir Ix>tynlMkal, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
lsirilmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 8.75. Reikalaukite 18:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ava, 

Chioago, Ulinois

jas. Bus gražios anuzikos. Be 
to, bus naudinga klausytoja
ms išgirsti apie Progress 
krautuvės remontavimo - pa
gražinimo didelį išpardavimų. 
Nepamirškit pasiklausyti ir 
priminti savo kaimynams.

Rap. J.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Sekmadienio vakare, 9 va
landų, Chicagos laiku, bus 
graži Budrike radio progra
ma lietuviškų dainų ir mu
zikos iš stoties WCFL, 970 
k. Programoj dalyvaus did
žiulė simfonijos orkestrą ir 
geri dainininkai. Bus gera 
muzika ir gražios (lietuvių 
dainos, dainuojamos solo, du
etais ir choru. Be to, bus nau
dingi pranešimai. Nepamirški 
te pasiklausyti. Pranešėjas

SKOLINAU PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIį)

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Federal Bavinga and Loun Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išmokė jom Už 
Padėtus Pinigus 4%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAYINGS & LOAN ASSOCIATION
68X6 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

GABY, IHD. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOKIAI
KELNER-PRUZIN 

Oeriansiaa Pataraavtmaa — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 16th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBVIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Į \ V A T koplyčios visose 
A Chicagos dalyse

Klsanykits mftoų Idetavtą radis grogramo Antradienio to 
■rttkdlmlo vakarais. 7:00 valandą, 18 WHIP etotlen (1480 K.1

V. aAI/riMTKRAS

gavot. Na blaaching rvųulrvd tg 
••ftva tha hair wheo you asg 
CLAUtOL. Tart lova tha ranto 
«B yoar hatr—baantifai, natūrai* 
lookiag aaior dafiaa datectloM 

a you wOald likt ta

fhto coopoo N0W.
Natsraūy •ee

8»aaa»MHbr«etoaft4
CCNUMCMMJaadbatoMa

«f rtcfc < tai 
i to captofi

A
MARIJONA

KAMINSKIENĖ
(|M> tėvais š.kalliitė)

Mirė liepos 28 J., 1939, Bi
lo vai. ryte, sulaukus gilios 
senatvės.

Gimus Lietuvoje, Vilkaviš
kio upskr., Šunskų par., Par
šelių kaime.

Amerikoje iftgyveno 25 met. 
l’allko dideliame nuliūdime:

4 sūnus — Kazimierų, Jonų, 
Vincą, Antanų ir jų žmonas, 
žentų Jurgi Jankauskų. dvi 
brolienes: Elzbietą Kaminskie
nę ir Uršulę Kaminskienę i,r 
daug anūkų, "Lietuvoje paliko 
dvi seseris: Kotriną Januškai- 
tę ir Blzhietų šakaliutę ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, • 1410 South 
49th Court, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ltugp. 1 
dienų, 1939. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės stelų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; Kūnai, Marčios, 
Brolienės, Anūkai, ir Giminės.

laidotuvių direktorius An
tanas Petkus, tel. Cicero 2109.

KLAUSYKITE

New City Fumiture Mari
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Progiame dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

ĮTARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P P PATARNAVIMAS HmDULHIlbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

S. P. Mūeifci
Altanas M. Ptiliipi

Anthony B. Petkus

3319 Lituaniea Avenue 
Phone YABdo 1138-1139

3307 Ldtu&niea Avė. 
Phone YARds 4906

1646 Weet 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

4704 S. We«tern Avenue 
Tel LAFayotto 8024 
3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419
6834 So. We«tern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

. . sa . 23K West 23rd Place

bchavicz ir SimaiLUVlIUniVL U VUHMl phone ppuman 1270

1. Liulen 4348 So. California Avė. 
Phone LAFsyette 3572



Šeštadienis. liejos 29. 1929

Sekmadienį, Liepos'-July 30 d., 1939 m. y at
$100.00 laimėjimams. Nauji žaidimai kokių piknikuose 

Visus nuoširdžiai kviečia

ŠV. JURGIO PARAPIJA STEIGIA VIDURINĘ MCKYKU

Šv. Jurgio Mokykla - Seniausia Lie tuvių Mokykla Amerikoj. Aukštes
nei Mokyklai Jau Gautas Leidimas. Mokytojaus Šv. Kazimiero Seserys.

Šį rudenį prie Šv. Jurgio 
parap. mokyklos Chicagoje 
pradeda veikti aukštesnioji 
mokykla — High Scliool.

Chicagos lietuvių katalikų 
visuomenė šių žinių, be abe
jonės, 'palankiai sutiks.

