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ISPANIJOS SUKILĖLIAI PADUODA 
2INIŲ APIE SAVO LAIMĖJIMUS 

m 

NUGINČIJA RADIKALŲ GIRIMASI 
APIE LAIMĖJIMUS 

RADIKALAI GI TOLIAU GIRIASI 

ISPANIJOS RADIKALAIDEGINA BAŽNYČIĄ 

PAMPLONA, Ispanija, lie
pom 27. — S^ikileliij centrine 
karo junta skelbia, kad Gua-
darrama kalnuose laimėjo su
kilėliai, bet ne radikalų pajė
gos. Laimėjimas atsiektas, 
sako vienas sukilėlių karinin
kas, nuvykus ten genorolo Mo 
la reguliarės kariuomenės ko-
1 himnai. 

Be to, tas pat karininkas 
paskelbė, kad Madrido radi
kalams buvę ištikimi du pėsti 
ninku pulkai sukilo prieš radi 
kalus ir persimetė sukilėlių 
pusėn. 

Suki lėlių karo junta pas
kelbė atsišaukimų. Pažymi, 
kad kai sukilėtiai užims Ispa
n i j a jokis kerštas nebus vyk
domas. 

Karininkai aiškina, kad ge-

MADRIDAS, liepos 27. 
Radikalų vyriausybė skelbia, 
kad jai gerai sekasi kovoti 
prieš sukilėlius visais frontais. 
Sakosi ji pasiuntus savo pajė
gas, kad iš sukilėlių atėmus 
Toledo, Seville, Burgos ir 
Saragossa miestus. 

LONDONAS, liepos 27. — 
Iš Madrido skleidžiamos cen
zūruotos žinios. Ir vis apie 
radikalų milicijos " svarbius 
laimėjimus.'" Pažymina, kad 
Madrido vyriausybės pajėgos 
visur "p l iekia" sukilėlius, pa
ima miestus, atnaujina susi
siekimus. Jie municijos pa
kankamai apturį iš Toledo, o 
parako — iš Murcia. Visko 
turi pakankamai ir dar dau-

CHICAGOJ KAMPANIJA 
PRIEŠ ŠUNIS 

undesen re ika lauja specialaus 
te ismo šunų sav in inkams 

Chicagoj imta vykdyti griež 
ta kampanija, kad išnaikinus 
visus palaidus šunis, tarp ku
rių yra žymus skaičius pasiu
tusių. Šunes kasdien sukand-
žioja daug vaikų ir suaugusių
jų ir dar taip, ko čia niekados 
nebūta. 

Sveikumo komisionierius dr. 
H. Bundesen reikalauja", kad 
mieste būtų įsteigtas specia
lus teismas šunų savininkams 
— stačiai "dog court". Rei
kalauja, kad policija imtu vy-

Si nuotrauka tomis dienomis padarvta s l t ia Madrido, is ten pasiųsta Londonan ir Ame- '. i J 
•ikoj gauta per radiją. Jsitėmykite, radikalaf padegę bažnyčią krikštauja ir saliutuoja t a r p . | , k W t i ^ i e s t o įstatymą, kad pa 

tautiniu komunistišku būdu. Taip yra visui | kur radikalai įsigali. 
(Acme photo). 

h 

laidi šunes būtų aprūpinti ant 
snukiais. Nepildantieji šio įs-

tuotų visus tuos, kurių paleis 
ti gatvėn šunes kandžioja pra 
eivius. 

Apskaičiuojama, kad Chica
goj yra daugiau kaip pusė mi 
lijono šunų. Ir iš jų tik apie 
24,000 Įregistruoti (turi " la is 
nius") . Spauda pažymi, kad 
taip yra dėl policijos apsileidi 
mo. 

Anot sveikumo komisionie-
riaus, dar nė vieneriais metais 
mieste nebuvus taip plati šu
nų pasiutimo epidemija, kaip 
kad šiemet. Tai dėl to, kad 
daug šunių priviso, apleistas 
jų gaudymas tuo sumetimu, 

giau kaip reikia. Socialistų ir 
nerolo Molą pajėgų lėto vei- komunistų sukurstyti ir ap-
kimo priežastis yra ta, kad ginkluoti vaikėzai virtę juoda 
laukiama sukilėlių pietinės ar 
mijos pažangos arčiau Madri
do, šiandien ta armija ynai t& ntl^.-^ITOkVlIiflSJlr 
56 mylių nuo Madrido. do kunigus ir pasaulininkus 

Vakar čia įvyko sukilėlių katalikus. Neturi pasigailėjimo 

šimčiais. Jie baigia deginti ir 

RADIKALU TERORAS 
BARČELONOJ 

GENOA, Italija, Hepos 27. 
— Grįžo italų garlaivis Prin-
cipessa Margarete. Jis parve
žė iš Barcelonos miesto, Ispa
nijos, itahis ir ispanus vie
nuolius ir vienuoles pabėgė-

kariuomenės paradas. Pamplo 
na ir Navarre miestai nupuoš 
ti vėliavomis ir gėlėmis. Vi
sur dominuoja pasitikėjimas 
laimėjimais. Apie tai nėra 
nė klausimo. Tik visur platus 
susidomėjimas klausimų " K a 
da bus paimtas Madridas?' 
Karininkai atsako, kad, rasi, 
už trijų dienų. O jei Madri
das bus apgultas ir badu 
spaudžiamas — ims apie vie
ną mėnesį. 

Sukilėlių vadai rimtai susi
rūpinę Madrido likimu. Jie 
bijo, kad nugalėti radikalai 
gali šį miestą apiplėšti ir su
naikinti. 

. ,. , „ v • , Iius — apie 1,300 asmenų, 
griauti bažnyčias, vienuoly- F 

pa*ato+fnv k*d 
jiems pasisekė pabėgti nuo 
radikalų persirengus valstie-

nė seserims vienuolėms. Taip 
įsipratinus ' i g in t i " respubli
ką jie siunčiami kovos laukan 
prieš sukilėlius. 

LENKAI TAIKOSI SU NA
CIAIS DEL DANCIGO 

VARŠUVA, liepos 27. — 
Neoficialiai paskelbta, kad 
lenkai padarė sutartį su na
ciais Dancigo reikalu. Sako, 
sutarties turinys nebus pa
duotas viešumon iki bus įre
gistruotas T. Sąjungoje. 

PRANCŪZIJOS VYSKUPAI 
APIE KATALIKŲ POLITINĮ 

ŪKININKAI TURĖS IŠSI 
ŽADĖTI SKOLŲ 

tatymo šunų savininkai turi ikad sugautiems šunims nėra 
būti areštuojami. Paga l i au u t i nkamų ' ' patalpų, kad juos 

'reikalauja, kad policija areš-!žmoniškai užlaikius. 

-- \ 
¥L.mmm HANKTNSON, N. D., lieT 

Ę pos 27. — Kun. C. E . Cougli-
PARYŽIUS. — Įvykusiam un fta kalbėdamas ūkininkų 

Prancitzijos fcardino.lų, arki- susirinkime pareiškė, kad jei 
vyskupų ir vyskupų suvažia- Lemke nebus išrinktas prezi-

KARALIUS ATIDENGĖ 
PAMINKLĄ 

NUKENTĖJO MUNICIJOS 
SANDELIS 

čių drabužiais. Jų vienuoly
nas apiplėštas ir sugriautas, 
daug vienuolių nužudyta. Nu
žudyta 30 karmelitų vienuolių 
ir nežinomas skaičius salezie
čius seserų. Visos Barcelonos 
bažnyčios apiplėštos ir padeg
tos. 

Tarp parvykusių pabėgėlių 
vra 4 amerikiečiai. Lenkų lai 
vvno karininkas, keliolika ita-
lų fašistų ir vokiečių nacių. 
Visi neturi jokių drabužitj ir 
kitos mantos. Viskas teko ra
dikalams kraugeriams. 

vime padaryta rezoliucija, 
kuriaja nustatomas katalikų, 
kunigų, pasą 
riizacfjų, 
politikoje. 

kų ir orga-
lalyvavimas šalies 

ROMA, liepos 27. — įvyko 
sprogimas italų municijos 
sandėlyje Massaua, Eritrėjoj. 

VIMY, Prancūzija, liepos i Yra sužeistųjų. Ar yra žuvu-
27. — Anglijos karalius Ed
uardas VI I I vakar čia iškil
mingai atidengė didelį pamin
klą, pastatytą žuvusių kana
diečių karių atminimui. 

Pats paminklas yra įvairių 
spalvų granito. Daugiau kaip 
vienas milijonas dol. išleista 
pastatymui. 

Iškilmėse buvo ir Prancūzi
jos prezidentas. 

su?jų, nepranešta. Pasireiš
kęs gaisras neietė gazolino 
kubilų, airpoTto ir miesto. 

9 ŽUVO, I SUŽEISTA 

NUSIŽUDĖ OAK PARKO 
BUVĘS VALDININKAS 

Kunigams nurodoma, kad 
jie visados eitų savo pilieti
nes pareigas, bet kad neturė
tų glaudžių ryšių su politinė
mis partijomis. Be glaudžių 
santykių su tomis partijomis 
kunigai gali sėkmingai dirbti 
už Bažnyčios, šeimos ir kata-
IMškų mokyklų teises kata
likiškų tiesų pagrindais. 

Karo veteranai kunigai ir 
visi kunigai ateityje nieku bū 
du negali įstoti į jokias poli
tines organizacijas, taip kad 
jose figūruotų jų vardai, kaip 
tas yra buvę su Croix de Peu 
organizacija, kurią šiandieni
nė vyriausybė panaikino. 

Katalikai pasaulin inkai pri 
ISTANBULAS, Turkija, ivalo būti atsargūs, kad Bažny 

dentu, ūkininkai turės išsiža
dėti ant ūkių užtrauktų skolų. 

savo draugams' ' , kalbėjo kuiu 
Coughlin, ' 'kad jei į Baltuo
sius Rūmus pateks demokra
tas, arba respublikonas, 1940 
metais nebus rinkimų. Fašiz
mas iki to laiko įsigalės ir 
komunistai sieks valdžios.' 

KARPIS NUTEISTAS IKI 
GYVOS GALVOS 

ŽAIBAI UŽMUŠĖ 14 
ASMENŲ 

Kun. Coughlin ragino susi-
rinkuosius, kad jie reikalautų, 
kad kongresui būtų grąžintos 
teisės išleisti pinigus, kuriuos KAUNAS. — Vyt. D. uni-
iki šio laiko leidžia bankinin-1 versiteto profesorius Blažys 
kai ir valdo šalies finansus, (išvyko į Vokietiją, Švediją, ir 

ST. PAUL, Minn., liepos 
27. — Grobikas žudikas Al-
vin Karpis Karpavičius ir jo 
sėbras Ch. Pitzgerald federa-

kalėti iki gyvos galvos. 

Jiedu teisme išpažino, kad 
pagrobę W. Hamm ir už jo 
paleidimą gavę 100,000 dol. 

Kiti keli jų sėbrai seniau 
nubausti kalėti. 

LĖKTUVAS {KRITO JŪ
RON; VIENAS ŽUVO 

IŠVYKO TYRINĖTI STE-
RELIZACIJOS 

Union partijos kandidatas 
LemJke kalbėdamas pareiškė: 
" A š esu kandidatas, kadangi 
liaudis neturi kito kandidato". 

Suomiją susipažinti • su stere 
lizacijos Įstatymais ir prak
tišku jų vykdymu. Kadangi 
kai kas iš mokslininkų ir šiaip 
aukštų asmenų tą klausimą 

LIETUVOS POETUS KVIE- j k e l i a i r sietuvoje, tai dabar 
ČIA J PASAULIO POETŲ ! teiraujamasi, ar nebus tik ste 

KONGRESĄ relizaeijos ir Lietuvoje. 

NEW YORK, liepos 27. — 
Keleivinis jūros lėktuvas su 9 
laikraštininkais ir fotogra
fais vakar Įkrito A t l a u ž o 

skridusiųjų sunkiai sužeistas 
mirė. Kiti 8, Į ėmus vairinin
ką, išgelbėti. 

Laikraštininkai iš Bostono 
lėktuvu atskrido, kad pasvei
kinus atplaukiantį iš Europos 
keleivinį laivą "Queen Mary" . 
Nelaimė įvyko už penkių my
lių nuo Nantucket Lightship. ' 

Nukentėjusieji apie 20 mi-
nutų buvo prikibę prie lėktu
vo pantonų iki pagelbon at
plaukė netoli buvęs garlaivis 
'4Exermont". Jis išgelbėjo 
laikraštininkus. "Queen Ma
r y " nesustojo. 

EMIGRUOJA DAUG RUSŲ 

liepos 27. — Per siautusi vie 
sulą su ledų kruša Istanbulo 
ir Ankara srityse žaibai už
mušė 14 asmenų. 

PALAIDOTAS MIRĘS GE-
NERALIS "RECEIVERIS" 

Po gedulo pamaldų St. Am
brose bažnyčioje vakar palai-

Oak Parko vandens departa d o t a s m i r ( C S w L O'Connell, 
mento kolektorius W. B. Im-" I U i n o i s v a l s t y b ė s generalis 
hoff, 53 m. amž., iseiikvojo "receiveris". ^Visa eilė žymių^ 
kelete tūkstančių dol. ir per- j ų d e m okra tų dalyvavo laido-
eitą kovo mėnesį dingo. tuvėse. 

