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Vokiečiai su lenkais sutarė 
praplėsti savo sienas

LENKAMS PAVESTA UŽIMTI LIETUVĄ
škia, kad ji yra susirišusi ke-

VARSUVA, rūgs. 3. - Tarp 
Prancūzų ir I^enkijos pa s i neiš 
kė labai rimti nesutikimai, ku
rie kasdien aršėja. Diktato
riaus maršalo Pilsudskio vie
nas valdininkų pranašė lenkų 
laikraščių redaktoriams, kad 
jie gali, kaip jiems tinkamiau, 
Prancūziją negražiais vardais 
vadinti ir už tai laikraščiai 
nebus konfiskuoti. Tad lenkų 
laikraščiai nieku būdui nesi
varžo atakuodami Prancūzi
ją, kad pastaroji ima trakdy-

liais kitais paktais ir ji nesu
pranta, kam reikalingas šis 
naujas piktas. Naujas — rytų 
Lokarno, paktas galėtų suvar
žyti Lenkijos ekspansijos pla
nus ir niekais pakeisti jos sla
ptas sutartis su Vokietija.

Štai kanje glūdi -visas Len
kijos nesutikimų šu Prancūzi
ja pagrindas. •

tanas Bernaity, M. I. C., lig- 
TA! UŽTIKRINA ANGLIJA 'šiol klebonavęs šv. Mikalojaus 

IR Kl I OS VALSTYBES rusinu rytinių apeigų parapi-

ŽENEVA, rugR. 1. — Ofi
cialiai pranešta, kad sovietų 
Rusijos priėmimas T. Sąjun- 
gon vra užtikrintas. Tas įvyk
sta daugiausia Anglijos pa
stangomis. Anglija ir kitos 
valstybės mano, kad tai vie

natinė priemonė užtikrinti tai
ką Azijos rytuose^ kur daug 
vyrauja japonai,

HAVANOJ SUNAIKINTAS 
PAŠTAS^

PARYŽIUS, rūgs. 3. — 
Prancūzų spaudoje ir šiaip 
žmonių tarpe statomas klausi- 

ti maršalo Pilsudskio žygiams mas, kaip ilgai Lenkija laiky
sis savo atkaklaus pasipūti
mo ir ką'jė darys toliau T

— praryti Lietuvę ir kitas 
svetimas teritorijas. Prancūzų 
spauda į tai, atsakų tolyglo- 
mis atakomis ir Mėli, 
tėn lenkų padąfytus slaptus 
sutarimas su vokiečiais. Pri
sidengus šiomis atakomis, a- 
biejų kraštų užsienių ofisai ir

Čia jan~-viešai- pažymimas 
Lenkijai atgimti 

ir iŠ karsto pakilti dduglkusia 

gelbėjo Prancūzija. Prancūzai 
rėmė Lenkiją 'finansiškai ir 

politiškai. Manė, kad Lenkija
gi viekai pasako vis. W..M # talkinta-
jų vienas apie kita nusimano, 7,14 - •» »

HAVANA, rugK 1. — Paš 
tų ir telegrafų tarnautoj^ ir 1 
darbininkų streiko metu, Ku
bos vyriausybė į vietos ėentri-J 

nj paštą priėmė apie 2,003 nan į 
jų tarnautojų. . l

Kuomet * vakar ' įšauktas 
st relteM? if HŽf^fŽinkąi pūsi - 
rengė grįžti į darbą, nauji tar
nautojai atsisakė apleisti uži
mamas vietas. Jie užsibarika
davo. Prieš juos iššaukta ka
riuomenė, Tada jie sunaikino

jai, Clarksburg, W. Va., rug
sėjo 2 d. apleido Ctiicago, 9:30 
vai. vak. ir trinkimu vyksta į 
San Frąpciaco, California, o 
iš ten sėda į laivą “President 
Hoover” linijų “Dollar” ir 
keliauja darbuotis į Tėvų Ma
rijonų misiją Harbino mieste, 
Azijoje.

Kun. A. Beraasky gimęs lap 
kričio 25 d. 1865 m.; į kuni
gus įšvęstas gruodžio 11 d., 
1910 m.; į Marijonų Vienuoli
ją įstojo liepos 15 d., 1932 m. 
Jis Amerikoje išgyveno 24 me 
tus, moka kelias. reikalingas 
to krašto misijoms kalbas, 
uolus ir pasiaukojęs didesnei 
Dievo garbei, Bažnyčios ir vi
suomenės gerovei kunigas, 
Viešpačiui laiminant gali daug 
pasidarbuoti sielų išganymui.

Lai Dievo palaima ir Svč. 

Panelės Marijos globa lydi vi

sus- naujuosius roisijonierius ir 
su jais pasilieka.

JIS GLOBOJO NUŠAUTĄ
BANDITĄ DILLINGERĮ

Federaliniai, agentai Chica- 
goj sueina iššauto žudiko b&n 
dito I>i Hm geri o advokatą L. 
P. Piųuett, du gydytojus ir ki- ■ 
tus keturis asmenis, kurie da-' 
vė prieglaudos banditui.

Areštuoti gydytojai išpaži
no, kad jie pakeitė Dillinge- 
riui veido išvaizdą, kad poli
cija jo nepažintų ir rūgštimi 
sunaikino rankų pirštų galų 
ruožus, kad antspaudai sūkiai 
dįntų policiją, šie gydytojai 
išdavė minėtą’ advokatą, neg 
jis parsamdė ‘juos ir rūpinosi 
Dilįingerio apsauga.

ABI PUSES NEMANO PASIDUO’
I '■»

DARBININKU BALSAVI
MŲ REZULTATAI

MINNEAPOLIS, Minn., 
rūgs. 1. — Antradienio trokų 
vežėjų ir jų pagelbininkų uni

jos įyykę balsavimai pablogi
no dalykų stovį taip, kad dar* 
bo boardag negali išlyginti ne
susipratimų.

166 firmų trokų vežėjai da
lyvavo balsavimuose. 50 fir
mų vežėjai nubalsavo unijos 
naudai. 58 firmų vežėjai nu
sprendė,- kad jie su darbda-

Patirta, kad kuomet federa- neprik|augomai g
liniai agentai visur ieškojo »u-)f vežėj, taUai pMįstir.
drko, ,.s per ilgas savaites ku- a{. # 21 finn08 veM.
vo Cbicagoj. Minėtas advoka
tas globojo jį. .

* • v • 35 t . v >

RASTAS NUŠAUTAS, AR 
NUSIŠOVĘSef

apie kit» nusimano. waDlžin j: _į™, pašto vidų, vis® doku
c ,r - - W; r r -r ,____ . „■ .„LAVyksta .aštraus tono susir&fi-

5 Z 'Dėjimai. j* j, • , !;1 •••'$881
• Siu nesutikimi, brandaolys uždaį’tTne- ’vWam-

yra ne tik ryty Lotum* p&k- p.Keiti „avo karrttcril). .Kaip 
to klausimas, bet ir eltonomi- ,eBian> uip siandien jį miI1.
uis lenkų stovis. Prieš keisti, tariMfcat nusistačius ir turi'vai 
metų maršalas Pilsudskis pra- kisk„ b#B udidale j
dėjo kovų su prancūzais p..- Talsį,uo jaufiisi, kad ji y- 
moninink.is, kurie valdė tildo- fa ir n(.reikaiinga
les audines žirardove., Sius i šalins, paramos. O ji nenori 
kovos re.nlt.te Prancūzija su- prilMHntii kad iS 30,O0O,00C 

laikė Lenkijai dilema irs s pas- g^ikirtojų tikrųjų lenkų yra 
kolas ir visokį kreditų. Len- kaip w mHijoni)

ja pasijuto labai įžeista ir KiU yra svetimų tanty. 
tuo meta Vokieti jos diktato*-‘ . .. .

ė, kad Lenkija nė

mentus ir pasigrobė pinigus. 
Kariuomenė juos išvaikė iŠ

HITLERIS NAUDOSIS 
PREZIDENTO ROMAIS

WASHINGTON, nų 
Milžiniškas streikas iš 
Valstvbes.'

jai visiškai nebalsavo.

Kiek tai dabar nesutikimo
sprendžiant tuos balsavimo 

davinnhi-l

UB

VOKIETIJA LAVINA 
SAARO NACIUS

ŽENEVA, rūgs. 3, — Saaro 
krašto valdanti komisija pra- 

kad iš 30,000,000! nešė T. Sąjungai, kad Vokie
tija lavina ir prirengia Saaro 
krašto plebiscitui 16,000 nacių 
jaunuolių iš Saaro. Tas yra

, BERLYNAS, rūgs. 1. -
Diktatorius Hitleris nuspren 
dė, kad jis naudosis preaiden-i 
to ITindenburgo -rūmais diplo 
matinėms iškilmėms.

riaus Hitlerio vyriausybei pa 
sisekė Lenkiją pagauti sū meš 
kerą Varšuva su Berlynu pa
dare draugingą ir nepuolimo 
sutartį ir paskiau ekonominę 
ir slaptas . politines Nutartis. 
Tuo būdu maršalas Pilsudskis 
norėjo į rodyti, kad Lenkija 
visados gali apsieiti be pran
cūzų pagalbos ir globos.

Kad supainioti tuos vlstfs

pavojingas Ęitlerio žygis.