Šia proga tenka pažymėti, 
'kad Šv. Jurgio parapija yra 
seniausia vakarinėse valsty
bėse. .Ji turi puikia gotiškų 
stiliaus bažnyčių, puikius, es- 
dvius mokyklos rūmus, didelę 
auditorijų, nemaži seserims 
mokytojoms naisnai, klebonija. 
Visi pastatai sukoncentruoti 
aplink gražų kiemų. Skolų 
Šv. .Jurgio parapija kaip ir
nebeturi.f s .

Šios kliūtys nugalėtos.

Busimąjį rudenį sumany
mas vykdomas į gyvenimų. 
Sumanymui pritaria parapi
jos komitetas, Seserys Kazi- 
mierietės sutiko prisiųsti ke- 
ketų gabių, gerai išmokslin
tų mokytojų tiek, kiek jų rei
kės pradėtai vidurinei moky
klai.

Jau yra gautas ir Arkivys
kupijos mokyklų tarybos lei
dimas. Taip pat gauta prog
rama ir nurodymai. Tarybos 
laiškų ir programų paskelbia
me, kad tėvai, leisdami savo 
vaikus į Šv. Jurgio parap. 
Iligli Scliool, žinotų, kad to
ji mokykla iškart atsistoja

school is not so satisfaetory. 
It is much better to give a 
commereial course in the 
tliird year after a two-year 
academic foundation bas been 
laid. tig

Tf you deeide to open a 
two-vear academic high-scho- 
ol, it will be necessary to 
bave qualified teachers wbo 
bave A.B. degrees. ,

With kindest personai re- 
gards and best wisbes, I rė
mą i n

Very sincerely yours,
Very Re v. Msgr.

D. F. Cunningham
Superintendent of Schols

Religion — Campion’s Cat- 
liolic Action I (Sadlier).

Lithuanian —
English — Tressler’s En

glish in Action (Heath); Ta- 
nner’s Correct English, In- 
tro. Course (Ginn); Milės, 
Greenlaw, Elson, Keck’s Li- 
terature and Life Book I

(For reading and studying 
types of literature) — (Scott-Į 
Foresman). |I

Gross - Sinith - Shauffer - 
Colette: Good Reading, Ad- 
venture, Rev. (Ginn)

Latin — Scott, Sanford, 
Gunmiere’s Language; Lite
rature and Life, Book I — 
(Scott - Foresuan)

, i

Sinith - Thompson First 
Year Latin (Allyn and Ba- 
con); Gray and Jenkins, La
tin for Today First Course, 
Rev. Ed. (Ginn)

Graves First Latin (Bruce 
įPub. Co.)

General Science — Pieper 
and Beucbamp’s Everyday 
ProblOms in Science (Scott-j 
Foresman)

Wood and Carpenter, Our 
Environment (Allyn and Ba- 
con)

History — Betten’s Anci- 
ent and Medieval History 
(Allyn and Baeon)

Pablow’s Maus’ Achieve- 
ment, VI. I (Ginn and Com- 
pany)

Community Civics — Ed-
monson and Dondineaus’s 
Citizensbip Througb Prob-

Lithuanian —
English — Tressler’s En

glish in Action (Heath)
Tanner’s Correct English, 

2nd Course (Ginn)
Milės, Greenlaw, Elson, 

Keck’s Literature and Life, 
Book II

(For reading and studying 
types off Literature) (Scott- 
Foresman)

Cross, Sinith, Shauffer 
Good Reading, Acbievement, 
Rev. (Ginn.)

Latin — Scott, Sanford, 
Gnnnnere’s Language, Lite
rature and Life, Book IT 
(Scott-Foresman)

Scudder’s Second Year La
tin (Allyn and Bacon)

Gray and Jenkins, Latin 
for Today 2nd Yr. Rev. Ed. 
(Ginn)

History — Fatber Kauf- 
unan, S. J. Modern Europe 
(Allyn and Bacon)

Pahlow’s Man’s Achieve- 
ment, Vol. II (Ginn)

Mathematics — (Geornet- 
ry) Avery’s Plane Geometry 
(Allyn and Bacon)

AVledon and Knickerberg- 
er’s Plane Geometry (Ginn)

Šv. Jurgio aukštesnioji mo
kykla — -arba High Scliool 
prasidės rugsėjo 5 d. Regis
tracijų seserys pradės kelias

savaites anksčiau. Mokestis 
bus $2.50 į mėnesį. Už kny
gas reikės mokėti mažų nuo
mų.

Popierų, paišelius bei plun
ksnas turės mokiniai turėti 
savo. Apart aukščiau išminė
tų dalykų “subjects”, bus 
dėstoma piuzika, drama ir at
letika. Vienu žodžiu, Šv. Jur
gio parap. High School bus 
mokinama viso to, kas ir ki
tose aukštesnėse mokyklose 

imdkoma. Mokiniai bus mokl
inami, auklėjami kaJtalilkiškoje 
Į lietuviškoje dvasioje. Bran
giausi turtų, kų tėvai gali 
duoti savo vaikams — yra 
mokslas, o už vis labiau lie
tuviškas katalikiškas auklė
jimas.