Tomis dienomis jis sugau
tas Seattle mieste. Uždarvtas 

BRIDGEPORT, Neb., Ue-

H A M I I J T O N , O., liepos 27. j kalėjiman pasikorė 
— Traukinys sudaužė automo 
bilį, kuriuo važiavo 10 asme
nų. 9 žuvo. Tik viena moteriš
kė išliko gyva, bet sunkiai su
žeista. Tarp žuvusiųjų yra 5 
vaikai. 

SUSIDAUŽĖ DU 
GATVĖKARIAI 

Vakar pavakarėje susidau-
pos 27. — Iš Morrill apskri- žė Wentworth ir Archer gat-
ties kalėjimo pabėgo penki vėkariai. Keletas sužeista, 
kaliniai, išpiovę lange geleži- Tarp sužeistųjų yra vienas 
nius virbalus. motormanas. 

čios reikalų ir katalikų akcijos 
nemaišius su politika. Katali
kų akcijos direktoriai negali 
būti jokiais vadais politinėse 
partijose. Visi katalikai pri
valo būti ištikimi šaliai pilie
čiai ir gerbti teisėtus autori
tetus. Neprivalo priklausyti 
Bažnyčios nepripažintoms or
ganizacijoms, kaip tai Action 
Prancaise lygai, socialistų, ko 
munistų ir kitoms. Katalikai 
savo veikimui turi plačią ka
talikišką dirvą. Privalo veikti 
savo ir Bažnyčios gerovei, 
bet ne svetimųjų naudai. 

Priaugantis jaunimas ne
privalo užsiimti politiniais rei 
kalais. Pirmiau jis turi per 
mokyklas, ar kitokiu būdu 
susipažinti su pilietybės pa
reigomis ir palaipsniui pasi
rengti prie politinio darbo. 

Suaugęs jaunimas ypač pri 

KAUNAS. — Per Lietuvos 
rašytojų draugiją poetai gavo 
pakvietimą dalyvauti pasaulio 
poetų kongrese Amerikoje. 
Buvo manyta pavesti Lietuvą 

LIETUVOS RUSAI J 
BRAZILIJĄ 

KYBARTAI. - Paskuti
niuoju laiku pro Virbalio ge
ležinkelio stotį į Braziliją emi 
gruoja daug lietuvėje gyve 
nančių rusų. Birželio 9 d. iš
važiavo 100 asmenų, liepos 3 

KAUNAS. — Lietuvos rusų a. — 90 asmen/ų i r liepos 14 
organizacijos užpirko didelius1 d. vėl gana didelis transpor-

atstovauti vienam kuriam lie- žemės plotus kolonizacijos ti-, t a « . Išvažiuoja ištisomis seimo 
tuvių poetui gyvenančiam A- ManiB. Šiemet ir ateinančiais m į s į ten įgytas jiems koloni-
merikoje ir su Lietuva turin- metais žada emigruoti apie jas. 
čiam daug rvšių, tačiau pasi- M 0 0 asmenų iš Kėdainių, Pa ; 
sakė prieš, nes į atstovus gali 'nevėžio. Rokiškio ir Zarasų 
patekti toks poetas, kuris sa- -apskričiu. ; 
vo asmeniu ir vardu Lietuvai 
pakenktų. ToMų Lietuvos po
etų "a t s tovų" Amerikoje y-
ra. 

KALINIAI MOKYSIS 
AMATŲ 

NUKAUTA 12 ARABŲ 
JERUZALĖ, liepos 27. — 

Britų kariai Judėjoje nukovė 
12 arabu. 

i 

i 
KAUNAS. - Teisingumo! P" Kntavfc*, I ™ * * , I š 

valo nesusidėti su priešingais ministerija nusistačiusi visns " t* 0 ' ' R a v " . " f " t n w k ™ ° 
™ v v . . jv. . . i.ai;™,,o ;+™,,w; • „™«*,, ,i„„ užmuštas. Prieš porą savaičių 
Bažnyčiai sąiudziais ir orga- kalinius įtraukti j amatų dar , - , * . . 

. . . . , i,„0 u„i -v-, .v , ,_.. tokiu pat būdu žuvo jo sunūs. nizacijomis, kurios nesivaduo bus, kad įseję iš kalėjimo tu-; r į 
ja krikščionLškais principais, retų iš ko gyventi. Pavyzdžiu 
arba išpažįsta smurto mokslą, nurodomas vienas kalinys, 
arba nereiškia reikalingos pa- kuris, bausmę atlikęs, užsidir-
garbos Bažnyčiai. 

PLATINKITE -DRAUGĄ' 

bo pinigų ir prie plento ties 
Alytum pasistatė gražius na
mus. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. ^ 

Šiandien iš dalies debesuota; 
| vešiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

SVARBUS LONDONO ARKIVYSKUPO 
20DIS 

"Š-n io" žiniomis, Londono arkiv. Hins-
ley yra nepaprastos tnergijos ir drąsos vy
ras. Jo vadovavihio vaisiai jau ima smar
kiai reikštis: katalikų veikimas gyveja. Stip
ru ir visiems įsidėmėtina žodį ark. tarė ir 
"pasyviems — snaudžiantiems'' katalikam*. 
Štai ką jis sako: "Mes norime pasauliečiams 
priminti jų pareigą: visi turi ibūti apaštalai. 
Šv. Paulius Dievo Bažnyčią vaizduoja kaip 
pastatą, stovintį ant apaštalų pamato, o apaš
talai yra glaudžioje vienybėje su Kristumi. 
Bet tas dar nereiškia, kad pasauliečiai yra 
negyva Bažnyčios statybos medžiaga; prie
šingai, tas pats apaštalas kalba apie "gyvuo
sius akmenis", kurie yra suaugę viens su 
kitu. Iš tos glaudžios jų vienybės eina Baž
nyčios tvirtumas ir pastovumas. Todėl joks 
katalikas neturi teisės ir negali sau leisti 
būti pasyviu, nieko neveikiančiu žmogumi. 
Niekas neprivalo sakyti: " A š esu katalikas 
ir savo vaikus auklėju katalikiškai, tik ma
nęs nevarginkite su savo katalikiška spauda, 
savo laikraščiais, knygomis ir kitokiais raš
tais. Palikite mane ramybėje su savo orga
nizacijomis, susirinkimais ir dabartinėmis 
katalikų įstaigomis. Manęs nė kiek nejaudina 
nei patetiški vyskupų ganytojiški laiškai nei 
ilgos popiežių enciklikos. Maldos neapleidžiu, 
todėl visi kiti katalikų rūpesčiai gali sau 
manęs neliesti". Tai kalba, taip vadinamų 
"pasyvių" katalikų. Jiems aš atsakau: Jei 
jūs kalbate maldas, ar jūs pagalvojate, ką 
jūs ištariate? Kai jūs tariate: "Teatt inie 
Tavo karalystė", ar jūs prisimenate, kad 
Dievo karalystės plitimui reikia ir išoriniu 
darbų f Kai jūs kalbate: "Tikiu šventųjų Ben
dravimą", ar jūs pagalvojate, kad ir prak
tiškai turite bendrauti su visais gerais ka
talikais, darydami gerus darbus? Jei jūs 
apie tai negalvojate, tai klystate ir esate 
negyvos dvasios. Kristus iš Jūsų daugiau 
reikalauja, ne vien pasyviai laikytis, būtent: 
" K a s ne su manim, tas prieš mane; kas su 
manim nesėja, tas barsto". Kristus nori, kad 
mes būtume sunkiai ir praktiškai dirbantieji 
apaštalai. I r mūsų priešai nėra pasyvūs. Jie 
dirba visais frontais ir didžiausiu uolumu. 
Jų energija nesilpnėja, kad tik visą pasauli 
sukeltų prieš Kristų. J ie turi tokių apaštalų, 
kurie pasižymi nepaprasta drausme, susiklau
symu ir paklusnybe savo vadams. Todėl, ir 
mums pasauliečių apaštalavimas taip reika
lingas, kaip dar niekuomet. Pirmiausiai mums 
trūksta vadą. O priežastis ar nebus ta, kad 
mums katalikams per maža drąsos. Todėl 
ph'miausiai organizuokime maldos apaštala
vimą, kad mus apimtų drąsa ir tikro'jo tikė
jimo dvasia. Prie drąsos dar prijunkime pa
siaukojimą. Mes katalikai turime visus iš
mokyti didžiojo mokslo, mokslo apie artimo 
meilę, tai yra, kad mes išsižadėję ir atsisa
kę patys savęs, taptume Jėzaus Kristaus kū
nu, būtent, Bažnyčios, neatskiriami nariai. 
Juk mes aiškiai pastebime, kaip milijonai iš 
baimės skiriasi nuo tikrosios Bažnvčios. Nie-
kas iš mūsą nėra toks vargšas, kad jis ne
galėtų imtis apaštalavimo aukos už tuos, ku
rie yra dar vargingesnį savo bailumu ir dva
siniu ištuštėjimu ". 

do geriausių norų jam pagelbėti ir ji 
pati pinigų nemėto, bet gyvena kukliai 
ir taupiai, — tai jis niekados nesisiau-

šės prieš vyriausybę, tik ištvermingai ke
ntės ir iškentės, kad ir dideliausią krizę. 
Bet jei Lietuvos gyventojas — kaimietis 
ar miesto darbininkas — pastebi, kad 
valdžia tai ponai, kurie paniekinančiai 
ir išdidžiai su juo apseina, prie to, dai 
tie ponai neteisingi, nes vienus glosto, 
kitus plaka; kad tie ponai valdininkai 
patys lėbauja ir susiteršia nešvariomis 
milijoninėmis "aferomis" (suprask, vie
šojo iždo vagišiavimu); kad tie ponai JĮ 
' 'mužiką' ' apkrauna nepanešamais mo
kesčiais, kuriuos išspaudžia be pasigai
lėjimo, grasindami ir faktinai atiduoda 
mi jo ūkį ir mantą varžytinėms; kad jie 
apgaulioja jį rinkimuose, statydami tik 
savo kandidatus ir, įsigalėję valdžioje, 
kėsinasi sutramdyti žodžio, spaudos ir 
sąžinės laisvę — ar gi reikia stebėtis, 
kad kaimietis, taip smaugiamas už gerk 
lės tiesiogine ta žodžio prasme, pagaliai 
pasipurto, nes ir jis nori gauti kiek oro 
toje " la isvoje" Lietuvoje, del kurios 
jis dirbo, sielojosi ir savo kraują liejo? 
Gi čia už tai, kad jis nori gyventi i r nau
dotis lygiomis piliečio teisėmis, jį vaisi-
muna kalėjimu ir kulkomis. Galima sau 

Romas Insa 

rėvas Damijonas - Kaupuotųjų Apaštalas 
Mažame Tremeloo sodelyje, 

Belgijos šiaJyje, sausio 3 6L, 
1840 metais gimė sodiečiams 
tėvams sūnus Juozapas De 
Venster, arba mums geriau 
žinomas, mūs geras kilnadva-
sis kunigas Damijonas. Kaip 
paprastai tarp žmonių išsita
riama, kad šventąjį jau pažin
si iš jo jaunučių dienų. I r iš-
tikrųjų, tą išsireiškimą jau 
buvo galima pritaikinti uiu 
žam Juozukui. Iš mažumos 
jau pastebėta Juozuke nepta-

vo gimdytojų nesąs tik pritai
komas kūdikystėm — Nors 
šioji paklusnybės dorybė bu
vo jo ginama, vis vien jis per-
sergsti tėvus, kad neturį jo 
kios moralinės teisės užlaiky 
ti jo tikrąjį pašaukimą. 

Gerieji jo tėveliai sutiko anc 
sūnaus prašymo. Dalykai bu
vo netikėtai išspręsti devynio
liktuose Juozo imtuose, kuo-

(^^K^il Ifirl f ra n nsertfir < A-% *^> .̂»«... ?d 
• L • / / • H l a KFVli mm) * *1v* v VI sBiK^Ryp^^i&^ji 

tėte linksmą navyną, kad Či
kagos cicilistai, kurie šįmet 

met kartą) jo tėvas, reikalą 'j. ne skrajų per mares, ale ben-
sumetimais, kartu su Juozu drą pruntą su balšavikais rū-
išvyko į Louvain 'miestą. Te-įnija, imsią štarduoti cicilistiš-

prasta dievotumo ir pašiau- vas paliko sūnų pas Švč. Jė- i ką parėdką ant žemės. Rodos, 
i . i 

kojimo dvasia. Sakoma, kokizaus ir Marijos kongregacijom.visi turėjo tik nusidžiaugti, 
tėvai, toki vaikai. O gi, Juozo tėvų namus. Kuomet grįžo va-
tėvai buvo dievobaimingi, pi- kare šaukė sūnų eitų namon. 
lni Dievo meilės žmonės, ku- Bet Juozas maldaujančiai pra-
rie savo septynetą vaikų iš- še, kad tėvas jam leistų pasi-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Vanderveldes skarbai taippat 
| nesurokuojarai. Tokia tai bu-

Subatos kampely jūs skai- vo didelių cicilistų, kurie tą 
vierą išmislijo, lygybė ir bro
lybė. Jei mes, sako, pradėtu
me daryti sulyg tavo, pro-
pesoriau, delno tlumočijimo, 
vai, po smerties mes turėtu
mėm nuo jų didžiausias mū-

kad 
kas kentėti, 

aš tokias navynas svie- Ant protestų galo raudonu 
tui apznaiminu. Ale kur tau! černylu dar pabriežia, kad e-
Vakar gavau šturmą protes
tų, kuriuose cicilistai išviro 

auklėjo tikroj katalikiškoj likt. Kokis buvo tėvo sūnumi žija, kad tokio daikto, kai ly-
dvasioj. Motutė, vaikučius pa- nusistebėjimas! Bet gerasis, 
šaukus prie savęs vakarais vis dievotas tėvas paklausė sū 

įsivaizduoti, kiek kartumo prisirenka pn- j paskaitydavo jiems Šventųjų \ naus oalso ir Juozas likosi, 
slėgtoj lietuvio sieloj, ir kas nepakenčia- gyvenimus ir kitus maitinai Iškart Juozas troško įžengi 
miausia, kad tas viskas reikia iškentėti sielą dvasinius apysakymėlius. j į trapistų tėvelių vienuoliją, 
ne nuo svetimšalio ruso, bet nuo saviš- Argi yra ko stebėtis, kad kr-j bet brolis jį perkalbėjo ir įti
kiu", jnigas Damijonas taip paga | kino tapti tos pačios vhnuoli-į di, ką mums pasakytų toksai 
Ištikro, skaudu. Ir toji priespauda d a r o - ! l i a U s P l e n t e savo gyvenimą jos nariu, kurios ir jis pats Bebelis, kuris, kai nebuvo ei

na tik tam, kad išsilaikyti valdžioje vienai s a v o artimiems raupsuotoja- buvo. 
ms. j Galime lengvai suvokti ko-

Gal kuris pamanys, kau! k i u kliūčių Juozas turėjo. P!-

gybė, brolybė, pas juos nega
li būti. Sako, jeigu mes už-
vestumėm tokį parėdką, kad 
kas tavo, tai ir mano, būtų 
didžiausias insoltas visiems, 
kurie cicilizmą išmislijo. Gir-

mažai žmonių grupelei — tautininkams, ku
rių priešaky stovi pp. Smetonų šeima. 