Į šiuos, rūmus jau sukviesti 
viri diplomatiniai korpusai 
šio rugsėjo m. 12 d.

stas miręs.

^ASHINOTON, rūgs. L 

Čia eavo namttoge rastas nu- 
šarftas, ar nusišovęs buvęs nuo 
2930 iki 1934 m. kariuomenės 
artilėrijos vadas geli. maj. H. 
G. Bisbdp. • * ‘

'v • • •• ■ s. j?* i ■ • *
Koronerio teismas pripaži

no, kad tai saužudybė. Gene
rolas buvo 59 m. amžiaus ir 

►sirguliavo, negalėdamas akty
viai dalyvauti tarnyboje. Va
kar iš karo dępartamento jam 
pranešta, kad jis aėl nesveika* 
tos paleidžiąųiuflt Paskiau ra-

NEW ORLEANSE VI 
~ KARIUOMENĖ

HA

NEW ORLEANU La., rūgs.’ 
1. — Šios valstybės federalinis' 
senatorius Ęuey P. Long ilgą 
laiką veda atkaklią kovą su 
savo priešais. Šio miesto ad
ministracija ir politikieriai 
kaltinami, kad jie panaudoja 
neteisėtas priemones kovai su 
senatorium.

Senatoriaus pasidarbavimu 
sušaukta nepaprasto^ Sesijon 
legislatūra, kuri paskyrė juri
dinį komitetą ir jį autorizavo

Apie 600,000 darbini] 
sėjo m, 1 d. sustreikai 
vilnės tekstilių pramo:

Rytoj gi apie 350,001 
ninku nutrauks»darhą 
šilko, rayono ir kito*e 
Sies pramonės šakose.

Apie 1,000,000 dar 
pakilo kovon už buitį.

Darbininkai stato v 
reikalavimų, tarp kur: 
blausieji yra šie trys 
pesnis savaitės darbas, 
ilgos savaitės dai;bo i 
mas ir unijos pripažir

Darbdaviai atmeta J 
kalavimus, o darbiniu 

11 u-t a kjašto darbo, boa 
►kos" planus, kuriais ti 

; daviai patenkinami. '

Numatoma rimta ii 
kova, kadangi kai kur 
kantaipfetiiose su 

daug streiklaužių ir g 
juos. Kai kūrių valsb 
bernatoriūi įsakė trio) 
kariuomenę.

ĮSAKYTA RASIRE 
STREKAN

Galingai vaustybei yra rei
kalinga gavo sienų ekspansi
ja. Tuo tikslu ji susidraugavo 
su Vokietija, kurį taip pat-rei 
kalinga ekspansijos. Gudrūs 
vokiečiai pasiūlė lenkams už-, 
grobti Lietuvą, Slovakijos da
lį ir kitas kai kurias svetimas 
teritorijas. Vokietija gi sau 
rezervavo Ąnstriją, Ungariją 
ir likusią Slovakijos dalį. Len

140,000 MAINERiy 
STOIKUOS VALGOJ
LONDONAS, rūgs. 1. —

HAVANĄ,'Kuba, ’ Tųgs. 1. 

i — Šeši kankųoti žudikai su 
kulkasvaidziais įsiveržė į Au- 

. diencia tgišmo namus ir išva- 
. [davo areštuotą savo sėbrą 

i Fernandez.Sanobez.

i nniIOl A C niVIC I AIIIc miesto adrainiBtraci-
ĮIKgtfULAu UAy la LAInlC** jjos neteisėtus žygius. Komite

to priešakyje yra pats senato- 
rrius Long.

Kovos, metu nužudyta 3 žu-
Darbo vadai paskelbę, kad Ho ^ į,’ 2 Kiti 0
rugsėjo mėn. 30 d. Vali jo j su
streikuos 140,000 angliakasių, 7

lai Ir n naKua -iiomi C * *

pašaliniai asmenys sunkiai sų-

jei iki -to laiko nebus jiem A

CLEIVHLAND; Ohio,1 nigs. Kuomet skirtas komitetas

Chicagoje apie 60,f 
bininkų, prikląpsančit] 
national Ladies’ Garm 
kers’ of America, gav 
tną pasirengti streiką 

bus paskelbtas, jei m 
rūbu gamintojai atsisi 
paginti naują medvilri 

monės kodą, kurs įsigi 
lių mėn. 1 d-

1. — Krašto lalgūnų lenkįynė- pasirengė sau skirtan darban, 
se ūš greitį pirmąją, dotaną ] susidūrė su poKtikisrių &rasl- 

Bendiko troffejif, laimėjo Ta- į nimabų Tad valstybės guher- 
kftnas Doūglasu Davis. Iš LosTnatorius pašaukė kariuomenę 
Angeles sd lėktuvu čid ątskrt- komiteto apsaugai,. Tuo reika- 
do per 9 valandas Ir 40*minu- lu paskelbtas militariaip’ ka
tu. Išeina apie’ 212 snplių per J rakterio atsišaukimas. A
valandą greitis.

ATSISTATYDINO 1 
TOS DiREKTOt

, lenkų žygius ir užtikrinti ry-. kaisutiko ir padaryta .slapta 

tų Europoje taiką, Prancūzi- sutartis. Aių visų užgrobimų 
ja, patariant sovietų Rusijos , viršūnėje tnrėjš būti . bendras 
komisarui Litvinavui, iškėlė prieš sovietų Rusiją puolimas 

r rytinės Europon valstyMų Lo- if jos didelėmis teritorijomis

karno pakto planą, kurio sm«l pasidalinimas, 
kmenos dar nežinomos. Nori Į Kad naujo karo išvengus, 

ma, kad šin paktan įeitų^sov. ( sov. Rusija sumanė rytų Lo-

padidintas atlyginimas.

PASIŲSTAS LIGONINĖN

1
ii.

Rusija, Lietuva, Tzatvija, Es
tija, Štamai ja, Įlenki ja, Vokie

tija Ir Cekiylovakija. Aiam pla 
npi griežtai pasipriešino Vdkle 
tija ir Lenkija. Pastaroji pri
kalbino Latviją ir Estiją ne

katno paktą, ftj paktą parėmė 
Prancūzija, kad snkoneveikus 
Vokietijos įsigalėjimą. Sis pla 
nes pakenkė lenkų ir vokiečių 
žygiams. Tad Tsenkija ir Vo
kietija atkakliai, ir kovoja

NEW YORK, rugR. 1. — 
UŽ grasinančio laiško pasiun
timą prezidento Roosevelto 
žmonai areštuotas Franklln 
Varn pasiųstas ligoninėn, kur 
bus tyriamas jo protas.

TOKtlO; njga. L — Arti 
Antungo, Mandžiūkup pakraš
čiuose, nuskendo keleivinis - 
laivas Tam n Maru. žuvo 136 
keleįyiai ir laivo įgūlds na
riai. Tik 26 išgelbėta.

---------------k .... »,1 • ■ 4
PANAMA CITY, rūgs. 3.—

6 DiENŲ SAVAITĖS 
DARBAS

.Senatoriaus priešai j parei
škia, kad tai karo stovis. Iš 
tikrųjų gi taip nėšiu Tai tik 
komitetui speciali apsauga.

WASHINGTON, ru, 
Pasireiškus kai kuriei 
sipratirūams, atristaty 
stybės sąmatos direkt 
W. Douglas.* i

SUSIKULB TRAUI

■ Ą i
HAVANA, rūgs. 3, — Ku

bos vyriausybės parėdymu Vi
so krašto laikraščiams jvefetas 
šešių dienų aavąitėa derhak.'

DAUG LIETAUS

pritarti planui. Lenkija parėk prieš šį rytų paktą.

PANA, IH., rūgs. 3. Ry- Panamos fespuMikog 1,500 mo 
toj čia atidaroma didelė ang-! kytojų grasina sustreikuoti, 
lių kasykla, kurioj gaus dar-! jei nebus padidintas atlygini- 

bo 350 angliakasių. mas.

Lietuvoj šiemet ttuvo apsėta 

2,200,000 Imb žemės. 'Rugių — 
49SA10 ha. Kviečių — 207,970 
ha, miežių 203,610; avižų- 328,- 
540; dobilų ir žolių 387,860 

ha; linų 60,740 ha. ->4^4^ -

. Su trumpomis pertraukomis
Cbicagoj lijo sekmadienį ir va

kar. Lietus-ir'vėsus oras pa

kenkė piknikams ir Darbo die 
noa minėjimui. '

PEEKSKILL, N, T 
1. — Netoli čia susi 
traukiniai ant New Yi 
tral „geleįinfrelio. -Su 

skaičius nežinomas.