Vaikai ir mergaitės bus 
priimami ne tik iš Šv. Jur
gio, bet ir iš kitų kaimyniš
kų parapijų.

Sveikiname Šv. Jurgio pa
rapijų ir jos klebonų J. M. 
gerb. prel. AI. Krušų, pradė
jusį tikrai svarbų ir reikalin
gų darbų. Geriausių sekinių!

Praneši m ai
BRIDGEPORT. — Dr-ja 

Šv. Onos eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos liepos 30, 
7:30 vai. ryto. Narės malonė
kite susirinkti 7 vai. ryto Šv. 
Jurgio parap. mokyklon. Vi

sos sykiu eisime į bažnyčių. 
M. Kareiva, fin. rast.

UTIL1TY LJQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
I Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.

Dzimldal, Savininkai.

’ CLASSIFIED

TURTAS VIRS-------------- £3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

PARDAVIMVI NAMAI 
Pirkite šį namą. Viena renda Išmo
kės jums namą; o ant antros galė
site patys gyventi dykai. Dviejų 
fletų namas po S kambarius; pir
mas fletas apšildomas; garadžius; 
gere. transportacija: arti mokyklų, 
bažnyčių, parkės, bulvaro ir kitų pa
togumų. Cash tereikia įmokėti tik 
$500.00. Pilna kaina * $3000.00

Taipgi 5 kambarių medinis cot- 
tage su plotu žemės. Arti 63-čios 
gatvės. Parsiduoda pigiai ir ant iš
mokėjimų. Užtikriname teisingą pa
tarnavimą. Clias. Uniich (Kazys ėr
iukas). 25(W' Wcst 63rd Street, tel. 
PROspeet 0025.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parduosiu nebrangiai 2 fletų medi
nį namą. Naujai apkaltas asbestos 
popiera, atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomas furnace heat. Yra tuščias 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite: 
I4ltt So. 49tli Conrt, Cicėno, III.

PAIEAKAU PUSININKO
Paieškau partnerio prisidėti su 
$2500.00. Turtu puikią vietą Flori
doj; orange sodas ir rezortas, vertas 
$15,000.00. Esu pavienio. Atsišauki
te: S. JonaiUs, 1448 S. Kedzte Avė.

Apleidžiu janitoriaus darbą; alga 
$230.00 į mėnesį. Išvažiuosiu J Flo
ridą rūgs. 10 d.; galiu pasiimti du 
pusąžieriua. S. Jonaitis, 1448 South 
Kedzle Avenue.

PARDAVIMUI BIZNIS
Grosernė ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi-

• šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROspeet 1249.

lems (Macmillan)
Mathematics — (Algebra) 

E-.lgerton and Carpenter’s Al
gebra (Allyn and Bacon)

Haw<kes, Luby, Touton, Fi
rst Year Algebra (Ginn) 
Second Year:

List of textbooks suggested

Per 30 metų niekados neišmo
kė Jom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA- 
VINGS IŠTAIGA CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINOS AND 
LOAN ASSN OF CHICAGO

PARDAVIMUI TRIS
Pardavimui 20 akerų ūkis su nau
jais budininkais Ir gyvuliais. 28 my
lios nuo Chicagos, į piet vakarus, ant 
Kean Avė. Priverstas grįžti į savo 
biznį, todėl parduosiu pigiai Rašy
kite: Tony Zabcla, Route 1, Boi 72, 
Frankfort, nilnols,

PARDAVIMUI RAKANDAI
Pardavimui rakandai iš parlor, dl- 
nlng. ir miegamų kambarių. Pama
tykite nuo 2 iki 7 valandos. 7(130 
So. Arlesian Avė.. Antras aukštas. 

PARDAVIMUI NAMAS
Mokyklai 45 metai

šv. Jurgio parapijos moky
kla įsteigta 1894 'm. Pirma
sis jos mokytojas .buvo l)au- 
gelavičia. Jis dar tebegyvena 
parapijoj ir užsiima bizniu — 
'pieno įmone.

Po kelių metų bnvo (pakvie
stos Seserys Nazarietės, ku
rios mokytojavo ligi 1923 me
tų. Mokinių skaičius siekda
vo ligi tūkstančio. Šv. Kazi
miero Seserys užėmė mokyk
lų 1923 nu. Tada buvo 881 mo
kinys.

Šių mcfiyklų yra baigę ne
mažai žymių asmenybių: ku
nigų, daktarų, advokatų, in
žinierių ir kitokių profesijų 
žmonių. Tai šv. Jurgio mo
kyklos pasididžiavimas.