Savo laiku mes pasiūlėm, kad suorgani
zuoti kokį nors fondą persekiojamiems Lie
tuvoje gelbėti. "Darbininkas" tatm pritaria. 
Tuo reikalu jis rašo: 

"Mums amerikiečiams, seniai jau už 
įniršusiems rusų priespaudą, sunku į tik ė 
ti, kad Lietuvoj vyktų toki dalykai, ku
riuos aprašo ten gyvenantieji žmonės, 
btt neužginčijamas faktas, kad ten yra 
karo padėtis, liudyja apie šiurpią t i k u 
vę. Reikėtų juos kaip nors gelbėti. 'Drau 
gas' labai tiksliai samprotauja, kad 
mums privalėtų sukurti tam tikrą pasto
vų fondą Lietuvos kankiniams šelpti. Čia 
labai svarbu duoti jam tinkamas vardas. 
O kad taip jį užvardinus: "Fondas Lie
tuvos laisvei gelbėti?" Laisvę mylį ame
rikiečiai išugdytų jį kaip ant mielių. 

Tautininkai veda kraštą prie to, kao 
Lietuvą ir laisvę mylį lietuviai turės kovoti 
taip, kaip anais laikais kovota su žiauriais 
rusų žandarais del atgavimo spaudos laisvės, 
dėl krašto ir žmonių crerovės. Tokiai kovai 
vesti reikalingas fondas. Tą klausimą turė
tų svarstyti atitinkamos mūsų organizacijos 
ir darbą pradėti. 

cilistu, buvo 
liko cicilistų 

biednas, o kai 
- susikrovė di-

są cicilizmas yra ne tam, kad 
darbininkams rojų ant žemės 
užvesti, ale tam, kad jiems 
akis dumti ir sau skarbus 
krautis. 

Jeser, ne ką kitą matome 
ir pas lietuviškus cicilistus. 
Steigdami darbininkams rojų, 
patys kuogražiausiai įsigyve
no. 

BIJO LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 

Pranešama, kad lenkų valdžia uždraudė 
Vdniaus lietuviams skaityti Nepriklausomos 
Lietuvos laikraščius. Net "Liet . A ido" ir 
"Baltislier Beobaehter" neįleidžia į Vilniaus 
kraštą. 

Kuomet Vilniaus krašte vedami lietuvių 

mažas Juozas Damijonas bu
vo labai stebėtinas to (amžiaus 
vaikinas. Visai ne. Nesiskyrė 
nuo mūs dabartinio amžiaus 
vaikinų. Malonus, nuolatos li
nksmas, meilus ir kitus my
lįs vaikinas. Kur tik eidavo, 
kur pasisukdavo, ten įbrauk
davo žiupsnelį linksmumo, gru 
žumo, Dievo ir artimo meilės. 
Taip sakant, jis buvo tas gra
žusis, žvaigždėmis nusagsty
tas dangus nakties metu. Ne
užmiršo ir tų Dievo sutver
tųjų gyvulėlių ir, kaip šv. 
Pranciškus Asyžietis reiškė 
jiems ypatingą meilę. Buvo 
labai atsidavęs mažųjų avelių 
ganymui, todėl jis ir liko pa
vadintas 'Mažasis Ganytojas'. 

Nors Juozas ir buvo dievo
tas ir meilus vaikinas, vis-
vien jame jaunose dienose ne
pasireiškė pašaukimas į dva
sinį luomą. Jo tėvai iš jo ti
kėjosi kitų dalykų, todėl ir 
pasiuntė jį Ilainault kolegijom 
kur sekė komercijalinį mokslo 
kursą. Sulaukus aštuoniolik 

jrniiausia, komercijalinis mok- kam s rojų žadėjo, o pats iš jų 
jslas. Visai nebuvo prirengtas skarbą krovėsi. Cicilizmo tėvo 
kunigystės mokslui, tuomi ne- Markso švogeris Lafarsis, sa-
galėjo žengti į novicijatą kaip ko, kasmet turėjęs po 100 tūk

stančių markių inkam. Dide
lis cicilistų vadas Miljeranas, 
atsisėdęs ant vainos ministe-
rio krasės, kasmet ėmęs po 

Siūkaičiai savo sūnui Ka
jetonui aną dien suruošė bir-

džiausį skarbą. Jis darbiniu- d e i p a r t y i r p a ^ M S V B į J 
Per vakarienę vaikui Tcažkas 
užėjus ant mislės ir paklausė 

Tadgi, kandidatas į kunigus 
nutarta priimti jį kaip kan
didatą į pasaulinius brolius. 
Jo brolis pradėjo mokyt jį 
lotynų kalbos. Juozas visą sa-; 110 tūkstančių frankų. Cicilis-
vo sielą įdėjo toje studijoje į to Senio skarbas siekęs net 

". 

ir žiūrėk, po šešių mėnesių 
jau žinojo tiek lotynų kalbos, 
jog vyresnieji nutarė vertu 
siųsti jį Paryžiun naujokavi-
mo metą atlikt ir nuo ten į 
Louvain miestą. Naujokavimo 
metu Juozas priėmė vardą Da
niu n - Damijonas. 

Kunigas Damijonas trokšte 
troško palikti misijonierium. 
Melste maldavo Šv. Pranciš-' 
kaus Ksavero, kad jis išpra
šytų iš gerojo Dievo tą jam 
taip troškiamą malonę. Dar 
turėdams mažesniuosius šven
tinimus parašė savo vyresnia
jam Paryžiaus mieste ir mal
davo jo, kad leistų jį vykti 
pas savo brolį, kuris tuo me-

8 milijonų markių. Cicilistas 
Valjoras turėjęs praperčių 
virš milijono markių vertės. 
Vienas pačių didžiausių cici
lizmo šulų žydas Ferdinandas 
Lassallie palikęs pusantro mi
lijono markių. Kitas slaunus 
Prancūzijos cicilistas Žorės 
buvo susikrovęs tiek skarbo, 
kad procento kasmet gaudavo 
po 10 tūkstančių frankų. Pie
tinėj Prancijoj turėjęs gra
žiausius katadžius vikeišinui 

tėvo 
— Pa, pasakyk man, delko 

tu ženijais su mano mama f J 
Tėvas atsisuka į savo 

žmoną ir triumfališkai jai sa+ 
ko: 

— Matai f Net vaikas ne
žino, dėlko aš su tavim ženi-
jaus. 

" 
Prieš savaitę Kandžio po-

lisdogas gerokai sukandžiojo 
Jurgį Širšuolį. Tas Kandį pa
traukė į teismą. Vakar susi7 

tikęs Širšuolį paklausiau, kaip 
sekėsi byloje su kaimynu. 

— Duok ramybę, — atsa
kė Širšuolis — Kandis pasam
dė tokį advokatą, kuris be
veik įtikino teisėją, kad ne

leisti. Gyvenęs kai Rakefelis. j Kandžio šuo mane, bet aš 
Belgijos cicilistų vado Emilio Kandžio šunį sukandžiojau, i 

naudojasi visokiomis laisvėmis. Jie ten dau j k o i š <1° Dievias reikalauja, 
giau turi laisvės negu pačių lietuvių orga į^a r labiau sutvirtino Juozo 
nizacijos ar spauda. 'pašaukimą tas faktas, kad 

Kaune einąs "Dzien Polski" k m i k ! ! 0 ^ * ^ , ,. j . v . .v T , .. , ., j buvo studentas Svc. Jėzaus ir 
kasdien perspausdina žinių iš Lenkijos laik- .. „ 
rožei,, ir niekas jiems nekliudo. Visi Len- 'Manjon Širdies kongregacųo-
kijos laikraščiai į Lietuvą įsileidžiami. 

Lenkai neįsileidžia iš Lietuvos laikraš 
čių ne tiek gal dėl bailumo, kiek dėl kerštą 
vimo. Be to, jie mano, kad tuo būdu sekmin 
giau galės slopinti lietuvių tautinį veikimą 

tus metus Juoze jau pasireiš- tu buvo Filipinų salose..Leis 
kė tas patraukimas į dvasinį Į ta jam važiuot. Iš džiaugsmo t u v j ų k J b o j e n 

gyvenimą. Tam ir buvo prie-1 užmiršo ir pietus. Greit iške-1 k a d ] > a u p a i į r n 

žastis. 1858 metais Redempto- U»™ laivu savo gimtinėn a t - l a t e k i r i a m i d a l y k a i R a u p a i y |kupas atsišaukė įsavo dvasiš-
ristai tėveliai laikė misijas. I suveikintu su savo mylimąja m ^ k u r į , a i p s n i š k a i p ū d i k į j a p r a ^ n t ^y&Ror[ų e į U 

raupuotųjų pagalbon. Kuni-

Mes šaltesniųjų kraštų žmo
nės mažkuo apsipažinę su rau
pais. Šiltesnieji kraštai jai 
tąja liga gerai susipažinę. (Lie 

neužmirškime, 
ir rauplės tai du 

lą. Nežiūrint kokios rasės, ta it 
tos, tikėjimo, jei buvai vienas! 
iš nelaimingųjų, nulemta ta
vo ateitis — Moloko. 

1873 metais, koplyčios pa
šventimo metu, Honolulu vys-

persekiojimai, Lietuvoj gyvenantieji l e n k J ' T l 1 0 raet« J ~ *."*?» ^ 6 l e ^ geru tėveliu. Daug n a k f l n % k i t a [ s ^ ^ ^ 
gyvas numirėlis". Gi ašarų, bet ir daug džiaugsmo, r i a n t 

nes kitas darbininkas eina di- j g u raupf§mig> n e s a r e i k a l o ^ 
rbti Kristaus vynuogyne. Tą a j £ k m t j 
pačią dieną nuvyko Louvain 

je. Tuo metu Juozas rašė na-
muosna: — Viliuosi, kad ir 
mano laikas ateis, kuomet aš 

miestan ir iš ten be jokių ati
dėliojimų tiesiog į Sandvičo 
salas. 

kadangi mūsų lietu 
viai su jomis apsipažinę). Fi
lipinų salų žmonės labai pa
sižymi tarpusaviu duosnumu 
net ir su svetimaisiais tuo at-

mėnesių. Baisi audra juos iš
galėsiu pasirinkti tą taką, ku-jtiko prie Horn Salavos. Ku

nigas Damijonas pradėjo kal-

AR SUVALDYS KAS VOKIEČIUS? 
I 

PRITARIA MŪSŲ SUMANYMUI. 

Prieš porą savaičių savo dienraštyje pa
garsinome du laiškus, kuriuose aprašo skau
džius įvykius Lietuvoje. "!>arbininkais", iš
tisai perspausdinęs tuos laiškus, nuo savęs 
tarp kitko rašo: 

" J e i kaimietis mato, kad valdžia su
pranta jo skurdą, įeina į jo padėtį, ro-

Pastarais keleriais metais vokiečiai ne I ju,,,,.»„ 
sustabdomai siekė savo tikslo. J ie daug k*2 ' 
jau atsiekė. Dabar savo akis atkreipė į Dan
cigą. Kąsnis gana pavojingas, bet vokiečiu? 
drąsina anglų dviveidė politika. "Darykit, 
ką norit; mes nesikišim" — taip duoda su 
prasti anglų politikai. Bet už tat prancūzai 
yra susirūpinę. J ie ragina Tautų Sąjungą, 
kad toji darytų žygius apsaugoti Dancigą 

riuo pageidauji eiti: Ar bus 
galima sekti mano brolį f Iš
kart tėvai nesutiko. 