*—v

J Angliją p»rdsvS “Univcr l CBICA&O IR AF 
aal” lentpjūvė 300-kietmet, - Numatojnas pragied 
ąžuolinės miško medžiagas. maža temperatūros a

>. -J*
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>2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybė** 
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.
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■OBSCRIPTIONS: One laar — 16.00; 8lz Montka 
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vartlslng rate* on appllcatlon.
SAUGAS” 2334 S. Oaklev Avė., Chicago
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DIENOS KLAUSIMAI
—- j

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLAI

PAGARSINO LIETUVIŲ VARSĄ

Clevelando didžiuliai dienraščiai daug 
palankumo lietuviams parodė. Jie prieš Fe
deracijos kongresų, laike kongreso ir po ko
ngreso plačiai rašė apie lietuvius ir kongre
so eigų. Šiai mūsų organizacijai jie davė tiek 
publikacijos, kiek tikrai nesitikėta. Šuo žvlg- 
sniu daug pasidarbavo Federacijos 30 sky
riaus ir kongreso renginio komisijos pįrncfi- 
ninkė Ona Mihehch, kuri turi plačių pažintį 
su to miesto aukštais valdininkais ir spau
dos atstovais. Pasirodo, kad lietuviai, jei 
tik nori ir netingi, gali prieiti prie ameriko
nų spaudos ir savo tautinius reikalus joje 
garsinti.. Tai yra svarbu ir reikalinga. *

S’ ■ ’

Netrukus pradėsime spausdinti Federa
cijos kongrese skaitytus referatus. Jie turi
ningi ir įdomūs. .Juose paliesta patys svar

. V r ».

Tau, Patrijttiaus ir 2mij
(Tęsinys)

r

J. KeKurtfe
I

, um. Praktikuodami savo tėvy-

• \ /Antradienis, rugsėjo 4, (t9$4 
1> '■= tti.

gija. Birštonas tuo, "garsus,
kad čia Nemunas sudalo labai
didelę kilpų, kurių prakasus,
galima gauti didelį vandens

Ldetuvosguinta, paikinti. Į kriti““»- m BirMonu

ŽYMIAUSI URNOS 
KURMIAI

Lietuvos ekonomistai projek-ii- « r,’ l»*» « tauta, kaltę, mes gar- 7» «ana “ 8vdka- ’^duuia statyti Lietuvos elektri-
Ievyno, sako tetsea filo- . * « *, ėia nestinga ir įvatr.ausiu »»«» sU yt, Lietuvos elokt.

g t j biname tais kas mus pagimdi,
s: rvasa y

' vinzuotais žmonėmis; kas da-gamtos ir meno turtai, jos is
torijų ir jos dabartis, jos pa. j 
minklai, j^s didybė ir jos griu' 

vėsini, jos didieji žmonės ir 
jos ''ertingosios knygos,*— vi
sa tai yra kiekvjeno mūsų nuo 
savybe. Jos džiaugsmaV yra 
musų džiaugsmai, jos liūde
siai.* Jos didybė ir jos galybė 
sukelia giliausių mūsų būty
bės. gelmių entuzijazmų. Kas 
jai graso kas jų žaloja ir įžel-

Tur būt nei vienas įvykis lietuvių tiek 
esujaudino, kaip Bariaus ir Girėno didvy 
iškas žygis. Jų pasišventimų savo tėvynei 

o visi Lietuvos gyventojai. Iir“Tbs.”
, kaįl ūkininkai, kiek galėdami, pareiškė 

fiams-didžiausios pagarbos.
Dariaug ir Girėno komitetas ruošiasi sta 

yti didžiulį paminklų. Tačiau kol kas bus 
lekurie žnjpnės ir organizacijos jau spėjo, 
ųd ir kuklius, bet nuoširdžius paminklas pa- 
fetyti, įamžinti jų vardų.

Kiekviename Lietuvos miestelyje yra 
tariaus ir Girėno vaidu gatvės. Kauno sa- 
rivajdybės žiniomis, visoje Lietuvoje yra a-

300 Dariaus ir Girėno gatvių, 18 tiltų, 
aikštės, 8 mokyklos. Be to, atskiruose kai- 

e žmonės net didžiulius ųžuolus, ar pi- 
us pavadino mūsij didvyrių vardu.

1 . » '■ s- • ■
Beveik visose Lietuvos mokyklose, ypa

tingai pradžios, mokiniai renka pinigus Da
riaus ir Girėno paminklui statytu Nemažų

nę stotį. Gamtos .vaizdai Birš
tone taip pat yra labai gražūs 
ir žavi kiekvienų atųilankiusj.

Rytų Lietuvoje yra irgi sau
sas ir sveikas kasmet vis dau-

Plačiai žinomas ir žyibiau-' fe'j®u garsėjantis Anykščicų ku
rortas. Nors čia nėra nei jū-

ra taip' geros, ir sveikos, kad
kasniet sutraukia didelius bū
rius vasarotojų netik iš Lie
tuvos, bet ir iš užsienių.

bar saugo ir tvarko mūsų gy
venimų; kas mus dabar auk
lėja, ugdo ir skaidrina; kas 
kuria mūsų litetatūrų, menų, 
ntokelę, utitrę ktoriję, mttst) siaB »»»» kurortas yra Pa 
ttioriilinina papročius, Jr šiau- tanga. Kaip žinome, 1 alauga

die mes matome, kad visų, mo 
deminių tautinių valstybių gy
venimas yra nuolatinis savj 
tautos kulto praktikavimas. 
Juk visos tautinės šventės, iš- 

■ kilmingi įvairiausių sukakčių

yra ant paties Baltijos juro; 
kranto, sveikuose pūšynuose.

ros, nei mineralinių vonių, ta- _ 
čiau puiki apylinkių gamta, 
sveiki ir sausi miškai nuolatos

bieji ir aktualieji musų visuomenes reikalai. ® \ i minėjimai, visos iškilmes, ski-
’ - • - lėliukę ir sukelia intymiausias •' . . . , .

.r - Inarnos žymesniems įvykiams
durnas. Jokia' . I----------- ..

Visi lietuviai juos atydžiai turėtų perskai
tyti. Pirmiausia pradėsime spausdinti dr. A.

- Rakausko, Federacijos pirmininko, referatų 
apie Amerikos lietuvių centrų stiprinimų ir

palaikymų. L
.į A

mūsų širdies gilumas.

PRILIPO LIEPTO GAI*4

žemiška auka neatrodo per 
didelė, kai eina kalba apie tė
vynės teises ir jos. meilę. Mes 
čia matome vienų aukščiausių 
ir kilniausių sielos ir žmogaus 
gyvenimo aistrų. 99

I

surengė gražų sienėuų muzejėlį ir jį paskyrė 
Dariaus ir Girėno garbei.'Vienas ūkininkas' 
Simno valsčiuje kibus ragindamas paaukojo 
du hektaru žemės drųsiųjų* lakūnų pamink
ite,statyti. Taip pat šiomis dienomis be jau 
parašytų scenos veikalų apie Darių ir Gi
rėnų, išeina dar 3 kūriniai, kuriuose raŠyto- 

i aprųšo jų drųsų žygį. Vienas dvarinin- 
iš Žemaitijos paaukojo visų savo biblio- 

ir Girėno paminklui statyti.

. >

tekų Dariasp 
Žodžiu, kaip 1kas gali,“ parodo savo pagarbų 

drąsiems lakūnams, visi įvertina jų žygį ir 
nepaprastai laukia atskrendančio Vaitkaus.
kI I ■ ■■ | ■» .

— Jeigu Vajtkus atskris, aš jam pusę 
ūkio užrašau, — kalbėjo vienas ūkininkas 
Dariaus ir Girėno kotnitete atsilankęs. *■ufk- ■

Matote, kaip Lietuvos žmonės įvertina 

mūsų didvyrių žygį pakelti sayo tautos gar
bę. Mes, amerikiečiai, turime pasirūpinti, kad 
kiek galima greičiau pastatyti tinkamų pa-

E. Rude’s

EMILIJUS
ARBA SAVO SŪNAUS PERSEKIO

TOJAS

. (iš vokiečių kailio# vertė J.
»

(Tęsinys) . .

VIRGINUŲS: Tu nūri, kad dfi M 

nykstančių žemiškų turtų, kuriais galiu 
mudotis tik koletų metų, išsižadėčiau am- 

. ibiai nenykstančių turtų daųguje ir užsi- 
tiaukčiau Dievo rūstybę!

EMILIJUS: Tai yra visai nežinomi 
ir netikri dalykai ir dėl netikrų dalykų 
tu nori išsižadėti dabartinių tikrų!

VIRGINIJUS: Ąr dabartiniai daly- 
^kai tikri! Apgaudinėji s«S%, tėvel Jie ga

lį viena akimirka. būt atimti. Su savo 
žmona tu būvui lainįtigas, o dabar'jau jos 

nebėr.
EMJLIJJeį tti ftenori manęs pa- 

sigįiiėtt tai .daryk garbingo motinos 

atnuainte. (i kad j? <9a Vfttfcl...

