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Tuo tarpu streikas kasdien
didėja tekstilių pramonėje

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
5. — Prezidentas Roosevel- 
tas visą laiką tylėjo apie tek
stilių darbininkų streiką, 
nors daug kartų buvo klau
siamas reikšti savo nuomonę.

Pagaliau šiandien jis pra
bilo, įsikišdamas streikam

SINCLAIR AUKŠTINA 
PREZIDENTĄ ROOSE- 

VELĘ

i
I

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
5. — Buvęs socialistas, o 
šiandien demokratų partijos

PASAKOJA APIE JGYTUS
ĮSPŪDŽIUS MASKVOJE

KAUNAS. — Sugrįžęs iŠ 
sov. Rusijos užsienių reikalų 
ministeris, p. S. Lozoraitis 
priėmė spaudos atstovus ir 
painformuoti apie tą svarbią 
savo kelionę.

Suprantamas dalykas, kad

VISA TAUTA PATRAUKTA VIE>

LENKAI SUKELS DAUG 
TRIUKŠMO

NUREMBERGA8 
j ja, rūgs. 5. — Vedei 
i cionalsocialistų (na
i tija turi čia metinį

VARŠUVA, rūgs. 5. Len vimą, kuriam daly* 
kų vyriausybė daug susi rūpi-, šimtys tūkstančių n 
nusi dėl sovietų Rusijos įsto- Baden0 

pasikalbėjimų centre stovėjo jimo T. Sąjungon. Tuo įvy-

Pasiremdamas krašto dar- į kandidatas į Kalifornijos gu- 
bo santykių boardo pasiūly- i bernatorius Upton Sinclair
siekimui reikalais gelbės boa- 
rdui.

Prezidentas Įsikišo strej-/ • ■•" • z j- A k. • Z
kan, kad krašto darbo santy- 
mu, prezidentas pranešė, kad 
jis nusprendė paskirti spe
cialų iš trijų narių boardą ii 
jį autorizuoti, kad tuojau im 
tusi priemonių taikos grąži
nimui tekstilių pramonėje.

aplankė prezidentą Roosevel- 
tą ir su juo tarėsi apie dvi 
valandas

Sinclair pareiškia, kad pir
mą kartą jis savo gyvenime 
turėjo labai interesingą pasi
kalbėjimą su prezidentu Roo- 
seveltu. Sakosi, jam teko ki
tados susieiti su prezidentu 

i Theodore Rooseveltu ir. jis

KOMP. ANTANAS POCIUS, kurio pagerbimui 
šį vakarą įvyksta puota Shorland viešbutyje. 
Šioj puotoj oficialiai jam bus įteiktas Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas.

Pažymėjo kad v,sa.s tiko.! dabar mMin knrg B . 
M bearia, painformavo jį, Sq0 yfa..genia-
kad neturima pnemon., dar-Į li5kesilig. SakOj j, š
bdav.ua sutaikinti su darbi- ! KaHfornijo8 gyvija™

. 1 pie šį genialų prezidentą ir jo

projektas vadinamo rytų re- 
gijonalinio savitarpės pagal
bos pakto, kuris kilo iš Sovi
etų Sąjungos ir Prancūzijos 
iniciatyvos ir kuriame turėtų 
dalyvauti Lietuva, kitos Pa
baltijo valstybės, Sov. Sąjun
ga, Vokietija, Čekoslovakija 
ir Lenkija. Šitoks paktas tu
rėtų apsunkinti bet kurį tai
kos sulaužymą jo dalyvių tar
pe ir uždėti jiems pareigą, 
užpultajai Valstybei prašant, 
teikti jai pagalbą.

kiu ji nepatenkinta, kadangi 
Maskva ar tik negaus nuola
tinės vietos T. Sąjungos ta
ryboje, ko neturi Lenkija.

Nuolatines taryboje vietas 
turi tik didžiosios valstybės, 
oz lenkai jaučiasi, kad jų val
stybė yra viena tarp didžių
jų ir Maskva neprivalo gau
ti pirmenybės.