Sekančiose) šv. Kalėdose 
vel parašė: — Šioji 

iškilmingoji šventė mane už
tikrino, kad esmi Dievo pa
šauktas Jam tarnauti ir pa
likti pasaulį ir žengti į dva
sinį luomą. Tądgi, brangūs tė
veliai, pakartoju jums savo 
prašymą, nes be jūs sutikimo 

ventojai baisiai apsileidę. Gi, 
bet no veną į Panele Svc, ir , . , v. r 

y ' . . kaip sakoma, si raupų liga \ 
kaip matai, novenai baigiant, T> -i?-i i * -i i.- ;-

F ' ° ' Pacitiko salas atsikraustė iš 

gas Damijonas išsyk save pro-
ponavo. Vyskupas su džiaugs
mu priėmė prašymą. Kun. Da
mijonas, nė neatsisveikinda
mas su savo draugais, kartu 
su vyskupu ir 50 raupuotai
siais laivu išplaukė į Molokos 
salą. Atvykus salon, pirmieji 

nitariškumo, švarumo ir svei-lkun. Damijono žodžiai buvo: 
katingu/mo atžvilgio šie gy-j — štai tavo gyvenimą darbas, 

Kelionė užtruko penketą'v ., . .. , .,. , Tv 
f i žvilgiu jie neatsilieka. Is sa-

nuo vokiečių, pasirengusių jį okupuoti. Bet! nedrįstu žengti šion karjerom 

audra liovė siautusi. Laivas j Azijos. O juk gerai žinoma, 
priplaukė Honolulu sv. Juo- . . v •*, . ., • 
1 * m. i kaip nežmoniškai greitai zapo šventėje 1864 m 

Li
ga, maras arba taip ligą n( 

Damijonas dar tuo laiku vis šančios bakterijos pasiplečia, 
teturėjo mažesniuosius šventi- kurs nėra svarmuo. Šioji liga, 
mus. Po dviejų mėnesių pa- tiesiog galima sakyti prakei-
siruošimo liko įšventintas į 'ksmas, žymiai krito ant šių 
kunigus; pirmąsias šv. mišias salų gyventojų. 1865 m. Ha-
atlaikė Honolulu katedroj. Po waijos valdžia išleido įsaky
to paskirtas jis darbuotis Ha- mą, kuriuomi visi sergą šia 

kas šiandien skaitosi su Tautų Sąjunga? | Dievo įsakymas klausyti sa-|waii saloje. liga išsiunčiami į Molokos sa-

Juozai! Tuomet tebuvo tris
dešimts trejų metų. 

Žodžiai nepareikš, ką gera
sis kun. Damijonas lenais pa
matė. Purvas, nedarbas, pa
laidumas, girtuoklystė, nešva
rumas. Viso ko ten buvo, tik 
jau ne tikėjimas, sveikatingu 
mias, sanitariškurnas. Bet vi
si tie dalykai geroje tėvo Da 
mijono nebaidė. Nes jis bu
vo pasiryžęs... mirti... dėl Vier-
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CIRKO SUNKVEŽIMIO NELAIMĖ 

Žuvo Ir Fakiras Pilkauskas 
ALYTUS. Baltijos cirkui 

važiuojant į Alytų gastroliuo

sią i gra7ūs paukščiai, kurių 
tėvyne yra centrine Azija, ne
tiesioginiai buvo apgyvendi
nti šaltesniuose kraštuose. Į 
Lietuvą fazanai greičiausia ))a tulevičius, tardytojas Gaudų 

šis, specialistų ekspertų ko-[teko iš Anglijos, kur jie akli-
ti, vieną sunkvežimių už 5 ki- misija. Ekspertai nuomonės! matizavosi ir vėliau nesunkiai 
lometrų nuo Alytaus ištiko ne- dėl katastrofos dar nepareis- pakele ir kitų Europos kraštų 

Tevn Marijonų Amerikos Provincijos Kapitulos dalyviai. Sėdi: kiin. J . Vaitkevičius, M. I. C , kun. V. Kulikauskas, M. 
I. C , d. g. kun. J . Jakaitis, M. I. C, kun. J. Navickas, M. T. C , kun. J.Maciulionis, M. T. C. Stovi: kun. P. Skruodenis, M. I. 
C, kun. A. Andriušis, M. I. C , kun. A. Bublys, M. T. C, kun. J. Vaškevičius, M. I, C. Kapitula įvyko birželio mėnesy, Maria
na polio kolegijoj, Thompson, Conn. 

TĖVAS DAMIJONAS — 
RAUPSUOTŲJŲ APAŠT. 

įsteigus ligoninę. Po daug da- Molokos saloj, lfa.\vaios karą- Vieną dieną grįždamas iš 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

špaties Jėzaus vardo — Apd. 
21-13.— 

Yhm laiku saloje buvo 800 
raupuotųjų. Iškart atrodė, 
kad kliūtys nenugalimos. Ne
būta nei tinkami} gyvenime 
butų; sudėta keletą stulpeliu, 
«nt jų keletą šakelių ir tai 
jie laikė butų. Baisi smarvė 
dvokė viduj. Žeme kur ne kur 
tebuvo dirba/ma; kitaip ir ne
galėjo būt, nes ten žemė yra 
vulkaniško tipo. Gi valdžios 
siunčiami šion salon gyveni
nio reikmenys taip buvo maži 
proporcijai — tie pats dažnai 
ilgai audrų buvo sutrukdomi 
laivu atvykt, kad ne kas iš
ėjo. Buvo maža ligoninė, jei 
būt galima pavadint ligonine. 

Saloje nebūta jokių kirmė
lių arba žalčių. Tuo atžvilgiu 
sala buvo laiminga. 

Pirmąją naktį Tėvas Da
mijonas praleido po palmių 
medžiu. Ten ir gyveno per 
šešetą savaičių, kol gavo tin-
kafenų butų apsigyvenimui. 
Nieko nelaukdamas pradėjo sa 
vo sunkųjį darbą. Pirmiausia, j 
kiek galėdams sutvarkė na-1 
mų vandenio sistemas. Papra- i 
še iš valdžios reikalingų dūdų 
ir, su raupuotųjų pagalba į-i 
vedė vandens sistemą. Pats 
tėvas Damijonas plaudavo li
gonių žaizdas. 

Toliaus namus statė. Prieš 
tai baisi audra užėjo ir su
griovė veik visus senuosius 
gyventoju, namus. Čia kaip tik 
buvo proga išprašyt iš val
džios medžio, lentų. Gauta iš 
valdžios visa namų statymui 
reikiama medžiaga. Už kiek 
laiko buvo 'matyt, gražūs bal
tutėliai ištepti gyventojų na
mukai, su savo gražiai žydin
čiais gėlių bei daržovių dar
želiais. Sutvarkyta buvo ir iš 
valdžios gaunama provizijų 
siuntiniai. 

Dabar vieton, kad būriniai 
laivai valgius, drabužius at
vežtų, vežė garlaivis tam tik
ru laiku paskirtas išplaukt. 
Saloje taipgi liko įkurta dvi 
krautuvėles, kurioj gyventojai 
galėjo naudotis valdžios pre
kėmis. Pagaliaus, tėvas Darni 
jonas 

rbo ir triūso gauta gydytojas 
' ir slaugė ir buvo įsteigta li
goninė, kuri buvo maža bū
dele. Kuomet valdžia paste
bėjo kun. Damijono reformas, 
ji pilnai sutiko teikti jam vi
są reikiamą pagelbą. Pasku
tinė, bet ne mažiausia reik-

imenė, tai buvo gyventojų sie
lų sutvarkymas. Išrovė iš 
gyventojų tarpo tą dvokian
čią girtuoklystės nedorybę. Su 
tvarkė jų sielų palaidumą. A-
prūpino jų vaikučius, įsteigė 
jiems prieglaudas, pastatė mo 
kyklą ir dvi bažnyčias. Laido
davo jų numirėlius, iškasda
vo duobes, padirbdino grabus: 
— ssakoma, kad jis pats pa
darė 1,000 grabų. Visus pa
laidojo gražiai, neatsižvelgiant 
i jų tikėjimą. 

Kun. Damijono gyvenimas 
buvo viena nuolatinė kanky
nė. Vis reikdavo ligonis aprū
pint, išpažintis klausyt; tas 
ir buvo jo didžiausias kryžius. 
Paskutinio Patepimo Sakra
mento suteikimas buvo taipgi 
sunkokas, nes visados reikė
jo pa liesti tas gyvąsias žaiz
das. Kaip jo vėlesniuose laiš
kuose parašyta. Pusė žmonių 
dalies yra gyvi numirėliai, ku
riuos kirminai jau pradėjo 
arriaužt. 

lienė aplankė gerąįjį tėvą Da
mijoną. Tas vizitas išėjo ge
ram, nes toliaus sulaukė ma
terialines pagelbos iš jos. Tre
jetą metų vėliau karalius kvie 
čia kun. Damijono vyskupą 
vizituoti pasišventusį Molokos 
apaštalą. Žmonės vyskupo at
vykimu labai nusidžiaugė. Bet 
koks buvo kun. Damijono nu
sistebėjimas, kuomet vysku
pas sveikindamas jį, pagerbė 
jį uždedamas ant jo karaliaus 
.Vyties komandoriaus kryžių, 
sakydamas: — Įsakyta man 
yra tave papuošti šiuojai kry
žių, kaipo ženklą tavo asmens 
pagerbimo. — Tik paklusny
bės dėka kun. Damijonas liko 
priverstas priimti tą jam pa
garbos žymę. — Ne tam, — 
sakė jis, — aš Molokon 'atvy
kau. — 

Daug metų jis vienų vienas 

Iš tokio 'milžiniško darbo 
turėjo būti ir milžiniški vai
siai. Ir būvio kentėjimai liko 
palengvinti, sielų reikalai su
tvarkyti, konvertitų daugelis. 
Jo pastangomis buvo sudary
tas choras ir orkestras. Baž-
nvČios šventės buvo iškilmin-
gai su procesijomis apvaikš
čiojamos. Įsteigta buvo Am-

senos savo parapijos, tėvas 
Damijonas kažkaip silpnai jau 
tesi. Besirengdamas praustis, 
netikėtai užpylė karšto van
dens ant savo kojos; — ne
jautė jokio skausmo. Gerai 
žinojo šį skausmo ne jautimo 
simptomą. I r nuo to laiko jau 
nebevadindavo savo žmones, 
"mano broliai", bet, "mes 
raupuotieji' \ Šiuo metu Ha-
\vaios valdžia parūpino Molo-
koj įsteigti ligonine, tėvo Da
mijono dėka, 700 raupuotie
siems. Taipgi daug prisidėjo 

laimė. Katastrofa, kaip spė
jama, greičiausia bus įvykusi 
vairui sugedus, nes jei vairas 
būtų buvęs tvarkoje, dėl pa-
sibaidvmo arklių, šoferis būtų 
galėjęs vairavimą išlyginti. 
Sunkvežimiais išvertęs 4 ke
lio sargušulius nusirito 85 lai
psnių statumu 6 metrų aukštu 
mo atkrantės. Sužeidė sunkve
žimyje buvusių 19 asmenų ir 
tris vietoje užmušė, o ketvir
tas mirė nugabentas i Alvtaus 
apskr. ligoninę. Užmušti cir
ko artistai: Benys Petruškevi
čius, 34 m. amžiaus, kilęs iš 
Kazlų Būdos; Voldemaras Vo-
lgensas, 50 m. amžiaus, Esti
jos pilietis; Antanas Pilkaus
kas, 30 m. amžiaus, iš Šančių. 
Pilkauskas buvo uakiras. Jį 
gerai prisimena Amerikos lie
tuviai, nes jis dalyvavo Čika
gos pasaulinėje, parodoje. Pil
kauskas turėjo artistišką p ^ -
udonimą "Al i Bei". Ketvirtas 
iš užmuštųjų yra cirko darbi
ninkas Karpas Surininas, 44 
m. amžiaus, iš Kruonio valse., 
Dūdiškių k. Labai sunkiai su
žeistas darbin. Kuklys, 16 m. 
amžiaus, sunkiai sužeisti mu
zikantai Stepas Songaila î  
Kartenos valse., Baublių k., 
Kazys Songaila iš to pat vai. 
Raguviškių k., artistas Juo
zas Minginas iš Kauno, muzi
kantas Antanas Čerauka iš 
Kretingos, artistas Balys Si-

kė. Sunkvežimis buvo sunkiai 
prikrautas. Be daugelio žmo
nių juo dar buvo vežami cir
ko stiebai, brezentai, patiesa
lai ir kai kuri butaforija. Nuo
stoliai, neskaitant žmonių au
kų, cirkui dideli, nes autove-
žimis apdaužytas, sunaikintas 
ir susigadintas cirko turtas. 

Cirko savininkas Adolfas A-
zis gyvena Rygoje. Dalinin
kas ir direktorius yra Pranas 
Končius iš Joniškio. , 

Katastrofa, didelis susidomė 
jimas. Įvykio vietoje visą die
ną buvo šimtai žmonių. Aly
tuje dėl katastrofos jaučiamas 
didelis susijaudinimas. Žuvu
siųjų kūnai bus atiduoti gi
minėms palaidoti. J au su kai 

i kurių giminėmis susitarta dėl 
lavonų atsiėmimo. Visi sužei
stieji gydomi Alytaus apskr. 
ligoninėje. 

LIETUVOJE PLIN
TA FAZANAI 

Praeito amžiaus pabaigoje 
Lietuvoje buvo daug fazanų. 
Ypač daug jų laikė gnafas Ti
škevičius Raudondvario ir ki
tuose miškuose, šie ilgauode-

klimatą. Didžiajam karui už
ėjus, šiuos gražius paukščius 
iššaudė rusų ir vokiečių ka
reiviai, o taip pat ir brako
nieriai nemažai padėjo mūsų 
fazanus išnaikinti. 