)

paminėtų yra ne kas kita, kaip 
tautinio kulto vykdymas.
• Antrų“ pijetijano forma yra 
tarnavimas savajai tautai. 
Mums įduodami begaliniai vi-
sų ik^šiol buvusių generacijų Ikasmet vasaroja daug

Palanga plačiai apdainuota į 'is daugiau traukia vasaroto- 
Lietuvos dainose ir turi isto- Anykščiai tuo garsūs, kad 
rinį padavimų, ktyi čia prieš JU apylinkių kilo daug žy- 

kelis šimtus įyetų didysis Lie- j Lietuvos kultūros darbi- 
tuvos kunigaikštis Kęstutis su- ninku. Čia yra gimtinė gar 

sitikęs paprastų vargdienę me
rgaitę — vaidilutę birutę jų 
pamilo ir‘vedė, o vėliau susi
laukė' žymiausio Lietuvos val
dovo Vytauto Didžiojo. Pala
nga ypatingai garsi užsieniuo-

*

o;

Visiems lietuviams gerai žinomas ava
ntiūristes Berinontas Avalovas, kuris su sa
vo gaujomis bandė vos gimusių Lietuvos 
laisvę užgniaužti. Tačiau nepavykus, jis iš
sidangino Vokietijon ir čia keletu metų nie-

LKL savo tėvynės mes prak
tikuojame pjjetizmų, kurs yra 
didelės kūniškos meilės apsi
reiškimus. Jis rei£kiasi~3vlem 

formom: savo tėvynės kultu ir 
tarnyba savajai tautai. Prak
tikuoju savos tėvynės kultų a- 
tiduoda tinkamų garbę jos rni-

kenio 'nepastebimas gyveno. Tačiau Vokie
tijoje naciams paėmus valdžių, Berinontas 
Avalovas,. kaip ant mielių išaugo. Jis tuo- rusiems ir jos geradariams jos saugoti v

herojams ir vadams, jos drau
gams ir sąjungininkams, jos

jau pragarsėjo su. neva jam skirtu didžiuo
ju uždaviniu į Rytus. Jis buvo apgyvendin
tas Lietuvos pasienyje, kaž kų ten veikė, tautiniam genijui, jos kalbai, 

nes buvo labai stipriai saugojamas.

“Tsb;”i praneša, įabar Bęnnoitas A- Vy,auti)> Valančių ir Dau- 
Valovas matyt įkrito į nacių nemalonę. Ę. kantę, Basanavičių ir Kudir-
Vokietijos gauta žinių, kad Bermonta/L už
darytas nacių koncentracijos stovyklpn už... 
pinigų pasisavinimus. Mat, jam buvusi iš
duota subsidija “ išlaisvinti Rusiją nuo bol
ševikų” 7009 ūukęo markių. Tuos pinigus 
Bermontas Avalovas visus pasisavino. To
dėl pradžioje jis buvo laikomas Moabite, 
o dabar uždarytas koūcentraeijos stbvyk- 

lon. - \

Taip žmogus norėjęs plačiai pragarsėti 
sutarčių laužymu ir smurtu, dabar prilipo 
Iiaskutinį liepto' galų ir pits vietoj vogti 

svetimas žemes, vogė pinigus, ir net visiš
kai mažomis sumomis. '* ,. '

v V \

kurti kultūros turtai, mes ga
lime jais naudotis, gėrėtis, bet 
taip pat turime juos apsaugo
ti, jų nesužaloti, juos apginti, 
padidinti ir juos įteikti būsi
majai generacijai. Taip ši lie
tuvių generacija turi apginti 
visų gautų tėvynės teritorijų, 
draug su Klaipėda, surinkti ir 

."sus liaudies litera
tūros, jos skulptūros, archite
ktūros ir muzikos turtus; su

žmonių iš Švedijos, Latvijos, 
Vokietijos ii’ kitų kraštų. Pa
lyginti, mažas miestelis vasa
rų tampa pusėtinu miestu su 
keliais tūkstančiais gyventojų. 
Pažymėtina, kad Palangos bu
rmistru yra visiems žinomas 
Lietuvių tautos veteranas, au
šrininkas dr. Jonas Šliupas.

Klaipėdos krašte yra labai 
graži 'tarp Baltijos jūrų ii 
Kuršių marių išsikišusi žemės 
juosta, Neringa .vadinama.

saus Lietuvos poeto vysku 
Antano Baranausko, iš čia ki
lęs rašytojas Jonus Biliūnas, 
čia tėviškė dabartinio Vilka- 
v iškio vyskupo Karoso, čia da
bar gyvena žymus Lietuvos ra- 
ytojas Antanas Vienuolis - Žu
kauskas. Anykščių vyrai taip 
pat pasižymėjo savanoriškose 
kovose dėl Lietuvos laisvės ir 
Lietuvos kūrinio darbe.

Netoli, Kauno, ant Nemuno 
kranto yra trys' naujai įsteigti 
ir kauniečių mėgiami kurortai. 
Tai Kačergienė, Kulautuva ir 
Lampėdžiai. Nors šios vasar
vietės dar nėra pakankamai su 
tvarkytos, tačiau jos vasaro
tojų taip pat nestinga. Ypač 
jas mėgsta kauniečiai, , kuriesipažinti su visa savo lietuviš- 

jos literatūrai ir 'menui. Taip. ką,ja civili/acijff, jų pasisavi- 
mes, garbindami savo Kęstutį nti ir jų ugdyti; laimėti dar

Vilniaus 1-raštų, padidinti vi-,kopos ir sveiki sausi pušynai I kitų dienų. Aukštoji Panemu

Daugelis jų vadina lietuviška 1 ilgiau iš miesto negali išva- 
Sachara, nes čia smiltynai, žiuoti ir turi poilsiui tik vienų

Lietuvių liheralų kelios -grupės tariasi 
sušaukti seimų Cievelande, kad bendrai ap
verkti SLA pralaiteėjimų, “ftprosyti” esą- 
mus tarp jų nesutikimus ir šiaip taip susior
ganizavus į liendrų^fronių, stengtis atgauti
pralaiihėlas pozicijas. Bet pikti Žmonių He>

VlRGINJJUB: Ji priimtų mano reli-
t, .? A \

't* i
EMILIJUS: Kų tu sakai, kvaily! Ne

gerbi savo motinos stiųininų)...- leisk dar 
žinau jame rasti kokių nors paguodų. Ach!.. 
Aš matau, kad motinos atminimas tave 
sujaudino... ji gal kalba iš širdies ir sako 
.tau, kad tu* turi mane mylėti ir . būti pa
klusnus. / .

VIRGINIJUS: Teve,.až tai pakarto
ju. Aš tave taip myliu, kad tu to negali 
įsivaizdinti. Visame aš esu’ tau paklusnus 

sūnus; bet pirm negu klausyti tavęs aš 
turiu-klausyti liievo visų-žraupių Tvėrėjo 
ir Viešpaties. j ’

EMILIJUS:;Pa4ilik savp užkietėjime, 
bet bijok, nes tėvo meilė pasikeis į kerš
tingo teisėjo pyktį! r

. (Įpykęs išeina) ų . '

KUO-

ĮD SCKtfA

> Vttgjaijus
VIRGINIJUS: Mano Dieve! Kokį 

nkų bandymų man siunti. Kaip turiu nu
galėti tėvo puolimų, kurte mane taip my- 1

kų, Baranauskų ir Maironį, 
brangindami savo kalbų, lite
ratūrų ir meną, pagerbdami da 
bartinius savo politinius, va
dus, <iabąrtinius savo poetus, 

rašytojus, menininkus, nuolat 
pri.simimJnmi reikšminguosius 

savo istorijos įvykius, su pa
garba minėdami savo tautos 
mirusius ir gyvuosius draugūs, 
praktikuojame savos tėvynės 
kultų. O pamiršdami tiūk&inai 
pagerbti tai, 'kas praeity ar 
dabar aukština mūsų tautą 
mes laužome, šio kulto princi
pus, Žeminame saVo. tautų ir 
patys save. Jr štai kodėl nie
kinimas savų didvyrių, savo 
vadų ir savos tautinės civili- 
zacijoe r*- savo kalbos, litera- 

tūrq»; meno ’if t.t. — yra va
dinamas niekšiškumu, savos 
tėvynes, savo. tėvų išsižadėji

mą savo tautos materijalinę gų- Dėl tokių gamtos sąlygų Nė 
lybę ir* dvksthę bei kūrybinę fiugoje Yra daug vasarviečių 

Žymiausios jų yra Nida, Juod-didybę - - ir visa tai įduoti 
hūsinioirs generacijoms. Mes 
turime net savo gyvybę rizi-. 
kuoti šiam brangiam paliki- ; 
niui cpginti ir padidinti, nes 
įsigytmne niekšų vardų leisd;. 
mi jam nykti ir nesirūpinda
mi jo didinimu. Ir pas fcai ku
riuos mūsų tautiečius pasirei- 
škiųs savos kalbos, savos is
torijos, savęs literatūros ir 
meno nebraūginimas ir nerė- 
rnimas, Jeidi’nąs žūti mūsų tau
tinėms melirdijoms, mūsų liau 
dies dainoms, svetimųjų meni
ninkų iy mokslininkų protega
vimas tavųjų sąskaiton yra 
tikrojo patrijorizmo stoka ir 
savosios tautęs niekinimas." . 

(Daugiau bus)

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Ji ir nekenčia dėl to kąd aš esu krikščio- 
nis?... Bet .kų aš sėkau! (klaupia). Pasi
gailėk manęs, Dieve, jei aš vienų akimir
kų, suabejojau Tavo pagalba. Tu pažadė
jo kad manęs kovos valandoj neapleisi. 
Aš pats nieko negaliu, bet Ta nori sustip

rinti mano tikėjimų, Tu duosi man . ken
tėjimuos tvirtybę ir pergalės tainikų. Ap
švieski, o dieviškasis, žodi, aklų mano tė
vų! Tik Šios malonės aš iš Tavęs laukiu, 
drauge ųu'ja; priimti Tave į savo širdį. 
Neatšakyk“ man jos' o geras, Jėzau!