Galimas daiktas, kad lenkų 
delegacija dėl -to sukels daug 
triukšmo T. Sąjungos suva
žiavime. .

r .vykdomąją stebėtiną naująją
...... ’ rUg6' ". santvarką, kuri pilnai supuo-

Iš streiko ištiktų vietų parei- ]ft gu jo, SincUiro> planai8> ‘ 
na mų, a ai ur jau vy- geibgjUs vargstančius be-
ksta sumrto kova.

Antai Trion, Ga., streiki
ninkų kovoje su policija du 
asmenys nužudyta ir keturi 
sužeista.

Lowell, Mass., priešais šil
ko fabrikus streikininkai su
kėlė riaušes. Policija prieš 
riaušininkus panaudojo savo 
naktines lazdas. Keletas areš
tuota.

Kitur ir gi vyksta riaušės

darbius.

POLICIJA IŠVADAVO 
. STREIKLAUŽIUS

RYTŲ LOKARNO 
ATIDEDAMAS

-Taki?J»ak‘?- ji» ivykt.,, 
svarbumas ir reikšmė yra ne-
abejotini. Juo turėtų būti ly
giai suinteresuotos tiek ma
žos valstybės, tiek didžiosios.

BUS STUMIAMAS PIR
MYN PASKIAU

MJASKVA, rūgs. 5. — So
vietų užsienio reikalų komi
saras šiandien daug užimtas 
Rusijos įstojimo T. Sąjungon 
reikalu, tad rytų valstybių 
Lokarno pakto vykdymas su- 

T trukdytas ir kol kas atidėtas

PRANCŪZIJA STATO 
SAVO SĄLYGAS

PARYŽIUS, rūgs. 5. — 
Prancūzijos vyriausybė pa
siuntė T. Sąjungai memoran
dumą Saaro teritorijos rei-

EAIJ, RTVER, Mass., ragą.į,olesniam ,aikni.

5. — I’eppcrpll kompanijos. K . . itvin0Tas Da gama pasisakys už Vokietijų,
tekstilių fabrike vakar apie1 Komisaras Lttvmovas pa-
300 darbininkų grįžo į darbų, reiSkia’ kad minStas Pak,as 
nepaisant streiko paskelbimo. bns stumiamas pirmyn, kada 

sovietų Rusija įeis T. Sąjun-
ir sukilimai, nors streikas to-j Prieš baigiant jiems dienos gOn 
Ii gražu dar neį si siūbavęs. į darbą susirinko streikininkaigražu dar neį si siūbavęs. ! darbą

United Press apskaičiuoja, i ir šiaip žmonių minia priešais 
kad streikuoja apie 300,000 fabriką. Į išėjusius fabriko 
darbininkų iš numatyto vieno kieman streiklaužius imta mė- 
milijono. Streikininkų akai- tyti visoki daiktai, 
čius tačiau didėja kasdien. Kompanijos viršininkai pra-

ŠVEICARIJA PRIEŠ 
SOVIETU RUSIJĄ

Kai kuriose valstybėse teks 
tilių fabrikai uždaryti, ki
tur vyksta paviršutinis dar
bas. Didžiausi nesmagumai 
numatomi ten, kur fabrikan
tai naudojasi streiklaužiais.

SU PEILIU SURAIŽĖ

dėjo planuoti, kad pataisius 
jiems nakvynę pačiam fabri
ke. Neužilgo atvyko policija, 
su ašarinėmis bombomis iš
blaškė minią ir išvadavo strei 
klaužius. Automobiliais paim
ti į namus.

Detektyvų biure buvo su
laikytas Moc Lacey, 80 m. 
amž., iš Fessenden, N. D. Po
licija rado jį beslimpinėjantį 
Grand Central geležinkelio 
stotyje. Suplanuota pasiųsti 
jį namo.

SUGAVO DILLtNGERIO 
SĖBRĄ

BERNE, rūgs. 5. — Švei- 
cirijos federalinė taryba (vy
riausybė) nusprendė priešin
tis sovietų Rusijos įstojimui 
T. Sąjungon.