Prieš keliolika metu Vytau
to Didžiojo Universiteto gam
tininkai, medžiotojai ir gam
tos mylėtojai ryžosi mūsų mi
škuose vėl apgyvendinti tuos 
Azijos paukščius. Tam reika
lui buvo parinkti vadinamieji 
Mandžūrijos fazanai, kurie ga 
na lengvai gali pakelti Lietu 
vos klimatą. Atgabenti iš ki
tų valstybių fazanai nebuvo 
iš karto paleisti i laisvę, nes 
jie paprastai skrenda kitur, 
tad tuo būdu šiuos paukščius 
būtų sunku apgyvendinti vie
name kuriame miške, ar apy
linkėje. Iš pradžių fazanai bu
vo laikomi uždari. Vėliau po 
vieną ar po kelis paleisti lai
svėn. Paukščiai papratę gauti 
maistą tam tikruose narvuo
se, tad laikas nuo laiko i juos 
sugrįžta. Žinoma, yra tokių, 
kurie pasilieka visai laukiniai 
ir namo jau nebeparlekia. Tai
gi, fazanai mūsų miškuose 

(Tęsinys 4 pusi.) 

mirė. Kuomet jai prieš 
buvo pranešta apie si 
būkle, ji išsitarė, — 

darbavosi Simne sunkiame da- k a d m e s a b u k a v t n v y k s i m e 

rbe. Paskutiniose jo amžiaus 
dienose sulaukta pagelbos. At
vyko pas jį kunigai Konradi 
ir Wendolin, du broliuką j , Jo-

naujos bažnyčios pastatymui, i doravičius iš Šiaulių, virėja 
Vieną metą vėliau tėvui Da- Julė Surinienė iš Kruonio vpi., 
mijonui buvo atsiųsta čekis darbininko Aldona SepažJns-
$5000.00 iš Anglijos nuo vie-įkaitė, 17 m. amžiaus, iš Šiau-
no dvasiškio. lių. Kiti sužeisti lengviau. 

m . v • . . ,. ; Pinu a jai pagalba suteikė A-
Tais pačiais nu tais motina t J f L ° 

.̂  i. • • -v . . . lytaus apskr. gvdvtojas Ste-
Ivuomet lai prieš mirti , . o ; J d 

panovas ir ulonų pulko ka-
Mflt 't ' ™a'* I iv yk^° vietą buvo nu

vykę Alytaus policijos nuova-

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: VARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokio* Rūš ie s I n s u r a u c e — l gilios, Viesulo, Automobi l ių , 

Stiklu ir t. t. 

i dangų. 
i. d ' V 

kubas su savo slauge ir Juo
zapas ir trys pranciškietės se
sutės. Brolis Jokūbas buvo 
eks-kareivijo« oficierius kon
vertitas, kuris pašventė liku
sias savo gyvenimo dienas 
Molokos saloje, kartu darbuc-
davnas su Tėvu Damijonu iš 
dėkingumo įam Dievo suteik
tos į katalikų tikėjimą attsi-
vertimo malones... Nežinia, 
kaip mes, būdami katalikais, 
gimę katalikais, įvertiname tą 
malonę.... Mažai, visai mažai. 
Jei būtumėm vargu, skaus
mais jgyję nuo Dievo tą ma
lonę, o kaip mes ją gerbtu-
mėm. Kaip sakoma, uždyka 

žiną Švč. Sakramento g a r b i - ; g a u t a > d d t o n e į v e r t y t a > 

nimo draugija. i 

Ištikrųjų būtų stebuklas jei 
šitie artinlo meilės darbai ne
liktų pastebiaJmi. Honolulu 
žmones įteikė pinigų bursą tė
vui Damijonui kartu su pagy
rimo laišku. Aukotojai did
žiumoj buvo protestantai. Už 
aukas jis buvo labai dėkin- i 
gas, bet labai išsigando, kad 
jo darbai taip buvo spaudos | 
aprašomi. Melste maldavo, 
kad liautųsi taip darę. Ar cia 
ne ištikrųjų šventojo žymė? 
Gilus nusižeminimas visame 

Nors liga progresavo, betgi 
nepaliete jo rankų, tuOmi ge
rasis tėvas Damijonas vis ga
lėjo laikyti šv. mišias kol iš
seko paskutines jo jėgos. Ke
ntėjo angelišku kantrumu, gu
lėjo ant žemės, kaip jo išrink
tasis gyvenimo pavyzdis, šv. 
Pranciškus. 

Balandžio 15 d., 1869 m., 
49-uose savo amžiaus metuo
se, atsiskyrė didysis raupsuo
tųjų meilės apaštalas, ramiaiy 

linksmai su įsavo geraisiais 
draugais ir pagelbininkais ir 
nukeliavo pas savo Viešpatį, 
kur laukė gerbės ir palaimos 
vainikas. 

Šis garbingas asmuo tapo 
visu kuo, kad visus lai/m€tų 

dos viršininkas, apygardos tei
smo prokuroro padėjėjas Vai-

Kristuje. Nieks jo neatskyrė 
nuo Kristaus meilės: nė var
gias, nė suspaudimas, badas, 
plakimas, pavojus, persekioji
mas nė kalavijas. Nei angelai, 
nei kunigaikštystės, nei galy
bės, nei dabartiniai, nei būsi
mieji dalykai, nei stiprybė, 
nei aukštumas, nei gilumas, 
nei joks kitas sutvėrimas ne
galėjo atskirti jo nuo Dievo 
meilės, kuri buvo Viešpatyje 
Jėzuje Kristuje. — Rom. 8, 
35-39. Jam taip sėkmingai se- j 
kėši dėlto, kad jis visados sta
tė sau jo akių skaisčiausiąjį 
ir tobuliausiąjį pavyzdį, bū
tent : Dievo Sūnaus, mūsų Vie
špaties Jėzaus Kristaus gyve
namą ir darbus. 

eager we are to tell others aboul 
something we discovered .. . a new recipe, an unusual 
treatment. When you discover Clairol yoo will rush to 
tell your friends about it. For Clairol takes drab, 
grey-streaked or grey hair and imparts natūrai-looking 
color and luster in one quick triple-action treatment. 

• • • 

A$k your hair-dresser. Or write for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair, FREE beaury analysis. 

with common, 
old-fashioned 
hair dyes, but — 
NATURALLY.\.with 

CUiBOl 

Į Beverly Kino, Clairol, Inc.. 
I 132 We$t 46th St., N«w York, N. Y. 
I S«nd FREE bookl«t. advico and analyiit. 
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UNCLE W1GGILY'S TRICKS 

"TKafexiscomh 
*If you could ortly ntake 
asmokesa 
toKkkt 

•V/K^tdoyju thinkof 

Žiauraus sporto vaizdas. Meksikoje, kaip ir Ispanijoj, rengiama žiaurus spor
tas — imtynės su jaučiais. Čia parodoma jaučio 'mirtinai sužeitas arklys ir pro 
galv«j netamas pikadoras. Už jo stovi toreodorai. 

LIETUVOJE P U N T A 
FAZANAI 

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 

pradėti apgyvendinti pusiau 
naminiu būdu. Panašiai keli 
gamtos mėgėjai fazanus laiko 
Kauno, Prienų, Joniškėlio, U-
tenos ir kitose apylinkėse. Be
ne daugiausia šių ilgauodegių 
centrinės Azijos paukščių lai
ko prof. Ivanauskas. Apie 5-6 
kilometrus į vakarus nuo Kau
no, aukštame tankiai sužėlu
siame Nemuno krante, Abeli-
nės kaime, prof. Ivanauskas 
globoja iVrzanus. Ten šie pau
kščiai taip apsiprato, kad net 
braškių lysvelėje šį pavasarį 
fazanų porelė susuko lizdg, ir 
dabar peri. Tafme pat prof. I-
vanausko ūkyje teko matyti 
jau išperėtus višta ir dabar 
vedžioja, kaip tikrus savo vai-

IS LIETUVOS 
iVILNIUS. — Vilniaus Ry-

AUTOMOBILIO NELAIME t o j u s ™™> k a d ™e V i l 

TIES BIRŠTONU 

Jack Šarkis Vel į 
Arenę 

1 

Buvęs pasaulio sunkaus svo 
rio bokso eempijonas, Jack 
Sharkey - Žukauskas vėl grį
žta į bokso areną. Apie porą 
'inetų. buvo pasitraukęs ii šio 
sporto srities ir gražiai gyve
no su savo šeimynėle Boston, 
Mass., kame jis turi didelę 
užeigą. Mūsų Juozas dar at
rodo stiprus, nepaprastai daug 

niaus krašte jau kelinta sa- patyręs bokso srityj ir, nors 

BAISI SAUSRA Prieš dvi savaites sūnų, 
dabar tėvą 

HOBART, 1ND — Sekma
dienio naktį greitasis trauki-

vaitė nėra lietaus. Saulė nuo I jau nebjaunas turi gerą pro- Jnys prie pat namų ant skers 

Išpiove Krotus ir 
Pabėgo 

BRIDGEPORT, NEB. Mor-
rill kauntės kalėjime penki ka
liniai, išpjovę dviejų kamba
rių geležinius krotus, pabėgo 
laisvėn. 

BIRŠTONAS. — Ties Bir
štonu įvyko automobilio ka
tastrofa, kurioje sužeisti du 

- • , v , laips. Celsijaus. Dėl to dauge-
zmones ir sudaužytas automo' . . .„ . v . • 

ryto iki vakaro kepina ir vis I gą vėl likti bokso čempijonu. 
ką džiovina. Vietomis apie i Šarkio kumštynės įvyksta an-
vidudienį karštis siekia 40 j tradienį rugpiūcio 18 d., Yan-

kee Stadiume. Jo oponentu 

bilis. Iš Prienų Birštono link l y j e v i e t * i S t i k o n e m a ž a S a i s " 
rų ir laukuose be laiko nuno
ko rugiai ir išdžiuvo vasaro
jai. Tačiau Vilniuje buvo 

važiavo apie 60 — 70 klm. 
greitumu lengvas automobi
lis, vairuojamas Čekausko, ir 
vežė 5 žmonės. Apie du kilo
metrus prieš Birštoną prisivi
jo kitą, automobilį, kuriame 
taip pat važiavo 5 žmones ir 
kurį vairavo Alytaus kelių ra 
jono viršininkas Juškenas. 
Kauniškis lenkė iš. kairės, bet 
užkabino jauną beržą, jį pa
lenkė, du kartus persivertęs 

smarki audra su lietumi 
perkūnu. 

ir 

MIESTAS LAUKIA NAUJO 
VARDO 

į ravą ir sustojo avizŲ lauke, 
kus. Iš pirmo žvilgsnio jauni"apie 14 metrų nuo plento. Du 
fazaniukai labai primena viš- žmonės sužeisti. Vairavusiam 

MARIJAMPOLĖ. — Spau
doje paminėtas Marijampolės 
vardo pakeitimas Pašešusiais 
sulaukė daugelio marijampo
liečių pritarimo. Laukiama, 2 iki 10 dolerių, 
vardas tikrai bus pakeistas. , 

bus Joe Louis, vadinamas ru
duoju bombuotoju, kuris t*aip 
triukšmingai prasimušė į vir
šūnes ir, pagaliau, netikėtai 
pralaimėjo Max Schmelingui. 
Jack Sharkio — Joe Louiso 
rungtynių paskelbimas sukė
lė didelio susidomėjimo ir ma 
noma kad jos duos iki 400 
tūkstančių dolerių pajamų. 
Rungtynių promotorium yra 
Mike Jaeobs. Rungtynes ren
gia Twentieth Century Sport-
ing Club. Tikietai į rungtynes 

rinkus, tik už juos kiek grei
tesni. Iš Obelinės fazanai siun
čiami j kitus Lietuvos miškus. 
Taip šie paukščiai plinta mū
sų miškuose ir šr^ip medžiais 
apaugusiuose plotuose. Kitose 
valstybėse fazanų yra gana 
daug. Prieš keletą imtų vie
nam Lietuvos medžioklės ir 
žūklės draugijos nariui bū
nant Paryžiuje, jį pakvietė 

Čekauskui sužeista nosis, au
tomobiliu du ratai nulaužti. 
išbįrėjo stiklai, išlaužtos du 
rys ir sulaužytas viršus. 

GINKLIUOJA ŠAULIUS 

SMARKUS VIESULAS 

KAUNAS. — Neseniai įsis 
teigęs apygardos teismo šau
lių būrys, labai gražiai vei
kia. Visi nariai pasižadėjo sa 

DIDELIS DERLIUS 
VAISMEDŽIŲ 

ALYTUS. — Alytaus aps
krityje šiemet numatomas di
delis sodų derlius. Ypač jau-

šautuvus. Jau įsisteigimo die 
na. notaras Moigis būrio ap
ginklavimui paaukojo 120 Ii 

ALYTUS. — Alytaus aps
krityje, Merkinės v., Makniū-
nų dvare, Ilgininkų ir Meška-

vienas senatorių, į fazanų n , e - 1 ^ . k a " n ų f * » * * " * * M, o šiomis dienomis, tam pa 
diioklę. PePr keliolika w l a n . ^ t a d , e n , praėjo smarkns ™ ^ t i k s l u i m litų p a a u k o . 
d„ viename miškelyje b l l v 0 | «»'as su leda.s Ledų nkn to l j o p r o k u r o r o padm&s j . 

• ^™^ e rr labai daug ir labai stambių, i \«QT.Wo 
nušauta apie 1<)00 fazanų, l e n . ® v_ * ! Merk) s. 