^jP^kęsta maldoje) 
IV^CENA

Mucijus, Virginijus, vėliau Oktavijus
MUCUtJS: Brangus pone, lanke sto

vi jaunikaitis, kuris nori su' tavim pasi
kalbėti. , %

VIRGINIJUSt (stoja): Pakviesk, jil 

, KALPURNIJŪS: Einu, bėgu, kaip 

Vejas, kad su juo ateitų ir pinigai (įžei
sti. * -ų j.

Mucijus (įveda)
OKTAVIJUS*. Virginijbu 1

nė taip pat netoli Kauno. Ji 
virtusi tikru Kauno gyventojų 
kurortu. Taifvilų miestelis, su 

krante, Pervalka, Smeltė. Ni- labai sausu ir sveiku pušų mi- 
doje gal kiek mažiau vasaro- _
tojų, negu Palangoje. Čia ypa
tingai gausiai vasaroja užsie
niečiai. Nidoje savo vilų tu
rėjo ir garsusis Vokietijos ra
šytojas Tomas ManjAs. Juod
krantėje, Pervalkoje ir Smek 
tėję taip pat vasarotojų ne
trūksta. čia irgi visus traukia 
gamtos grožis ir ošianti Bal
tijos jūra.

Garsiausias savo gydomosio
mis mineralinėmis voniomis k u 
rortas Lietuvoje yra Biršto
nas. Tai 40 kilometrų nuo

škn.
Be šių žymiausių Lietuvos 

kurortų, dar yra keletas ant
raeilių jau mažiau žmonių la
nkomų. Iš jų paminėtini Bu
bi ai, Bėrčiūnai^ Romuva, Va
rėna ir kiti.

Anksčiau Lietuvos kurortai, 
išskyrus, Palangą, Birštoną ir 
Neringos vasarvietes, buvo ma 
žiait tvarkomi. Dabar daugelis , * 
jų jau turi vadinamas kuror
tų teises ir yra stropiai švari
nami, gražinami, vasarotojams 
įtaisomi visokiausi patogumai.

Kauno dzūkų krašte ant did- į Del to jie kasmet susilaukia 
žiaurios Nedurno kilpos mies-1 vis didesnius būrius saulės ir
telis. Sergantieji įvairiomis li
gomis Lietuvos gyventojai čia 
važiuoja vasaroti ir dažnai pa-

tyro oro, bei vandens iŠtrt 
kusių Žmonių norinčių čia 
vo sveikatų pataisyti Tsb.

VIRGINIJUS: Oktavijau!.(Apsikabi
na).

OKTAVIJUS: Kaip labai geidžiau ta
ve pamatyti ir apkabinti! .

VIRGINIJUS: Taip pat ir aš šiame 
momente baimingai žiūrėjau... nes čia n^ 
ra jokio, kuriam galėčiau atvėrti savo 
širdį.

OKTAVIJUS: Kaip praleidau aš šiį. 
dienų! Visuąinet vienas ir namie ųžsįda- 
ręs. Tik mukioje randu susliprinknų ir 
paguodų. Tavo paveikslas visuomet jĮtevi 
prieš mane; aš mačiau, kaip drąsini išpa
žinsi Kristaūs religijų prieš Irinos pre
fektų ir savo tėVų. Visa aš išbandžiau,' 

kad tave galėčiau pamatyti, irjpagaliaū 
'tai man pasisekė. \

VIRGINtJJLJS; Dėkoju tau gerasis Ok
tavijau ; tavo sustiprinimo šiame ,momente 
aš lhbai reikalingas,

V SCENA •
/ Emilijus ir buvuatejl
EMILIJUS (įeina susimąstęs; kuomet 

juos pamato pasilieka bestovįs); OI kų aš 
matau!

OKTAVIJUS: Norint aš tavo tvirtu
mu neabejoju,1 bet vis tik norėčiau, ka« “ 
daugi tau numatoma sunki kova, dar kar
tų pas tave atėiti^apkabinti tave ir tau 
pasakyti: Būk dęųsus ir tvirtas, tavęs lau
kia dangus! t'■ \ •

VIRGINIJUS: Ar 3atuminas dar ne
atėjęs! 8 •' /

OKTAVIJUS: Dar ne... Nebijok! Ko
vos valandoj tau netruks Dievo malonės, 
kurios tau reikės išpažinime Kristaus mo- ' 
kala. s «2

VIRGINIJUS (Paskendęs mintyse; 
Oktavijus jį tėmija).

, EMILIJUS (pats sau): Tai .yra pik
tas genijus, kuri* taip suviliojo mano sū
nų, kad jis juokiasi išmano grųsinimų.

OKTAVIJUS: Kas tau. yra, Virgiui- 1 

jau? Tu atrodai toks sUsimųstęs*
f VIRGINIJUS: Meilė, kprių ta man 

nurodei man^ sugėdintų ir aš manau, kad 
aš niekados . begalėsiu tau atrilyginti.

OKTAVIJUS; Aš nereikalauju jokio 

užmokvsnio... J. . ,
(Busdaugian)
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SASNAUSKO CHORAS 
DAINUOS KOMP. A.

2. Kad būtų visuomet už
prašytos reline šv. Mišios iš 
Centro iždo ($10.00) ir už ini-, 
rusius SąjuUgoc narius už 
$10.00, kurias atlaikys V. S. 
dvasios va ias.

3. Kad knygių atspausdin
tų muzikos katalogų ir prisių
stų kiekvienam vargonininkui

4. Jei bus galima, kad cen
tras išleistų naujų muzikos 
veikalų - dainų.

5. Išleisti Varg. Sąjungos 
laikraštukų. Leidimo komisi- 
jon įėjo pirm. J. Brazaitis, 
komp. A. PcM’uf, rašt. N. Ku- 
lysi. Išlaidoms paskirta $25.0d

G. Centro :aštiniiikui nutar
ta alga $10.0? į metus.

7. 1925 m. nutarta seimas 
ląikyti Eliz.ilmih, N, J.

8. Seimas, užgiria New York 
vargonininkų provincijos ren 
girną pagerbt/ komp. J. Ži
levičių, jo 1) rv.tų sukaktuvių 
darbuotei Amerikoj proga.

9. Ciiicagos varg. provinci
ja pranešė, kad rugsėjo G d., 
Shorland viešbuty rengiamas 
pagerbimas komp. A. Pocių?, 
už jo iigų metų darbuotę mu-

Po bankieto šokiai
Po valgių ir programos 

apie trys valandos laiko 
šokti. Groą Ąt’Metricks ai 
nių instrumentų orkestrą.

Raporteris

Sekretoriaus raportas pri
siųstas per seimo raštininką.

ngos pasveikinti Federacijos 
kongresą. Per šeiniu prie Varg.
Sujungus priairašė varg. X, Pęr metus vairių susirašinė- 

Rugpiūčio 22 d., 1934 ipe-4 zaus medfrlj, L. Simutis nuo Medonie; PttUburgh, “Pa.; var-jimų Sąjungos reikalais buvo 
gonin. B. Nekrašas, Scranton, C>0. Sveikinimų telegramai pa

A. L. R. K. VARGONININKŲ SEIMAS, CLEVELAND, 0,

tais, Bv. Jurgio parap. s vėtai 
nėję Federacijos kongresų ati

Federacijos, Susivienyino ir 
“Draugo”, u< Iv. Česnulis nuo

POCIAUS KŪRINIUS
darant šv. Mišias laikė .vysku- Kultūros Batelio, visų Cleve- 
pas Schrembs, o vargonininkų lnnd lietuvių vaidu, O. Mihe-
Šv. Mišias už mirusius narius U<di, Šaliunas nuo “Garso”, 
laikė dvasios vadas kun. J. Si- Sasnausko vyrų choro vardu
monailis. Vargonininkų cho
ras, diriguojant komp. A. Po
ciui, vargonais grojant komp. 
J. Žilevičiui, įspūdingai, gra
žiai giedojo. Seimų atidarė Są
jungos Centro pirm. V. Dauk
ša. Maldų atkalbėjo dvųsios 
vadas kun. J. Simonaitis.

V. Daukša, komp. J. Žilevi
čius sveikino seimų ir komp. 
A. Pocių'už gavimų Gedimino 
ordincr nuo Lietuvos valdžioe.

Seime dalyvavo delegatai 
vargonininkai: komp. A. Po
cius, (J jcago, 311.; komp. J. 
Žilevičius, Flizabeth, N. J.;

„ . . ... .x . , , pirm. V. Dauusa, Chicago, 11L;Seimui vesti pirm. išrinktas XT , . ° T
,, j T- B. Nakrosas, Scranton, Pa.; J.A. Pocius, rast. Nikodemas K u ,,, . . . • x. x , Brazaitis,lys. Sveikinimai gauti telegra

mai* nuo kun. P. Vaitukaičio, 
varg. J. Biundzos, varg. A.
Stanšausko; laiškais nuo ko-

Mondeika.
Chieago, III.; A. 

Ckero, 111.; J. Ku

Pa.; V. Greičius, Cleveland, 
Ohio, užsimokėdami įstojimo 
$1.00 ir už metus $1.00.

Sesija pertr&ukta 1:30 pie
tums.

II Mesijų, pavėlavus pirm. 
A. Pociui, atidarė J. Žileyičius.