Šveicarija negali užmiršti 
komunistų nedėkingumo. Ka
ro metu ji davė prieglaudos 
komunistų vadams, o paskiau 
tie patys komunistai pradėjo 
čia vykdyti savo raudonąją 
propagandą.

Vakar policija Chicagoj su-: g 
gavo Dillingerio sėbrą Arthu- 
rą McGinnis, kurs ilgą laiką

Staiga kaž kas įvyko su se-1 slapstėsi, 
niu detektyvų biūre. Jis išsi-; McGinnis seniau buvo su
traukė peilį ir puolėsi kalinių imtas. Liepos mėn. -81 d. kai

LAKE CITY, S. C., rūgs. 
—. Plėšikai apiplėšė čia Pal 

metto banką. Pagrobė apie 
100,000 dol.

LOS ANGELES, Cal., ru-

tarpa n. Tris jų suraižė. Da
bar jis uždarytas.

kaip jis išslydo iš Marąuette 
policijos nuovados ir dingo.

ai

das Robert Wagne 
suvažiavimui diktal 
vyriausiojo Vokieti, 
cių vado (fuehro) 
pranešimą.

Hitleris pareiškia 
gėsi tautiškoji naci 
cija ir ji davė ko 
jų tautai rezultatų, 
visą tautą.

Toliau jis pažym 
vokiečių tautą taip 
ir patvarkė, kad pe 
tį metų nebus revol 
kietijoje.
.—Pažymėjo, kad u 
gali jo kaltinti už 
nacių partijos “iŠ1 
nacių vadų skerdyn 
m. 30 d.

Kas link protesl 
gijos jis pareiškė,

Jisai turėtų pagerinti atmos-; HAVANA, rūgs. 5. — Va- 
' ' kar per dieną ir vakarą čia

ir apylinkėse vyriausybės prie . r 
šai sprūgdino bombas, nepai- Vokietijos* protestą 
sant paskelbto prezidento at- 
sišaukimo, kuriuo pažadėta 
įvairių lengvatų politiniams 
priešams, tarp kurių yra ir 
tas, kad kariuomenė nesikiš į 
civilinius reikalus.

kos instrumentas negalėtų bū-! Nuo bombų Havanoj žuvo 
ti pavartotas bet kuriems tei-1 8 asmenys ir daug snžeistų.

ferą šitoje Europos dalyje ir 
atimti pagrindą visoms de
klamacijoms apie ‘‘rytų erd
vę,” “veržimąsi į rytus”' ir 
t. t. Toks paktas nebūtų nu. 
kreiptas prieš jokią taikingą
valstybę, jisai tegalėtų būti 

kale. Prancūzija pareiškia, | nnkreiptas prieS užpuolikų, 
kad jei sausio mėnesį per ple- Aiįkus daiykttg> kad toks tai 
biscitą Saaro gyventojų dau-

tai reikės ten apsaugoti tau
tines mažumas. Iš kalno rei-

sės pažeidimams konsekruoti. 
Lietuva yra davusi savo sutl-

kia išspręsti .šį klausimą.įkimą dalyvauti tokiame pakte. 
Prancūzija rekomenduoja skir. Suprantamas dalykas, kad

Be to, 3 asmenys žuvo poli
cijos susirėmime su streiki- 1 
ninkais. Vyriausybės tarnau 
tojai dar negrįžo į darbą.

ti maišytus teismus 15 metų dalyvausime derybose dėl , Santiago mieste su bomba
paruošimo teksto, kurio lig.

Į šiol dar nėra. šiuo tarpu te- 
Be to, jei Saaras teks Vo- ka)bama apje dggn!agj knriaig 

kietijai, ji turi užmokėti a- tnI.gtų Mti pttgrjgta8 .
pie 100 milijonų doleri, auk- projcktag Keikia tikėtis, kad 
su už angli, kasyklas, kurias jr tog Talgtybg9) kuriog y*. 
Šiandien ten operuoja pran- |fio| dar ngra parei»kusios sa-

luikotarpiui.

cūzai.