. . . . . „ , Ledai įsdauze langus, sužalo r 
pat lauke pirkliai nušautas . . , . . , j — — 

. vv. . , , - , jo medžius ir suniokioio daug 77 •• = 
paukščius nupirko, silmokeda- , i : r r , . _,_. , JT 

vo lėšomis įsigyti kariškus n e s n i e J į s o d a i t e i k i a
 v

d a u g 

vilčių. Jau dabar kriaučių ir 
obelių vaisiai šakas laužo. 
Kiek pernai čia buvo tušti, 
tiek šiemet, atrodo, bus pilni 
sodai. 

kelio suvažinėjo Petrų Kula-
vicką. Prieš dvi savaites toje 
vietoj buvo suvažinėtas jo 
sūnus 20 m. amž. 

CHICAGOJE 
Atostogavo 

YVEST SiDE. — Aušros 
Vartų parapijos choristes A. 
Kulikauskaitė, I. Aitutytė, S. 
Kazanauskaite, B. Petraieiūtą, 
E. Rūdyto, M. Keturakaitė, F. 
Saunoraite buvo išvykusios a-
tostogoms i pp. Vaičių vasar
nami prie Bas ežero, Ind. vai. 

Visos grįžo liepos 26 d. ir 
džiaugiasi turėjusios labai ge
rus laikus. Sako, nors dienos 
buvo šiltos, bet naktimis rei
kia gerai apsikloti. Del to vi
sos gerai pailsėjusios ir grį
žusios namo vėl stojo prie sa
vo darbų. Visos saulės apde
gusios. X. 

MISIJŲ REIKALU 
Paskirta du TČVŲ Marijonų kunigai misijoms Amerikoje 

— kun. J. Mačiultonis, M.LC. ir kun. A. Markūnas, M.I.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonierių prašo
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MACIULIONIS, M.I.C., 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

P.S.; Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo 
prašymų atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų 
maršrutų. 

KUN. J. MACIULIONIS, M.LC, 
misijų tvarkytojas. 

PRAMOGŲ 
KALENDORIUS 

Čia dedonc dykai pranešimus tų, 
kurie save spaudos darbus Lr skel
bimus duo-Ja "Draugui". 

11-to YVardo Lietuviu De-

RADIO 
DAINUOS G. GIEDRAITIE 

NĖ IR K m 

Šiandie 7 valandų vakare 
mokratų organizacija kviečia užsistate;, radio ant stoties W 
visus lietuvius dalyvauti jos GES turėsite daug malonumo 
piknike rugpiūcio 2 d., Shady pasiklausyti gražios ir įdo-
Tree (Jrovė (Spaičio darže) mios radio programos. Dai-
prie Archer ave. dvi mylios į nu<>.s G. Giedraitienė, kuri vi-
vakarus nuo Kean ave. Bus jsuomet pasižymi geru išpildy-
daili jjrogram«. Grieš gera or
kestrą. 

PLATINKITE ' * DRAUGĄ' 

. . . fuu. „ , ,< ,. • , 'pasėlių. Tokios smarkios aud mi 2.),000 trankų. Gamtininkų r . . . 
manymu, dabar Lietuvoje yra 
apie 900—1000 fiizanų ir jų 
skaičius galėtų dar smarkiau 
augti, jei ne lapes, vanagai, o 
ypač katės ir pagaliau brako
nieriai, kurie kiekvienu laiku 
negailestingai naikina mažus 
paukščiukus. Įvedus didesnes 
bausmes už medžiojimą, už 
draustų laiku, fazanų skaičius 
Lietuvoje per keliolika metų 
dar žymiau pakilsiąs. J-s 

ros su tokiais stambiais 1« 
dais žmonės dar sakosi nema
tę. 

BE KONTRABANDOS 
NEAPSEINA 

Mirė Ž y m u s Geradaris 

liOCHESTEIt, N. Y. — Po 
ilgos i r sunkios ligos liepos 
16 d. persiskyrė su šiuo pa
sauliui Kotrina Ulinauskienė, 
Gi m. aunžiaus. Velionė paėjo 
iš Prienų. Amerikoje išgyveno 
apie 41 metus. Priklausė Gy
vojo Rožančiaus draugijai ir 
I I I Sv. Pranciškaus ordinui. 
Palaidota to ordino rūbuose. 
Velionė gyva būdama prašė I tėvas, vyras, sūnus, dukterys 
mine įSUų nesiųsti, tiktai n^ir giaynės. Vyturys 

KYBARTAI. - Kybartų 
pereinamojo punkto viršinin
kas K. Kubaitis sulaikė iš Ei
tkūnų gyventojo Gustavo Ben 
derio 6 gabalus — 23,7 mtr. 
pusšilkinio audimo ir iš Vir
balio miesto gyventojos Onos 
Preisaitės 2 poras medvilnių 
kelnaičių. Kontrabanda jie 
norėjo slaptai pernešti į mū
sų pusę. 

Idas. Ir, ištikrųjų, buvo net 
oi) mišių kortelės prie jos ka
rsto, apart 10 giedotinių. Pa
laidota iš Šv. Jurgio bažny
čios trims kunigams laikant 
s v. Mišias liepos 20 d. Iloly 
Sepulchre kapinėse. Liūdi jos 

GERA 2INIA CHICAGO LIETUVIAMS 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan As-
sociation of Chicago, vėl perbalsavo ĄOfn dividendų ant 
visų taupymo skyrių. 

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
h/k). 

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus1 yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti iki $500p.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak RoacL skersai Metropolitan 
State Bank. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor-
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro
mos nuo 5 iki 15 metų. 

Namų savininkai reikalaujantieji morgičių visados 
kreipkitės į 

• 

^ E i 

Išvyko Atostogoms 

BR1GHTON PARK. — Da 
rbuotoja P. Vaičkauskienė a 
tostogoms išvyko į So. Avon, Į 
Mieli. Smagiai atostogas pra- I 
leisti ir sveikai laimingai su
grįsti. Rap. 

Tiems, kurie neturi kaip 
nuvažiuoti, bus parūpinti tro-
kai, kurie nuveš dykai. Pra-
šomj. susirinkti prie Lietuvių 
Auditorijos \'2, ]'2:oi) ir 1 vai. 
po pietų. 

Liepos 30 d., 7:30 vai. bus 
didelis paradas automobiliais. 
Visi prašomi dalyvauti. Para
das prasidės nuo 34 pi. tarpe 
UalsUtl st. ir Lituanica ave. 

r. N. 

m u rinktinių kompozicijų ir 
operetiškų dainų. Be to, bus 
naujos ir smagios orkestro-
muzikos, įdomių kalbų ir sva
rbių pranešimų. Nepamirškit 
pasiklausyti. Rap. X X X 

v 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak 
Tol CANal 0R2.S J 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Pnone 
PROspoct 1028 

Res. and Office Tel. CANal 0257 
23by S. ljeavitt St. 

CANal 0706 

LIETUVIAI DAKTARAI 

rEDERAL SAVINGS 
JANO LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO 

Sfe 

2202 W. Ceimak Road 
BWC J. KAZANAUSKAS, Rs^t 

K.es. 6924 S. Talman Ava. 
Res. Tel. OROveniU 0617 
Office Tel. HEMlock 484B 

OR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ix Nedėliomia susitarus 

Tel. CANal 2345 

OR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

OR. J . J . KOVVAR 
(KOWABSKAS) 

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

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

N uo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartj 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tei PROspect 1930 

• « • m 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, UI. 
Utarn, Ketv. ir Pštn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Snbat. 2—9 vai. 

OR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30» 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

TraČiadi?itiitti» ir Seku^diaiiiiis 

Tel. CANal 6122 

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir NedėL pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Res. PROspect o659 

OR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

OR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo y iki 8 vakare 
įeredo.1 pagal sutarti 

Tel. Ofiso BOUlevard 591S—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
(Jiįso vai. nuo l—.5; nuo 6:30—8:30 

756 YVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—b p. m. 
Nedeliomis pagal antartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave, 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonu MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

» • ! !«o tuMu ir nuo 7 ŠM 8:30 raL 

DR. MAURIGE KAHN 
tiYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4631 S a Ashland Ave. " 
Tel. YARda 0994 

Res.: Tel PLAza 2400 

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

H**tii ŪMU iii ikj U dja«j 

I 
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS 
Metinis \yaų 
Išvažiavimas h i 

HARTFORD, CONN. — L. 
Vyčiai savo metinį išvažiavi
mą, turėjo liepos 12 d., South-
wick, Mass., Lake Congamond. 
Diena buvo graži. 

Tą pačią dieną ir Bristolio 
lietuvių katalikų jaunimas — 
Lithuanian Catholic Crusad-
ers turėjo savo metinį išva- Į rėti atostogas. 
žiavimą toj pačioj vietoj. Tat ( Li e t u v *i te lavinsis muzikoje 
Hartfordo vyčiai ir bristolie-

Lietuvis dviratninkas 
Teko girdėti kad lietuvis 

Gegeckiukas yra dviratninkų 
konteste Hartfordo Bucklye 
stadiume. Kas antradienio va
karą būna lenktynes, kurios 
dalyvauja smarkiausi Ameri
kos dviratninkai. 

Atostogauja 
Daugelis lietuvių dabar ato

stogauja. Visiems linkime tu

miai savo jėgas išbandė soft 
bąli lošimu. Lošimas išėjo ly
giomis. 

Paskui pasiskirstę valgė, 
maudėsi, laiveliais plaukiojo 
ir t.t. Vakare buvo šokiai. Kai 
kurie mėgino savo gabumus 
roller-skating sporte. 

Žinutes 
Hartfordietis Jurgis Nakte-

nig šiomis dienomis tapo į-
trauktas į anglų laikraščius. 
J isai yra metikas (piteher) 
Philadelphia Athletics. Nors 
jam nelabai sekėsi, bet pra
eitis labai graži ir daug ža
danti. Teko girdėti, jog už 
sportą gavo stipendiją Duke's 
universitete. Vietiniai laikraš
čiai nustebo, kad Nakteniui 
taip nesisekė, bet pažymėjo, 
jog tai gali atsitikti ir geriau
siems metikams. 

Teko girdėti, ka<l S. Dilijo-
niūtė, iš Bristol, Conn., pra
dės lavintis muzikoje ir sykiu 
lavins balsą pas garsiąją Bose 
Ponselle, New Yorke. Linkime 
jai kuoaukšeiausia prasimušti 
muzikoje. Paeina iš pavyzdin
gos lietuvių katalikų šeimy
nos. Sek, Stefanija, Onos Kat-
kauskaitės pėdomis! 

Sesutės Stefianija ir Selma 
yra veikėjos lietuvių Katalikų 
Kryžiuočių (jaunimo) Bristo-
le draugijos ir Connecticut 
valstvbės lietuviško katalikiš-
ko jaunimo (C. L. C.) organi
zacijos. Abi kartais gieda ai
rių bažnyčioje tai Terryville, 
tai Bristole. .Malonu pažymė
ti, kad lietuvaitės turi ambi
cijos ir netingi lavintis muzi
kos mene. Gražus pavyzdys 
visam mūsų jaunimui. 

THINGS THAT NEVTR HAPPEN 
Copynght. 

Smarkiai nukentėjęs uostas. Ispanijos uostas Massua, Briterijoj, kuris per 
kovas radikalų su sukilėliais smarkiai nukentėjo. Užsidegus gazolino tankoms 
ugnis persimetė į amunicijos sandelius. Įvyko didelių sprogimų. Daug žmonių 
žuvo. 

nį, kuris ilgai neišdils iš vaiz- ra vienas seniausių ir vienas 
duotės. Kaip nuotakos, taip uoliausių Chicagos lietuvių da 
ir jaunavedžio tėvai jau nuo rbuotojų. Ypač daug darbuo-
seniai rūpinasi, kad šliūbas jasi draugijose. Prieš 34 rae-
būtų ko puikiausias. J i s i r j tus atvyko Amerikon, metus 
bus toks. Amžinu neatmezga- išbuvęs AVaukegane atvyko 

VIRINES ŽINIOS 
Portiuncula Reko

lekcijos 
Mišių ir vakarais 7:30 vai. 
Sekmadienį per sumą 11 vai. 
bus įstatytas Švč. Sakramen
tas iki 7:30 vakaro — mišpa
rų ir rekolekcijų užbaigos. 
Tretininkų draugija eis prie 
šv. Komunijos ateinantį sek-

Šv. Jurgio bažnyčioje penk
tadienį, liepos 31 d., ryto po 
paskutiniųjų Mišių šv., prasi
dės Portiuncula rekolekcijos, l ^ į ^ ^ ^ 
kurias ves kun. Drazdys. Re
kolekcijos tęsis tris dienas: 
liepos 31, rugp. 1 ir 2. Pan*o-
kslai rytais po paskutiniųjų 

JUOZAPAS JAKAITIS 
Mirė liepos 27 d.. 1936 m., 

S vai popiet, sulaukės 46 me
tų amžiaus. 

Kilo iš Panevėžio apskr., Ra
mygalos parap.. Jakalniij kai
mo. 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliajne nuliūdime 

moterj Valerija, po tėvais Va-
lantinavičaitė, sūnų .Leoną, duk
terį Josephine. 2 pusbrolius: 
Vladislovą ir Antaną Jakaičius 
ir brolienę, švogerką Oną Pau-
likienę tr šeimyną; o Lietuvoj 
tėvą Adomą, broli, seseri ir 
gimines. 

A. a. Juozapas Jakaitis buvo 
narys Lietuvių Piliečių Klubo. 

Kūnas pašarvotas 4305 So. 
Artesian Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, liepos 30 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo Švė. Pane
lės Marijos parap. bažnyčią, 
kurtoj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldi; bus nulydėtas j šv. tva-
zimie.ro kapines-

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paž>-
sUunus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, 
Duktė, Pusbroliai, Broliene, 
švogerka ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS | 

E JUOZAPAS / * 

UDEIKIN 
TfiVAS ^ # 

RE Public 8 3 4 0 

Trečią va-., pa pietų sekma
dienį bus tretininkų priėmi
mas. Portiuncula atlaidai yna 
"toties ąuoties", tai yra kiek 
kartų žmogus aplanko bažny
čia ir atkalba šešerius pote
rius, apturi šiuos atlaidus. A-
plankymo valanda prasideda 
per pietus rugp. 1 ir baigiasi 
vidurnaktyje rugp. 2. 