Protokolas pereitų metų vie 
nbalsiai 'priimtas. Raportai:

Dvasios vadas kun. J. Si- 
monuitis savo raportų išduo
da žodžiu, pažymėdamas ben
dravimą Kunigų Vienybes vei
kime su Vargonininkų Sąjun- 
ga, taipgi pranešė kas link Ku 
nigų Vienybės rengiamo išlei-

dtfka, Chicago,. 111.; V. Grei- Bti bendram giedojimui baž-
čius, Clevelund, O.; B. Janu- nyčioje giesmynėlio. Nariai

mp. A. Aleksio komp. A Va-JH . R Sabonis> 
nagauio, stud.-; A. Stulgos, . N

šauskas, Chicago, UI.; Ii. OaUl',*iSkS dėkingmuo dvasios va- 
dui už jo nuoširdų veikimų

prof. i Naujalio, kuris pri
siuntė Sąjungai savo Eucha- 

, rištines mišias; žodžiu sveiki
no dvasios vadas kun. J. Simo- į 
naitis nuo *Kunigų Vienybės, [ 
kun. Biiginanas, kun. M. Ka-i 
zėnas, kuris suteikė vi'siems į

j vargoniuinkų labui.
III; X. Medonis, Pittš- Pirmininkas V. Daukša tei-cago

burgh, Pa.; V. Niekus, Ains- 
terdam, N. Y.

P. Česnulis kviečia vargoni
ninkus išpildyti programų per

kia raportų žodžiu, kad vei
kęs, kiek galėjęs, jam uždėto
se pareigose.. t X ■ J J?.. v • •

JFiee pirm. A. Stanšausko 
raportas raštu. Daugiausiai paradijo 7 vaL vakare. V. Dau 

dalyvavusiems po Širdies Jė-jkša įgaliotas nuo Varg. Sąju- sidarbavo chorų sųjungon or
ganizavime.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:■■kės*

4-
TeL LAFayette 8067

DR. P. ATKOČIŪNAS TeL CANal 0257
Bes. PROspect DR. A. RAČUS

siųsta komp. A. Pociui jo gy
venimo 50 metų sukaktuvių 
proga ir Karbauskianei užuo
jauta dėJiai jos vyro mirties.

Laišku pasveikinimas gerb. 
komp. J. Naujalio dėliai su
teiktojo jam profesoriaus laip
snio. Varg. Sąjungos reikalais 
atspuusuiuta 150 lapų - blan
kų; ir išsiuntinėta visiems va
rgonininkams dvasios vado ra* 
štas kas link vargonininkų at
likimo išpažintįes; dapirkta 
daugiau miniografui poperos 
ir rašalo. Narių pilnai užsi
moki-jut ių už 1934 yra keturi. 
Per visų vietų narių mokestys 
ir įstojimai sudarė $8.00; Be
ndros išlaidos 'iki rugpiūčio 
22, 1931, yra $7.91. Lieka 
$2.05. Pasirašo Jonas Brund- 
za.

Iždininkų net 2 raportai: B. 
Janušauskas šių metų iždinin
kas pareiškė kad jis iš niekur 
mokesčių nepriėmę*, kaip tik 
iš Chicagcs Varg. Provincijos 
$11.00. P
din. 1932 prisiuntė balansų 
$121.54. Taipgi pranešta, kad 
pas vargonų meistrų A. Rad
zevičių randas dar $205.00. 
Nutarta, kad ateityje vieno

Komp; A. Pociaus pagerb. <
bankiėte vyrų Sasnausko cho
ras išpildys šiuos Pociaus kū
rinius: “Kožnas vienas”, ‘Ty
kiai Nemunėlis’ ir “Šok žir
geli”. Kas cįiorą'diriguos, ne- 
teko girdėti.‘ V ■ ' . t V ’ ' .' > 7 »

Ąkompaniste 'šiam vakare 
bus Ona Skiriūtė iš Cicero.

OŽKABALIŲ

DAINOS
Huriuklos D—ro J. Busanavi 
Dviejose dalyse. Viena 25c, 
tJ uOe. Dabar galima jas a

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. Ckicag

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL Ofiso TeL CALumet 8828
Rca. Tel. DREiel

_x_ X.

DENTISTAS
UU SO. (»Ul CT., CICERO, III.
Utar., Ketv. Ir'Pėtn. 10—9 vai. 

•147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paoed. Sored. Ir Subat 8—9 vai.

DR. P. Z. ZALATORIS GTDTTOJAS ir CHIRURGAI 
X—SPINDULIAI

Dienoms TeL LAFayette 5799 
Naktimi* TeL CANal 0409

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 4600 So. Arteslan Avė.

3051 VMt 43rd BU.
(Prie Arekar Av*. »eU>a 

x Valandoe: nuo 2 Iki 8 vai.Ir ---

ŪR.AJ.JAVOIŠ
Valaadte; 11 ryto Iki 4 popiet 

4 Iki 9:90 vakare

Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: 2 IK S popiet, 7 iki 9 vak.

' Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayėtte 7650

DR. F. C. W1NSKUNAS
DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

Offlce Tcl. RBPubUo 7898 
Km. Tel. GROveblU 8817

7017 8. P.YLRFTELD AVĖ.

DR. i J. SIMONAITIS

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Arenue
▼•14 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St. 
TeL CANal 0402

4204 ARCHER AVĖ.

. 242S W.-MARQUETTE ROAD
-GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

▼eL 2-4 Ir 7-9 vek. Ketv. 9-19 ryte 
NedėlfoJ auait&nu

Office Phone Rea and Office 
2S59 So. Leavttt 6t

CANAL 8704

CANal 9142

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTIgTifl

DR, J. 1KŪWARSKAS
PKT8ICIAN and 8UROBON

2403 W. 63rd St, Ohioicp
2201 W. Oerauik Road

(Kampas Leavttt SL) 
▼alandoa: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki f vakare 
BeredoJ fM*>"aMtartį

OFFICH HOURBt 
I to 4 aod 7 to 9 F. N- 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS

OFISAS m

4729 So. Ashland A
\ ' 2 lubos

/. . CHICAGO. ILL.
< OFISO VALANDOS:' * 

Nuo 10 Iki 12 vai. ryta, nuo 2 lig 4 
▼ai. pietų #r nuo 7 iki 8:90 vai.

vakaro. Nedėliotais nuo 10 Al 19 
valandai diena-

Telefoną*

L ve.

2888

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas lr Chlrurg 

Moteriškų, Vyriškų, Vaii 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted 
Kampa* 81*t Street

▼alandoe: 2—4 popiet, 7—9 vai 
Nedėliotai* lr ftveatadlenia&i 1(

zikoje ir oficialus įteikimas 
Stulgaitis buvęs iž- Gedimino ordine dovanoto Lie 

tavos valdžios. Ketup. J. Žile
vičius išrinktas nutaisyti ad 
resą jo ,garbti. ' ' x

Valdybos rinkimas: Dvasios 
vadą puskiria Kunigų Vieny- -

iždininko globoje būtų visi L>ė, pirminiųkas Juozas B j a-
Vargomninkų Sąjungos finan- za^is» vice pirmininkas — A- 

, -v ntanas Stanšauskas, sekreto- 
Knygius brolis J. Banys sa- r*ns : Nileodemas Kulys, iž- 

vo raportą prisiuntė laišku ir dininkas ' — BcAifacas Janu
čekį $25.32''už parduotas mu
zikos knygas.

Nutarin ai: 1. Komp. J. Ži- 
1 levičiaus referate albumo rev. 
kalu nuimta, kad angalvis KB-

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 ▼. ryto iki 8 v. vak.

tų: “Parapijinių Chorų Albu
mas”. Greitesniam darbui,

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLAi
DENTISTAS 

6558 So. Weatern Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRJCALLy AKIU 
SPEC1A1,IRTAS

Palengvins aklu Įtempimu, kuris 
•stl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamu aklų kartai, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinlua Visuose atsttt- 
klmuose egsamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da*. Speotalė atyda atkreipiama 1 
mokykH>u valkus. Kreivos akys su
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 9 v. 
NedBMoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisonaoe be akiniu 
Kalmta pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ.

r

Res. Phone 
ENGlewood 4941

Office Phone 
TRIanslc 0044

DR. A. R. McCRADIE
GTDTTOJAS lr ČHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM. 210 

tTą|.. ■-4 Ir l-r wtlr

DR. MAURH5E KAH
GTDTTOJAS lr CHIRURG. 

4631 SO. ASHLAND A
TeL TAJBds 0994 

Rea.: Tel. PLAsa 2400
Valandos:

Nuo 19-12 v. ryto; 2-8 lr 7-» 
nnn 1* ’tr» t* <

T

ROSELLI BROTHERS,
PAMINKLŲ DIRBSJAI

a

šauskas, knygius — Jonas Bru 
ndza.

Seimas baigtas malda ir Lie 
tuvos himnu.

, N. Kulys, raštininkai-
/ ■

Viena nuodėmė žmogaus
kad kiekviena provincija iš kurs Manę vadina Viešpačiu,'
savo taiĮio išrinktų po vieną
asmenį.

yra Man skaudesnė, už tūk
stantį Mano priešų nuodėmių.

Alfred RoseDl,

Specialistai iškalime lr 
mc visokių rūšių paminklų lr g 
bnamių.

Mūsų šeimyna speulallsuoja i
nu- darbe per š.'šla* kartas.

Veskite paminklų reikalus 
sial^ »U pačiais išdirbėjai^.

MOUNT CARI 
KAPINĖSE

uri

Vienas blokas J
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS

VENHIAN M0NUMEN1CO, INC.