ANGLIJOS FAŠISTAI 
RENGIA DEMONSTRA

CIJAS

LONDONAS, nigs. 5. — 
Policija painformuota, kad 
Anglijos fašistai rengia de
monstraciją sekmadienį Hyde 
Park miesto daly. Norima at
gaivinti išą sužlugusią parti
ją. Policija imasi priemonių 
prieš riaušių galimumą.

NEW YORK, raugs. 5. —

vo teigiamo nusistatymo dėl
įkalbamo sumanymo, pagaliau, 
Į prisidės prie akcijos taikai 
patikrinti.

Mano pasikalbėjime su p. 
Litvinovu buvo paliestos taip 
pat ir tolimesnės abiejų kraš
tų prekybos praplėtimo gali
mybės.

Lietuva su pasitikėjimu žiū
ri į ateitį. Mūsų .tautos prisi
rišimas prie nepriklausomy
bės, darbštumas, dvasios lyg- 
švara, taikingumas sudaro 
tvirtą pagrindą aiškiai užsie-

sugadinta istorinė katedra, 
statyta 1569 metais.

Visoj saloj vyksta teroras 
ir smurtas.

DIRBA SARGYBOS 
APSAUGOJE

Carbon and Carbide Che
mical bendrovė pradėjo sta
tyki 10 milijonų dolerių ver
tės fabriką, Whitinge, Ind. 
Kompanija mokėjo darbinin
kams po 88c. už darbo va
landą, kaip to reikalauja ke- 
mikalijų kodas.

Amatų unijos nariai parei
kalavo ji dol. 25c. per valan
dą ir sustreikavo. Kompani
ja atnaujino darbą su tais 
darbininkais, kurie pasitenki
na 88 centais per valandą. 
Lake apskritis pristatė 100gs. 5. — H. Hooveris ragina International Ladies Garment^io politikai, kurios tikslas

Wotkers unija žada gelbėti,yra teisės ir taikos patikrini-Į specialių poliemonų saugotivisuomenę, kad ji neužmirštų 
vargšų •

. 1.

tekstilių darbininkams. mas. vedamą statybos darbą.

suregimentuoti “n 
lėn evangelikų rei< 
tybės) bažnyčion.”

Katalikų reikalu 
kad jis turi vilties 
siekti garbingos ab 
taikos.

NĖRA FONDU 
PROPABAN

BERLYNAS, ru 
Ekonomikos minis! 
Schaacht pranešė 
dos ministeriui dr, 
kad nacių propaga 
niuose nėra fondų

Kalbama, kad di 
per vienerius metu 
pagandai panaudo; 
milijonų dolerių.

•IKK TIEK L

Vokietijos valdži 
vo pasienio gyven 
gabenti šiek tiek da 
sto produktų iš Lii 
dėlto suvaržymai ] 
bai dideli.

ORĄ!
CHICAGG IR 

— Iš dalies debei 
matomas lengvas 
siau.

A

bdav.ua


n* kasdien, lAakjrrua nekmadlealus 
KRATOS KAINA: J. Amerikai ValatyMa*: 
<.00. PumI metų — *1.60; Trims mėnirtams 
lenam mėnesių! — 76c. Kitose valaty totas 
: Metams — *7.ta; Puse/ metų — *4.ta. 
Ha.
kainos prisiunčiamos pareikalavus, 
totams Ir korespondentams raitų ne*rųilna, 
kaitei padaryti ir neprisiundlama taa 

M priima — nuo 11:0* Iki **:•* taki.
|i —IrnnAinį Hin^aį priimami iki

S vot popiet
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mOS KLAUSIMAI
GLAUS PAGERBIMO PROGA

:arų susirinks į Shoreland viešbutį 
itų rinktiaiausių Chicagos lietuvių, 
bti komp. Antanų Pocių, Sv. Jur- 
jos vargonininkų, kuris prieš kiek 
iš Lietuvos vyriausybės Gedimino

amžiaus, dar daug pasidarbuoti muzikoj, sėk
mingai populiarizuoti mpsų liaudies dainas, 
kurti ir dar daug sukurti naujų dainų ir gie
smių.