Ne vien tretininkai, bet ir 
kiekvienas krikščionis turėtų 
naudotis rekolekcijų proga, 
naudotis Dievo malonėmis. Iš
pažinčių klausysime rytais ir 
vakarais per rekolekcijas. 

Pralotas ML L. Krušas, 
Klebonas 

mu moterystes ryšiu jaunave
džius teiksis surišti gerb. kun. 
Ignacas Alhavičius, Dievo Ap
vaizdos par. klebonas. Ne vie
nas čia nusistebės, kodėl sve
timos parapijos klebonas pa
kviestas ceremonijas atlikti i 
Tam yra svarbi priežastis. Jau 
nosios motinu Pranciška Ja
nui iene} - Sedem kaitė yra ki
lus iš to paties miestelio — 
Lazdijų, kaip ir gerb. kun. 
Alhavičius. Augdami pasiži
nojo, tai pažinties ryšiai pa
silaiko ir čia. Tai mat, kaip 
dalykas išsiaiškina. 

Janulių ir Aukštaičių šei
mynos pasižįsta jau veik per 
porų dtsetkų metų. Kai 1922 
m. Aukštaičiai iš Spring Val-
ley, 111. atvyko Chicagon, tai! 

Chicagon ir čia nado laimę •— 
čia susirado patinkamų darbų, 
čia vedė, čia, Bridgeporte, įsi
kinkė į daugeriopų visuomeni
škų darbų, kurį ir iki šiol te
bevaro. Jisai yra vienas iš iš
tvermingiausių veikėjų. Kuo 
seniai prisidėjo prie Kęstučio 
spulkos, jau apie 15 metų, kiai 
yra jos direktorius, o 4 metai | nu Stasiuiliu, Eleonora Bur 

gos apskričio ir Jau tiek pat 
metų, kai pirmininkauja 15 
kuopoj, Bridgeporte, nors da
bar gyvena Miarąuette Parke, 
7154 So. Fairfield ave. 

Šliūbas ir pokylis 
kštų svečių gerb. kun. Ig. 
Albavičius, gerb. kun. A. Bal-

Pasižymėjusių jaunavedžių tutis, Evaldas, Zalatoris ir ki-
šliūbas bus įspūdingas. Varg. ^ 
B. Janušauskas pritaikys sau- ^ - = = = = ^ = = _ = = = : : : : : = ^ ^ 
nų muzikali programų. Pamer
gių ir pabrolių sudaryta ke
turios poros. Jos bus šioje tva 
rkoje: palydovė — Ona Bart 
kienė, jaunojo sesuo, Angeli-
na, jaunosios sesuo, su Anta-

Taigi šios vestuvės bus vie
nos šauniausių, kadais buvu
sių Chicagos lietuvių tarpe. 

Žinantis 

kai yra vice pirm. Jau 13 me
tų, kai pirmininkauja Simano 
Daukanto dr-joj, 2 metu pir
mininkavo Saldžiausios Šir 
dies V. J. dr-joj, 4 metus pir
mininkavo šv. Martyno dr-joj, 

biūte iš Waukegano su Si. 
Šapam, Sofija Kukštaitė s'i 
Kaz. Norušu, Bronė Usauskai-
tė su Jurgiu Giedraičiu. 

Pokylis [vyks salėj 4058 W. 
4 7st., kampas Karlow ave 

_ | 

kuri vėliau prisidėjo prie Vy- Yrr sukviesta apie 200 svečių Į 
tauto Didžiojo dr-jos. Jau tre- Į ir viešnių. Jų tarpe bus iš 
t i metai, kai toj dr-joj pirmi 
ninkauja. Be to darbuojasi 
Teisybės Mylėtojų dr-joj ir Pa 

su viršum metus gyveno pas | i laimintos Lietuvos dr-joj. Kai 

Janulius. Abejų vaikai lankė reikėjo darbuotis Lietuvos la-

sykiu Šv. Jurgio parap. mo
kyklų, o jų baigę aukštesnius 

jbui, tai Janulis buvo pirmose 
j eilėse. Laike Laisvės Pasko-

Pennsylvanijos, Spring Vallev 
ir iŠ plačios Cliicagos. Bus au-

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams 

VENET1AN MONUMENT CO., INC. 

Į jr . 

"&* m 
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Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
O 

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠfERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

! los 

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą, ir padedąs malimui. 

T> 1 +' • . . . . . Skatina plaukimą syvų pilve tr žar-mnk<sln« ėin ttne-lpwood Hio/b 11U" L*oml platinimo Jisai lai- !nose. vidurių judėjimas pasiiiuosuo-moKsiUb ejo rjngie\\ooa ingn i . , . . . ija. NUGA-TONE veikmė į širdį m-
S c b o o l ė i D a b a r t i n i s i a i m a v e - l " n ( ' J ° P i r m ą 1 ) 1 Z n i e n i J s k i r t 3 , šaukia didesnę energija jos įval-o i n u u i ^ j . i / t t u c t i u i u s ,]ctima\L . . . ,v , r»oms funkcijoms. Sveikstant po min 

dis Albertas, baigęs h i g h I <lov,ana ir daugiausia boaių . s - ' 
schoolę įstojo j visame pašau-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
dos ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 

Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi-

lyjo pagarsėjusį Armour Ins
titute of Technology. Nuo jau 
nų dienų jisai buvo uoliai at
sidavęs studijoms, tai minėtoj 
mokslo įstaigoj šauniai baigė 
chemijos inžinerijos skyrių. 
Darban buvo priimtas Yietor j Kxehange Bklgo ofise ir Jo-

p l a t i n i m ą . J a u 25 m e t a i , k a i ' tikrinkite šio toniko Nauja galia. 
Hirha Tn<=nrnTir«r» ^ Y ^ n T i f r o "I Mėnesio trytmentas tik už Vieną. Do-
G i r o a mSUranCC ilfXCnange jierį. Pasėkos garantuotos arba pini-
Bldge, kur yra foremanu (sta-
rter). 

Be minėtos nuo Lakos Janu
liai dar išaugino dukterį An
gelinę, kuri dirba Insurance 

gai grąžinama. Parduoda visi "ap-
tiekoriai. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Jdealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 50c. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių: 
Direktorių Asociacijos j 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

Dvi Žymios Šeimynos 
Sueina į Giminyste 

BridgeportieiCjų Tarno ir 
Pranciškos Janulių šeimyna ir 
marketparkiečių Juozo ir An
taninos Aukštaičių šeimyna 
iki šiol palaike tik artimus 
pažinties ir prietelystes ryšius. 
Dabar tos dvi pagarsėjusios 
šeimynos užmezga giminystės 
ryšius. Taip j vyks per vaikus. 
Ona Janulyte permainys pa
vardę ir nuo rugp. 1 d. ji taps 
p-nia Aukštaitiene. 

Tie, kurie mėgsta pamaty
ti iškilmingiau ir didingas eks
kursijas pas altorių, tai atei
nantį šeštadienį rugp. 1 d., 
4:30 v. popiet privalo būtinai 
būti Marąuette Parke Panelės 
Šve. Gimimo parap. bažnyčioj. 
Ten tada pamatys tokį regi- [ 

(lasket kompanijos dirbtuvėj 
Ciceroj. Per depresijos metus 
dirbtuvėj buvo įvairių pakti-
timų, bet Albertas visą laik.į 
užsiliko darbe, nes jis buvo 
nepamainomas. Nuotaka Ona, 
higli school baigusi, dirbo In
surance Exchange Bklgo ofi
se. 

Apie tėvus 
Jaunosios tėvas Tanias Ja

nulis, 3430 So. Morgan s i , y-

na, kurs nuo rudens pradės 
lankyti De La Salle mokyklų. 

Aukštaičiai, jaunavedžio tė
vai, pradžioj gyveno Pennsyl-
vanijoj ir 12 metų išgyveno 
Spring Valiey, 111., kur darba
vosi vietinėse dr-jose. Ten per 
4 metus pirmininkavo SLRKA 
14(j kuopoj, prisidėdavo ir 
prie visų kitų tautiškų ir lab
daringų darbų. Chicagoj per 
7 metus buvo S J J R K A Chica-

COULD NOT DO HER 

H0USEW0RK 
WH E N every* 

thing you at
tempt is a borden 
—when you are 

i i nervous and irri-
'•-- table—at your 

w i t ' s end—try 
this mediciae. It 
may be iusr what 
you need for extra 

energy.' Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey. says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down, My mother-in-la*' recom-
mended the Vegetable Compound; 
I can see a wonderful change oow." 

V E G E T A B L E C O M P O U N D 
4+C4-

Lactiawicz ir Smiai 
y 
S. C. Lac&awicz 
J. 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515-

4605-07 So. Hermitage Av« 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.-4447 S. Fairfield Avt 
42-44 E. 108th Street 
m o n e PULlman 1270 
arba CAN ai 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave 
Phone YAKds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radžius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West liSth Street 
Phone MONroe 3377 

1.1. Zelp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlinan 5703 

ur <• 

http://zimie.ro
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ŠŠ. PETRO ir PAULIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS 
SEKMADIENY, RUGPJŪČIO AUGUST 2 D., 1936 M. 

w 

VYTAUTO DAR2E 
1 1 5 t h St-, t a r p Oavv fo rd in Cicero Avenues 

Gamta pilna džiaugsmo ir malonumo. I r žmogaus širdis norisi 
džiaugtis, pasilinksminti, kartu su gamta. Tat pranešame Tam-
Ftoms ir Tamstų draugams, džiuginančią, žinią, ir nuoširdžiai kvie
čiame į smagu pikniką, kurį rengia ŠŠ. Petro ir Pauliaus para
pija rugpineio 2 d., 1936 m., Vytauto Darže. Ne tik pasilinksmin
site, bet dar turėsite progą laimėti automobilį, kuris teks laimin
gajam šiame piknike. Visi jauni ir senį kas tik mėgsta ir gali, 
galės pasigerėdami šokti prie garsios orkestros. Čia kitą galėsite pavaišinti, pamylėti, gar
džiais gėrimais ir užkandžiais. Visoki žaidimai prirengti gabumų išbandymui ir laimės radi
mui. Nuoširdžiai kviesdami, tikimės pasimatysime su Tamstų piknike. 

Aiitomobiliaus IiUaimeilmas 
Piknike 

Kviečia 

3- 3S£ s 38=^ 
KLEBONAS IR KOMITETAS. ffl m 

VIETINES ŽINIOS 
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ MARIJONŲ 
REMEJŲ APSKRITIES SUSIRINKIMAS 

MARIJOS KALNELUOSE 

Bus Pagebti Visi Tėvu Marijonų Rėmėjai -
Steigėjai, Garbes, Amžini ir Nuolatiniai Nariai 

Ateinantį sekmadienį šau-Ikauskiene, A. J . Janušauskas, 
kiamas Tėvų Marijonų Rėmė-1 E. Bladikiene, Vaišviliene, C. 
jų Chicagos apskrities susi- {Lupeikiene, O. Alexander, O. 
rinktfnas į Marijos Kalnelius, Daujotiene, Jus . Jaškūnas, I>r. 
Hinsdale, 111. J šį susirinkimą P. Atkočiūnas, P. Taurozas, 
maloniai kviečiami visi Tėvų 
Marijonų nariai — Steigėjai, 
Garbes, Amžini ir Nuolatiniai. 
Šie visi žymiausi prieteliai ir 
rėT)tėjai bus pagerbti. 

Kersnauskienė, A. Galinskie-
ne, S. i r M. Paseckai, A. Ra
kauskienė, J . Atroškevičius, 
Ona Bartašienė, A. Ogintienė, 
J. Adominas, N. ir B. Riau-

Daugiau per desėtką metųjbai, U. Barauskas, O. Vedec-
šie kilnios dvasios rėmėjai bu- kienė, Ieva Karpus, Laurinai-
vo lyg ir pamiršti. Per tą lai
ką susidarė pusėtinas skaičius 
kurie savo stambiomis auko
mis padarė didelę pradžią sli
nkaus Tėvų Marijonų darljo. 
Tas darbas šiuo laiku tęsiasi 
jau platesniu mastu. 

Taigi prie šios progos no
riu skelbti visus tų garbingų 
rėmėjų vardus, kuriuos pra
dėsiu visupirtna nuo tolimos 
Cici ros kolonijos. Ši kolonijos 
kaip žinome yra viena iš gar
bingiausių, ir jojje tų Tėvų 
Marijonų prietelių yra pusėti
nas skaičius. Štai jie: 

Gerb. kun. II. J . Vaičūnas, 
kun. J . Kloris, J . Šmulkštys, 
Pr. ir Ona Miliauskai, P. Jak
štas, J . Jankauskas, V. Bru-
sokas, J. Liaugaudas, A. Va
lančius, A. Aukevičienė, Šir
mulis, laidotuvių direktorius 
A. Petkus, V. Skirius, D. Vai
tkevičius, J . Paterebas, O. Bu

bt ndradarbis Peoples Furnitu-
re Mfg. kompanijos ir čia da
rbuojasi keletą metų. Ponai 
Schultzai gyvena adresu 3919 
W. 62 street, Chieago, 111. J. 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
I? STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

GERAI ATLIKTAS 
DAUBAS 

jvei, ir bus, b; abejonės, ir to-
iliau tęsiami veikiant apskri
ties iždininkui Josepb L. Gili. 

tienė, S. Terebeizaitė, P. Pu
trimas, R. Stulgienė, M. Kis-
lauskienė, J . Mozeris, J . ir O. neatsisako ir mielai priside-
Šlickiai, VI. Šemetuiskis, J . d a a u k o m i s i r p a t s atsilanky-
Moekus ir kiti ' 'Laivo'> skai- d a m a s į v i e g u s p a r e n g į m u S j 

tytojai, Kolegijos ir Semina- i a i r i u o s g a i i s i a i paremia. Tai-

Naujoviški pianai. Stevens viešbuty vakar prasidėjo 
National Association of Music Merchant suvažiavimas. 
Čia parodoma naujoviškas pianas, kurio užpakaline da
lis padengta sietu balsui išduoti. 