Trys telefonai:
Res. PER8AOOLA MII 

UELMONT 3485 
Office: H1LLSEDK 8885

Vlncent Roselli,

, TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽI&
GTDTTOJAS Ir CHIRURdAJB

22Č1 W. Cermak Road
▼alandos 1—4 ir 7-—8 vak. 

Seredomls Ir NfedOllomls pasai »utarti
REZIDENCIJA ‘ - f

6631 S. California Avė.
Telefonas RFTub3c 7MS

GTDTTOJAS IR CHIRURGAI

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo t Iki 8 lr nuo t Iki 8 vak. 
Ned4llo.nl* pagal sutarti■ - vaidfsae

Namų Tel. PROapect 1998

GRABORIAI:
Udlrbėjal

Didžiausia paminklu dirbtuvd 
Oblcngoj

Suvlrft 50 metq prltyrhno

Pirkite tiesiai 18 dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mas atlikome dariu daugeliui iyi 
n<u Cblcagoe Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arU Grand Are.

Tcl. BOULcvard 7042

DR. G. Z. VEZfLTS Phons Bonlevard 7588

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso: TnL LAFayctte 4017 
Res.: TeL llEMlock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
artt 47th Street 

▼ai.: nuo 9 iki 8 vakare 
SeredeJ pagal sutarti

25 kiįi mnnMo

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bosite utganėdfntl 
TeL CANal arba S518

2314 W. 23rd Ph, Ohio&go

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
TeL CICERO 5M7

SIMON M. SKUDAS
GRABO RTUS ir B ALSAM UOTO JAS 

Patarnavimas geras lr nebrangu*
• 718 West 18th Street

MONroe 8877

J. F. BADŽIUS

GTDTTOJAS Ir CHIRUROA8 
4142 ARCHER AVĖ. 

Ofiso valandos: J-4 lą 4-8 vai. vak. 
Rcaitlcncijoa O(1sm: 2808 W- «»th Bl 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls lr Nedaliomis pagal sutarti

08. J. RUSSELL

Prilaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Lietuvis Cbirnrgng ir Gydyto jas
2516 WEST 69th ST.

OL ir Bm. t«L HEMtock 6141

Visi Telefonai:

- . ' L *»«•
♦ LftlTUVIŲ GRABDRRJS

Palaidoja už 925.00 ir aukMlau 
-Modernlika kbplyčla dykai 

888 W. tktb Mt. Tel. CANal 
Chicago, I1L

8178

DR. T. DUNDULIS Valandos: 
2 > 4 popiet; nuo 6.8

GfTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUJB

Tcl. VIltKlnla 0038 
Ofiso vaL: 2—4 Ir 9—8 p. m.

NedlUomla pagal sutarti I

Office Tel. Wentworih <199

Res. Tel. Hyde Park 9981

Tel. Ofl»o BAi Ix*vard :vtl3—14 
Res. VlCtory 2848

DR. SUSANA A. SLAKIS
DR. A. J. BERTASH

Ofiso vai. nuo Jl-9; nuo 9:80-9:80
756 W. 35th Street

xaai

DR. JOHN S2ETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE ’ 
- Platt Bldg., kamp. 18 st.

/ 2" aukštas

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

I.J. ZOLP
GRABORIUB Ir LAIDOTUVIŲ

VKDNJAS
1646 West 46th Street
Tel. IlOUIevard 5208—8418

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

MOTERŲ IR VAIKŲ LlOŲ 
SPECIALI8T8

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 iki 8 vak. 

taskyrus Šaradoms -
• • * • 4 • v

Pastebėk it mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nekėliomis nėra
skirtų valandų. Booin 8.

Phone Ganai 0523

■M

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido- 

Pašaukite...tuvese

REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su finui

tuo pačia vardų).

Telefonai YABda 1138

STANLEY P. MAŽEI
GBAB0RIU8

Toriu automobilini viso) 
reikalams. Kaina priein

3319 Lituanica Aveni 
Chicago, 11L

ANTANAS PETKŲ!
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOUB

Cicero, Illinois
Phone Cieero 2109

TeL CICERO 294

SYREWICZI
GRABORIUS

Laidotuvlias pilnas patarnavl 
galimas ui <25.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. 50th Avė., Cicere

A. MASALSM
GRABORIUS

3307 Lituanica At
T«. Bbulevard 4132

Tel. LAPayeUe 9878

J. Llulevli
Graboriu

lr
BalM.miM.tr

Patarnauja 
goja Ir apylt

IHd.ilė Ir | 
Koplyčia 4|

BalM.miM.tr


Antradiedis, rugsėjo 4, (1934

PI I RANKIOTAI lUčinni, J. Janušauskai, Gartk W J DAnMCIIJi -en ęįty, savininkas Ivaškevi-
t;*ia, O'genlų šeimyna, E. Ged-, 

rasi rugsėjo 6 d., kurioj vj|ielM- jj Kalvaity, E. Ogen- 
id viešbuty, prie 55 ga- tadė, M laiurinskuitė, J.fiaz- 
ezero rengiamu pagerb- į budanskaitė, P. Dorša, A.” Sna- 
iomp. A.'S. Pociui, ku- rį,iiį,.np> Mažeikienė, V. Ka- 
tu\os vyriausybės buvo bauskienc, jj. Sudeikienė, P. 
ipoiu.s Gedimino ordinu. Mikutienr. 'J *
k žinoma, komp. A. Po- į I& biznierių atsilankę gau- 
įug yra prisidėjęs prie šiai parėmė išvažiavimų Kin
tas palaikymo išeivių į cif’iM; Alondzejauskai ir Pet- 
Jis daug vargo padėjo kus. Iš South Chicago atsila- 
indamas chorus dainų, Į n''ė Snarjskiai.
imu, operečių, ypač bū- Gražus seserų pieštas stale- 
L. V. “Dainos” choro Us teko J. Čepulienei, 

i per ilgus metus. Jis Knygutes pardavė šie: už 
dirbo dėl idėjos, dažnai, $6.00 P. Dorša, už $4 00 — 
kamo atlyginimo. Be to, «'• Hiamlviticnė, M. Sudeikių 
Sė kc-mpanavo muzikų, n,‘> uz ¥~00 -A. Kinčinienė,
!. Jo dainos plačiai ska 5^ Rftzba lauskaitė, E. Ogen- 
isoj išeivijoj. taitė, !’• Karvaitė, S. Jurgai-

i tė, M. Laurimkaitė, E. Gedvi- 
tkos mylėtojai ir veikė- 0 Sri„bienS> p Ka,vab
vcikina Vargonininkų tis> p Mil(llHęn4 £ •
ros provincijų už suma- Pasirtarl,avo sb darb8t; ko.
surengti komp. Antanui .„jjjjg'pj; Codvilienė, E. Oge- 
riui pagerbtnves. j, KalvaUs> j

.61, £ □ y sėjo 6 d. pagerb- kas, J. Razbadauskaitė, P. Ka- 
komp..A. Pocių, kuris buitis; daug pasidarbavo ir J. 
iaug yra muzikoj pusi- Gedvilas.
vęs, kuris Visa širdimi y- Gryno pelno padaryta $82.- 
atsidavęs. 85.

, . , . , , Š. T. V. E. 3 skyrius ir se-kieto programoj daly- .
t t.- j-li t- r- , • serye, dckmgas visiems- auko-J. Kudirka, K. Sabonis, x . . . , • .„. . _. .. _ . tojams ir ai silankusiems.*-ežiene, Pierzinskiene ir t- _ . .

»is Sasnausko choras. Ka ' T7®
letąvos konsulas A. Kai- g7WAIA ninim. ..
, vyskupas O’Brien, tei- PAAUKOJO PARAPIJAI
„Finuegan ir red. Šimu- _______

West Side. — Rugp. 26 d..
[etų galima įsigyti kiek- parapijos Rūtos darže įvyko 
į kolonijoj pas parapijos graži dr-jos Ausros Vartų mo 
miliuku. Bankieto prad- tenj ir merginų pramogėlė •

ALIČE PEBRaiNKMiĖNt ARTISTAS JUSTAS
.KUfIRKA

ra keliolika sporto organizaci
jų, į savo eiles sutraukusių tfl- f 
ketančius Lietuvos jaunimo. 
Anksčiau ir visuomenė sportui 
didesnės reikšmės nepriduoda- 
vo. Dabar jau ir ji suprato di- 

■ dėlę sporto reikšmę tautos au- 
i klėjime, nes žymesnės šventė.6 
! beveik neapseina be sportiškos 
' dalies.
Į- Sportui ugdyti Lietuvoje y- 
ra įsteigti kubo kultūros rū
mai. Jų veikla yra gana plati 
ar duoda neblogų vaisių. Džiu
ginantis reiškinys, kad Lietu
voje į sportų jstoja netik mies
to, bet ir kaimo jaunimas. Jau »
ir Lietuvos kaimuose yra keli 
šimtai sporto klūbų, kurie ru- 
ngtyniuodaiui duoda neblogų 
vaisių. ’ ' g

Kad Lietuvos sportas pada
rė didelę pažangų; matyti ir 
iš užsienių spaudos bei, visuo
menės atsiliepimų apie Lietu
vos laimėjimus. Anksčiau kie
kviena Lietuvos sporto koma- i nda visados pralošdavo užsie- 

1 mečiams. Gi šiais metais tarp
tautinėse rungtynėse Lietuva 
užimdavo vienas pirmųjų vie
tų, o dabar yra Pabaltijo fut
bolo nugalėtoju. Su Lietuvos 
sporto jėgomis dabar jau ir 
užsienis ima rimtai be jokių 
pašaipų skaitytis. . Tsb.

dainavo koncerte bu Chicago 
teatro simfonijos orkest'a 
5,000 publikai,

Spauda apie J. Kudirkų ra
šo : Rygoj - - k“ J ournal ”): Jo 
balsas platus ir pilnas jėgo-, 
bet su natūraliu saldumu”.