Steigiama High School
J M. gerb. prel. M. L. Kru

šas, Šv. Jurgio parap. klebo
nas, jau senini suko galvų, 
kaip įsteigti nifkštesnę mo
kyklų. Tam kliudė skolos, vie 
tos stoka bei tinkamų moky
tojų.

ant tvirtų pagrindų. Laiško 
turinys yra toks:

Ar.clidiocese of Cbicago 
School Board 
755 North State Street 
Cbicago
Superintendent’s Office

June 15, 1939

Rt. Rev. Msgr. M. L. Kruszas,1 
St. George’s Rectory,
3230 So. Auburn Avenue, 
Cbicago, Illinois.

Dear Monsignor Kruszas:
In accordance with your re- 

quest I am sending you a list 
of tbe subjects taugbt in our 
two-year academic high sebo- 
ols and tbe textbooks used for 
tbese subjects.

A two-year academic course 
will enable your children to, 
enter tbe tbird year of 
nnv public or Caitholle high 
school. To offer a two-year. 
commereial course to the 
children imimediately after 
their graduation from gra-he i

List of Textbooks suggest- for ūse in the new High Sclio- 
ed for ūse in the new High ols:
Scbools: Religion — Canrpion’s Cat-
First Year holic Action II (Sadlier)

RŪTOS DARŽO ĮKŪRĖJAI

Rūtos Daržo 10 Metų Sukaktuvių Proga
— rengia —

PIKNIKĄ
SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 30 D., 1939 M.

Rūtos Darže, 2333 West 23rd Place
Pradžia 5 valandų popiet

Visi atsilankusieji turės progų laimėti vienų iš 
gražių dovanų, kurios bus leidžiamos ant serijos ti- 
kietų. Tikietai tiktai po 10 centų.

Bus gera muzika ir daug kitų įvairumų. 

Kviečia visus,
RENGĖJAI

STANDARD
4193 8. ARCHER AVĖ. Justin Macklctvlch, Pres.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability $5,000 Property Damage

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupai!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Responsibility Law ir Apdraudą, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galito įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

Kainuoja $3.46 j mėnesį per 10 mėnesių .
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ILLINOIS 
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Responnlblllty Iaw. Ai taipgi gnuaiu 
"Card Caae” be jokios prievolės.

DIENA.................. LAIKAS.ATEIKITE..............
VARDAS .................................................................
ADRESAS ..............................................................
TEL........................................... KARO ROSTS.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 ir 5 kambariai. Kaina $2.500; 
$1.000.00 cash, balansas $15.00 J 

mėnesį. Savininkas: 323# So. Hals- 
tod Street, telefonai CALumat 4118.

RF.NDON KRAUTUVO 
Gera vieta dėl dellcatessen'o arba 
plaukų kirpyklos. Renda pigi. 3555 
South Honore Street. Saukite savi
ninką; DREzol 1038,

PARDAVTMUI
Pardavimui pilnai įrengtas fotografo! 
studio. Turime parduoti iš prleža 
ties mirties. Atsišaukite. 0823 Soli 
Westcm Avenue. Cbicago, UI. '

PARDAVIMUI FIXCF,RIAI
Pardavimui pigiai — pilnas sėti 
bučernės flzėerių. Parduosiu visus1 
sykiu arba atskirai. Atsišaukite: 
John’s Markei, 2845 W«t «3r<l St., 
telelkmas PROspeet 4121.

RENDON KAMBARYS 
Rendon kambarys. Brlghton Parke; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl platesnių informacijų, šau
kite; LAFayette 0858. 2900 West
39th Pla<-e. Chlcazro.

PAIEŠKAU DARBO 
Paieškau bile kokio darbo. Esu pa
tyrusi namų ruošuoje, restorane, o- 
flse: esu gabi dramatlstė, moku siū
ti, Ir megzti, dirbti rašoma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitės, 
arba nuolatiniai. Anastazija Freltl- 
kaitė, e-o Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė,. Chleago. Illinois.

PARDAVTMUI NAMAS 
E-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
rų garadžius. Tikrai pulki vieta. 
Viena Iš geriausių apleilnkių. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju iš A- 
merlkos. Atsišaukite: 0830 So. Ar- 
teslan Avenue.

PIRMOS FfšIEH JUODŽEMIS 
— gėlynoma Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimai*.

1 bušelis 25c; B bušeliai $1.00; II 
bušelių $2.80.
Stanley Gavma. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Ijisa 
19SJ-1,

Poeahontaa Mine Rim (Rcrccncd). Tonas $7 25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant K ton. ar daugiau, Ton. $7.25. 

kalas Tai efcrtr*.