LIBTUVOft ŪKININKAI OABBI KYLA

’ocius yra senas Amerikos lietuvių 
Fo vardas amerikiečių tarpe jau 
) žinomas prieš dvidešimts metų. 
kinas, giesmes, populiarizavo gra- 
tuvių liaudies dainas, vadovavo 
larbavosi jaunimo tarpe, kėlė ja- 
» sųmonę. Prieš dvidešimts metų 
įsteigė Beethoveno konservatorijų, 
išėjo nemažai gerų muzikų, daini- 
rargonininkų. Tai buvo pirmutinė 
uzikos konservatorija ne tik Alke- j 
Visam pasauly, nes, kaip žinoma, 
j tais laikais nebuvo formaliai į- 
s rūšies mokyklos.
romp. Pociaus darbštumai ir atši
lo pareigomis, Beetlioveno konoer- 
igijo pilnas teises, tapo akredituo- 
8ių tarpe išsidirbo gerų vardų ir 
Sėtuvių kultūrinė jų jdirvoje išvarė
i- • • ' ' . ; - ,
ejojimo, visa Amerikos lietuvių 
ji visuomenė šiandien džiaugiasi, 
opštusis kultūros darbininkas yra 
is ir kad jo padarytus mūsų tau
rus pripažino ir Lietuvos vyriau-

i A. Pociui šio vakaro surengtas 
i, gal būt, nėra taip svarbus da- 
ir be to naudingų darbų dirba ir 
i ateityje. Tačiau tuo pagerbimu 
įvertinimas mūsų veikėjų ir duo
bas jaunesniems veikėjams dau- 
t ir nepailsti. Ypač mūsų vargo- 
Jės pajusti, kad darbštieji jų pro
tinai yra įvertinami, kad jie uži- 
t vjetų mūsų visuomenėje ir kad 
i Vhų jėgų siekti tos profesijos 
L y. nuolat gilinti žinias muziko 
ten© srityje taip, kaip darė A. Po
kši to renkamės šiandien pagerbti

Buvo laikai, kada ūkininkai beveik vi
same pasaulyje buvo niekinami. J ūkininkus 
iš aukšto žiūrėdavo didieji dvarininkai, val
dininkai ir net paprasti miestiečiai. Ūknin- 
kai būdavo už visus kitus mažiau apsišvietę, 
mažiau pasaulio matę. Nevisai s laikais ir ne 
visur ūkininkai pajėgė savo teises apginti. 
Ūkininkų vaikams būdavo net sunku į mok
slus išeiti. “Tsb.” džiaugiasi, kad štai da
bar ūkininkai vis labiau ir labiau atgauna 
savo garbę. Lietuvoje ūkininkai^ nuo pat val
stybės atstatymo pradžios yra gerbiami už
tai, kad tvirtai buvo prisirišę prie savo že
mių, kad jos neužleido svetimiems, kad išsau
gojo lietuvių kalbų ir lietuviškus papročius, 
kad iš ūkininkų vaikų išėjo lietuvių tautos 
atgimimo vadai, kad ūkininkai ir nepriklau
somybės atstatyme turi didžiausių nuopelnų. 
Buvę Lietuvos dvarininkai nutraukė santy
kius su lietuvių tauta, Lietuvos miestai bu
vo svetimi visam kraštui. Lietuvos ūkininkas 
buvo ir tebėra tas tautos kamienas, kuris ne
nudžiūvo, bet išleido gyvas, gražias atžųlas, 
kurios ir sužydo tautos laisvės bei kultūros 
žiedais.

dILIJ
AV« 80VAV* PUUn

nui
—u

ių kalbos verte j. Navickas)
(Tęsinys)