Visokie pagerinimai buvo 
padaryti County Treasurer's "ARKIVYSKUPAS JURGIS 
ofise, kad geriau ir patogiau MATULEVIČIUS. Labiau ir 
patarnauti visuomenei. j ] a b i a u a u g a p a s i t i kėj imas šiuo 

Joseph L. GUI, dabartinis g v e n t u ^ mūsų m y i l m u taT1 
apskrities iždininkas, įtaisė t i e č i u N e b e t o l i g a J i r t i e l a i . 
atskirą departamentą su dar- kfti> k a d a D i e v a g l e i s ~ i § v y s . 
bmmkais kurie gali susikal- fl š v e n t u o j u paskelbtą. 
beti visokiomis kalbomis. Šiuo 

BIZNIERIAI, GARSINKI' 
KITĘ "DRAUG*" 

būdu bus lengva išrišti ko- Knyga parašyta ne vieno 

Sidabrines Vestuves 

kius neaiškumus tiems, kurie žmogaus, bet daugelio mūsv 
angliškai negali susikalbėti, j Lietuvos profesorių, kunigų. 

Antras aukštas jau sumo- mokytojų. Knyga yra didele 
dernisuotas, o pirmas aukštas 8U stipriais kietais viršais, si-
dabar taisomas taip, kad ne- persiuntimu kaina $1.90. 
būtii jokių susikimšimų, kuo-1 "DRAUGĄS' ' 
met žmonės suvažiuoja užsi- 3334 g 0 a k l e y A v e ciiicago. 
mokėti taksus. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos. 

Nė Saulės Sausiausieji 
Spinduliai, Nė Lietaus Drėg
numas Negali Atimti Skonj 
ir šviežumą iš Old Gold Ci-
garetu. „ 

CLASSiFIED 
PAIEŠKOJIMAS 

BRIGHTON PARK. Lae-

P A I E Š K A U drauę^j: Ado' fą Kuprį , 
Aleksandrą Gulbiną arba kitus, ku-

Vieną, kartą į mėnesį, Cou- j PLATINKITL 'DRAUGĄ' r ie y r a p a ž ' n ę m a n e k a d a g y v e n a u 

rijos rėmėjai. 
Bulvajdškiai: 

D. Makauskas, Anna Relt, 
M. Trumpis, A. Šukiene, A. 
Planeiūnas, B. ir R. Juškai, 
K. Drungelienė, P. Diekontas, 
F. (jėdžius, O. Krasauskiene, 
Z. Ališauskas, M". Anderson, 
St. Makauskas, P. Davidonis, 
V. ir Kast. Jodeliai, P. Ūselis, 
K. Martin, A. Mikėniene ir 
kiti. 

Tai matote, kiek tik iš vie
nos garbingos Ciceros koloni
jos tų gerųjų prietelių randa
si. J ie visi nuoširdžiai kvie
čiami ateinantį sekmadienį da
lyvauti susirinkime, kur bus 
gražiai pagerbti. 

gi marketperkiečiai, kurie tu
ri automobilius prisėįus reika
lui pirkti gasoliną, visuomet 
turėtų važiuoti pas Praną, Da-
rgelą, 7001 Western ave. 

Sunku būtų visus tuos ge
ruosius prietelius ir rėmėjus 
suminėti, bet mano nuomone, 
kiekvienas geros valios lietu
vis jausdamas, kad jis ką nors 
gero padaro ir paremia, laiko 
sau už pareigą tai darydamas. 

Tat praeito sekmadienio iš
važiavimas visiems ten buvu
siems teikė gražaus įspūdžio 
ir pageidaujama, kad ir kitos 
kolonijos pasektų 'marketpar-
kieeius. Išvažiavimo nuotaika 
buvo viena gražiausių, dainos 

pos 25 d. Liberty Grove sa
lėj buvo bankietas, į kurį su
sirinko daug žmonių, kad pa
minėjus Wm. Schuitzų 25 me
tų vedybinio gyvenimo suka
ktį. Per bankietą jubiliatams 
pareikšta nuoširdžių linkėji
mų. Ant galo patys jubiliatai 
nuoširdžiai dėkojo visieftns, ku 
rie malonėjo juos atminti šio
je jų gyvenimo reikšmingoje 
dienoje. Dėkojo už draugišku
mą, dovanas, linkėjimus, ypač 
ponia Schultz buvo net susi
jaudinus. Po vakarienes sve
čiai linksminosi iki vėloko lai
ko. , 

Reikia pastebėti, kad Wm. 

nty Treasurer laiko pasikal
bėjimą su savo darbininkais 
i r pareiškia, kad mandagiai 
apsieitų su taksų mokėtojais. 
Žinoma, rezultatai yra dides
nis draugiškumas tarp pačių 
darbininkų ir tikras patarna
vimas visuomenei. 

Supažindinti taksų mokėto
jus su veikiančiais įstatais, p. 
Gili neseniai vedė skelbimų 
kampaniją, kuriuo būdu pri-
rode visuomenei, kad pagal 
įstatus sumokėjimas užsiliku
sių taksų moke<sčių sutaupytų 
geroką sumą pinigų taksų mo 
kėtojaJms. Šiuo būdu buvo su
rinkta apie 10,000,000.00. 

Žymūs pagerinimai buvo pa 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B, BORDEN 

, ^ _ Chicagoj. Prašau, kad man ats iųs-
tųmete savo antrašus Rašvk i t e : 

CHARLES KEMZŪRA, 
305 Clay Street. 
Los Anytas, Calif. 

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėtio, Seredos ir Pėtnyčios 

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas R E P u b l i c 9600 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETUVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Rockwe11 Street 
Telephone: REPublic 9723 

Sehultzas yra dalininkas ir I daryti taksų mokėtojų gero 

_ ^ _ i skambėjo iki vėlvbam voką-
TĖVU MARIJONU REMETU IR LABDA- rui, o dainininkų tai netrūko. 

RIŲ IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO Rapolai - Andreliūnas su 
Baliausku tiesiog lenktyniavo. 

Garbe jums marketparkii 

J) = ^ i 

MARQUETTE PARK. - -
Tėvų Marijonų Riemejų ir La
bdarių išvažiavimas į labdarių 
ūki pavyko kuogražiausiai. 
Gražus būrelis rėmėjų ir prie
telių suvažiavo, tarpe kurių 
mateli ir svečių iš Aurora, I retų neužmiršti savo gerada-
111. — Vincas Šoris su ftno- \ rio. 

tsai ima dalyvumg. ir gausiai 
paremia, taip kaip ir prae i t į ' ^ i a į Tėvų Marijonų rėmėjai ir 
sekmadienį. Už tai P. Norkui labdariai už tokį gnažų pasi-
užsitarnauja ne tik nuožmi- darbavimą ir tikimės, kad a-
žiausią padėką, bet ir kiek-jteity sulauksime ir daugiau 
viename reikale lietuviai tu- tokių išvažiavimų. Janukas 

m ir Vladas Tamkevieius. 

Povilas Norkus, 1706 W. 
47th st., užlaikęs gražia užei
gą ir turįs didelius trokus, su 
kuriais patarnauja žmonėms, 
atvežė pilną t rotą piknikie-
į ių. Pmilas Norkus yra žymus 
biznierius ir didelis rėmėjas 
visokių gerų darbų; apylinkėj 
gyvenantieji lietuviai prie kie
kvienos progos, ar reikale pe
rsikėlimo iš vieno buto į kitą, 
turėtų neužmiršti savo gera
širdžio biznieričius, nes, kiek 
yra žinoma, nuo senia.usių lai 
kų Povilas Norkus teikia visu-

Šeimininkai-ės, kurie vaiši
no atsilankiusius svetelius — 
B. Nenartonis, S. Staniulis su 
šeimyna, O. Rimidaitė, T. Go-
berienė, M. Dargelienė, tarpe 

Kad Soxai Pralaimėjo, 
Teisėjui Bonka 

Praėjusį sekmadienį Comis-
key parke buvo du basebolo 

kurių buvo laikrodininkas R, žaidimai (geimiai) tarp White 
Andreliūnas, 2650 W. 63 st., Sox ir New York Yankees. 
P. Grybas, pentorius, 6127 S. žaidimų žiūrėti buvo susirin-
Maplewood ave., vietiniai lie- kę 50,000 basebolo mėgėjų. 
tuviai neturėtų užmiršti šių p e r žaidimą, kadangi Soxams 
biznierių. nesisekė, vienas iš publikos 

Beje, negaliu praleisti ne
paminėjęs žymaus ir didelio 
prietelio ir rėmėjo gerų dar
bų Prano Dargelos, kuris tu-

keriopą paramą, ne tik suteik- ri gazoline stotį 7001 Western 
damas savo trokus, bet ir pa- ave. Šis -biznierius niekados 

sviedė į aikštę bonką, kuria 
pataikė teisėjui (umpire). Ba
sebolo komisįjonierius Landis, 
paskyrė $5,000 dovanų tam 
kas nurodys karštą Soxų ša-
lininką^ sviedusį bonką. Abu 
žaidimus l a i m ė j Yankees. 

^ 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F . S. 
and L. Ins . Corp apdrausta kiek
v ienos 3-patos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Prae i ty je išmokė jom 4 % « 

Turtas siekia virš $1,300,000.00 
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČTŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8C LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavltt St Tel. CANaI 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

Stflte 4690 P r o s n w t 101! 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6822 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto j « - - • , m*M « n a-ftft iv> t>iet. D±iveriy /oou. 

K P A U T U V č S R E N D O N 

D V I K R A U T U V Ė S , viena t inkama 
beanty shop arba ofisui, antra bile 
kokiam bizniui. Kampas, 2058 W e s t 
21st Street. 

PAPTiAVTMTn K A U R A I 

P A R D A V I M U I 3 puikūs American 
Oriental kaurai. Puikūs p a t e m « i ir 
spalvos. Labai pisriai — po $15.00. 
Kreipkitf-s 6147 So. Mozart St . 

P A R D A V I M U I A R B A M A I N Y M U I 
Rftal Es ta te 

P A R D U O S I U pigiai buni?a]ow sn 
sviriu maudynėm. Pr iežas t i s : l ica. 
Kreipkitės po 6-tos valandos vaka
re 6351 So. Talman Ave . arba te -
lofonu PROsnect 2045. 

PAFDTTODAMAS medinis namas, 
su šešiais f latais , 2 krautuvėm ir 3 
karu garadžium. Randasi p ie t inėj 
mie«to daly. Prie inama kaina. Lo
tas : 5 0 ' x 125*. Pardavėjų nereika-
lauiama. Telefonuokite savininkams 

EMIL DENEMARK. INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

Atsakanti Vartoti Karai 
VIDŪE-VASALINIS IŠPARDAVIMAIS 

Puikiausios vertybės šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. N ė vienas teisingas pa
s iūlymas neotskomas, Esme nusistatę paleisti kiekvieną, vartotą ka
rą mūsų stake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 
AITBURN '81, - 5 Sedan. atsakantis karas $ 245 
BUICK '34, 5 Sedan 57, taip kaip naujas 
BUICK '34, 5 Victoria, puikiam stovy . . . 

J* 
.//* BUICK '34, 5 Sedan, tobulai bėgas 
""' BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas, 
mmmt BUICK '30, 5 Victoria Coupe, geroj tvarkoj, 
: ^ BUICK '29, 5 Sedan, bargenas 

DAROME 

MORGICIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 
CADTLLAC i34, 2-4 Coupe, tobulas karas 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 
CADILLAC '31. 7 Sedan, puikiah* stovy 
CADILLAC *30, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj, . . . 
CADTLLAC *30. 5 Sedan. gerai bėgantis. 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan. tvirtas mažas karas, . 
LA SALLE *32, 5 Sedan, labai pūkus 
LA SALLE "30, 5 Sedan, geras karas žema kaina. . 
LINCOLN '33, 7 Sedan, puikiam stovy 
LINCOLN '31, 5 Sport Phaeton. tobulas 
LINCOLN '30. 7 Town Car. puikiam stovy, 
NASH '32, 5 Sedan. čionai gera vertybė 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
P I E R C E A R R O W '29, Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj 
PONTIAC '32, 5 Sedan, goriausia vertybė 
PLTMOUTH, '32, 5 Sedan, duos gera patarnavimą . 
CHRYSLER '31, 5 Sedan, geras pirkinys 

645. 
605. 
595. 
450. 
175. 
150. 

1065. 
1295. 

745. 

195. 
195. 
695. 
345. 

1195. 

295 
895. 
150. 
295. 
315. 
S25. 

Mainykite savo senajj karą aukščiausia kaina ant vieno iš Šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais m o 
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

^ 

EMIL DENEMARK. INC. 
J J3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 
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