Kaune — (“Lietuva”): Ku
dirka perfekti»ų/ai interpretuo
ja savo roles operos j Rigolet- 
to, La Traviata,’ Faust, Conte 
Sinodai, Demon, etc. *

Chicago — (“Chicago Am«- 
lican”); Kudirkos balsas per- 
fektingas. Ic.

IJet. Aero Klubas pasiuntė 
lakūnui F. Vaitkui Lietuvos 
oro kelių žemėlapius ir radio 
stočių žinias. F. Vaitkus ža
da pasileisti per Atląntikų 
skristi rūgs. 8 d.

Komp. j n’ai o Pociaus pa
gerbimo banku te, be kitų .so-. 
listų-čių, dalyvaus ir J. Ku- 
diika. -I. Kudiika, lyrinis te
noras, dainuos Pociaus “Tul
pės” ir “Gerkit broliukai”.

J? Kudirka, dabartinis N. P. 
P. Š. parapijos vargonininkas, 
yra giminaitis Dr. Vinco Ku
dirkos; gimė Suvalkijoj. Į A- 
merikų atvyko prieš pat pa
saulinį karų. Chicagos konser
vatorijoj mokinos piano ir ko- 
mpozicijosi Po karo išvyko į 
Italijų, kur muzikų mokinosi 
Royal Consėi-vatory, imdamas 
lekcijas rtuo garsiojo prof. E- 
nrico Rosati. Po ilgų studijų, 
gavęs pasini y: r y iš Lietuvos, 
nuvyko į lietu vos valstybės 
operą, kur išbuvo iki 1923 m. 
Be to, su ei džiausiu pasiseki
mu dainavo koncertuose Ber
lyne, Rygoj ir Revely.

Sesqni - Centbnnial audito
rijoj, Philadelphijoj, 1926, J. 
Kudirka da’navo 8,000 publi
kai.’ >

iiChicagos d’dž'ame teatre

Žmogaus Globos Draugija 
atidarė naminę vaistinę. Be
turčiams duodami vaistai do-•' »• “ *
vanai.

Žipoma Chicagos lietuvių scl šte, A. Pieržinskienė, 
komp. Bočiaus bankieto rūgs. 6 d., Shoreland vieš
buty, dainuos Pociaus’: “Ne bilo kieme mergelė au
ga” ir “Vai močiutė mano”. Solistė Pieržinskienė 
yra varg. V lado Daukšos choro, 6v. Kryžiaus para
pijos pažiba, mėgiamiausia townoflakiečių ir chica- 
giečių dainininkė. /A ' - /-

Lietuvis Advokatas 
2201 W. Cermak Road 

* (West 22nd St.)
(Metropolitan 8tate Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5' 
Panedėllo, Reredos Ir Pėtnyčlos 

vakarafa 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

Mamai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas llEPiibllc IMMIO

Prieš didįjį karų Lietuvoje 
sporto organizacijų, beveik ne
buvo. Tada žmonės ir nesu
prato sportd vispusiškos auk
lėjamos reikšmės. Pirmosiis 
sporto organizacijos Lietuvoje 
atsirado tik 1922 metais. Jas 
steigė daugiausiai užsieniuo
se gyvenusieji lietuviai. Pažy- j 
mėtina, kad ne vienų sporto ! 
organizacijų Lietuvoje įsteigė. 
ir mūsų tautos , didvyris kapi
tonas Darius, ne vjenai jis 
aukojo ir pinigų- '•i -Jė- ‘ i- - * t . <' • . • .. <1I

Kaip kiekvienas darbas, taip 
ir sportas Lietuvoje iš prad
žių pamažu plėtėsi ir augo. 
Šiandien jau visame krašte v-

RADIO
FOTOGRAFAS 

Ataidarė nuosavą, mo
dernišką studio su Hol* 
lywood Šviesomis.

420 WEST «Srd ST. 
Eiiglcnouil 5840—5888

. POCIAUS BAKKIE 
TO BILIETAI

Katrie perkate anglis Ii 
dralverlų.. siąskttH Juos Į 
GRANE COAL, CO. Oauslte 
Kcremiea ancrlla. ui mažiau 
plm'giį. , . *

BUKIJE VISI LINKSMI!
GERKITfe AMBRGSIAN ALŲ POPIKR GOJAM Ir PENTGOJAM

-* Atliekame visus namų dabinamo 
darbus. Darbos pigus tr užtlkrla- 
tsa 1914 pi- poplaros rolė — 80.

JO8EPH AUGANTIS 
1808 8. ftOtta Avn. Cicero, III. 

TeL Ijafayėtte 8718

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo.i Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba. ?

Dr-jos “IjetuvoK Ūkinin
kas” išvažiavimas, Spaičio da
rže, rugpiūčio 12 d. pavyko.

Vieta patogi; oras buvo gra
žus, žįno.’iių skaitjingai suva
žiavo. Prie pikniko pasiseki
mo darbu prisidėjo nariai: ra
st Linkus, šlapelis, Žilis,. Ra- 

igp. 26 d. įvyko išvažiavi- Į (lakas, Mikšaitė, Dnamstaitė ir 
Air. Pranciškaus Vienuo-i kiti. i ,
Rėmėjų 3 skyriaus į Ma-. j[patiagai reikia pagirti Ši
tie parkų. ker Cresl ents'* orkestrų, kuri
ražiavimas pavyko. smagia laditviška ir angliška
U S»Aita> d.lyk.i buvo "‘V Dr-
kof. g. refirdži,. Aukojo nari%
Statkų, (kadangi negatA. B"< >ko' <>*«>«»

I,Slankyti. įteikė $5.00 do- . <l"VBnom,» būro
į), J. Siandvitienė, J. Ki- “l*10''?’*'" meriją

laimėtojai: M. Gercius, D. Mb-
• Jūs Esate Supaučtfttąf . Burkus, A. Erčius, E.
i '•■uiru«ifti»'' nervais — jaučia- Zauriciiė, B. J^czvičkis, K: Er- 
Jeteuat/i7. ėū/^raPXa!i ton*!- kinas, A. Balnis, S. Lucas, J.

Paplauskas, T. Rokas, 
ir ai 1 \isicm- darbuoto jam s, dovu

nų aukotojams, į piknikų atsi- 
kAuryis‘ lHT.kusivi.is, ar šiaip kuomi įri

r 48KSSIS?,TE-.tSSS;- ’M***1’"’* P,ie Piknik® 
jfkrų tonikų aiterativų, kurios n&imh, š r I ilgiausiai ačiū.

a naujų gyvenimų ir energijų. Dar i.oi iu priminti, kad vi- 
valgysite geriaus, — miegokite’. ’ * F >
iiau Tūkstančiams vyrų ir .«#• nį virš minėti asmenys, kurie

tapo pagelbėt*. TrlsdeMmttes
9 treatmeatos ui vfenų Doierj, negavo dovanų, malonėkite

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanika Avenue

j kampas 32-rns gatvės z’
IZIDORIUS NAUSĖDA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “VMlstyK™#” iš Lietuvon. 
Mandagu” patarnavimas. Prašom užeiti pas roua-į “Kauną.“

Urmu ~ wholesale parduoda ir pristato į alinei kom 
panijos daliriinkas ir atstovas

I. Lukošiui, fin. rašt

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
»84'----------- arba---------- - Boulevard 7179

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Gerkit ir Reikalaukit Purniture and Piano 

Moven
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicrtgoje 
7IOO SO. TAI,MAN ST. 

7188 80. ROCKWKI.G OT. 
Trt. REPnbOc B0U»-«051
, Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Fnrahnn-
tn« M. R. 87.80 tonas.

kreiptis pas mane, 7011 So. A- 
rtesiau Avė., arba telefonuoki- 
te llcmlock 1883.' I. Lukošiūtė, fin. rašt

PERKAM
LIETUVIS

INSURANCE
^TOTARY

O veidmanvbė veidmanybių 
dr »tuštybė tuštybių matyti, 
buk dirbi Mano garbei, o tuo- 
tarpU ėsi senosiose nuodėmė
se!

PUBLIC KUS BONUS

' REAL ESTATE _ SIUNČIAM PINIGUI IIJETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGEITTCRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2008 WE6T 47th STREET Tel. LAPayette 1083

4707 S. Halsted St
. TeL TABDS 8SM

Pirm negu kų ištarsi, pa- 
mųstyk, beneverčiaus patylė
jus. ,

KOMERCINES PASKOLAS 

DUODAME ĮSTAIGOMS 

remianties .ię rekordi

HALSTEO EkCHAHGE 
NATiONAi BANK

Ilalsted St. ir 191h Pi
Narys f KDKRAL 

INS’I K \M E KOKI ORACIJOK

usa-tone

tr 5.
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