IX SCENA*-
S Arsenijus, veliasi Braus
JUS (ažshnųstęs): Ar gali tai 
rimų turra atiduoti į teisėjo 

rin a» jį matyti mirštant kaip 
krikščionį. ftmri kova! Aš 

• myliu taip širdingai savo sfi- 
ip romėną* ar gailu aš leisti, 
siutais krikščionies vardu da- 
ieimai gėdų? Ir nežiūrint me- 
egaliu atitraukti savo sūnaus 
yžiinų... J«s yra kietesnis kaip 

o.
[JUS (išeidamas priekin; pats 
man pašepęs, viskų ndjHn ifc- 
cų atidengti, nes balsas, kuris

Didėjantis Vilniaus Krašto 
Skurdas

Nuolatos lietuviškoje spau
doje vis pasirodo žinių, kad 
Vilniaus krašte jau kelinti me
tai iš eilės siaučia didelis sku
rdas. Kai kam gal atrodytų, 
kad toks skurdas esųs perdė
tas, tačiau iš tiesų Vilniaus 
krašte skurdas netik nemažė
ja, bet nuolatos vis auga. Ir 
štai kodėl.

< Žinoma, ne visi Lietuvos ūkininkai yra 
lygiai sveiki ir garbingi. Jų tarpe pasitaiko 
tam tikras procentas kūniškai bei doroviškai 
išsigimusių. Bet šiaip ar taip, lietuvių tauta 
savo ūkininkais gali didžiuotis. Ūkininkų vai
kai prieš karų dažniausiai tik per didžiau
sius vargus, tik savo jėgomis arba tėvų pa
remiami į mokslus ir kultūrų prasimušdavo.
Neturėdavo jie nei svetimų kraštų bonų, auk
lėtojų, kurios vaikus galėtų išauklėti. O vis
gi šiandien daug Lietuvos ūkininkų vaikų
sųyo kultūra, jSovo mokslu niekuo nesiskiria! što gyventojai atsidūrė nepa-

į Šiemet mūsų lietuviškos ka
talikiškos aukštesnės mokslo 

"* Į įstaigos _ MariaiiapoHs, 6v.
Nežinau, ar tai atsitiko' per Kaiįmįero ir Sv. Pranciškaus 

spaudos klaidų ar kitaip, bet Akadelllįj0B _ turis rekordi- 
“ Draugo” Nr. 199 Sesers Ga->niutj nlokinių skaičius.

aS-TAS

Švenčionių apskrityje parduo-l briellos paskaitos statistikoje j
apleista keletą svarbių daly-, 
kų. Pavyzdžiui, paduodant lie

dama 17 hektarų pirmos rū
šies viensėdis tik už 5000 litų.

Katastrofiška Vilniaus kra
što padėtis, aiškėja, kad ir iš 
tokio fakto, pačių lenkų kelia
mo. Vilniuje pastebėta daug 
tuščių butų. Jų niekas nesam
do, nes jie yra per dideli ir necticut valstybėje, Waterbu-! Kas-žin kiek lietuvių atsimi-

Žiema jau netoli, vėl prasi- 
Jdės “Draugo” bendradarbių - 

tuvių parapijinių mokyklų A- (korespondentų ėntuziazmo ir 
merikoje skaičių, visiškai ne- teikaB> laikraščiui
paminėta Connecticut valsty- visados prisiunčiama daugiau
bė, kur esama net dvi mokyk- lnedžiag08> aegu vasarų, 
los. Reikia pastebėti, kad Con-į

senai neremontuoti. Ūkio ban-
Pats Vilniaus kraštas yra kas tam tikslui paskyrė 350,-

nederlinga žemė, daugiausiai 
smiltynai, akmenynai ir molis. 
Jau pati gamta Vilniaus kraš
tų derlingumo žvilgsniu senai 
nuskriaudė. Nuskriaustas jis 
ir savo politiškai geografiška 
padėtimi. Užgrobdama Vilnių, 
Lenkija, kaip dabar pakušdo- 
mis kai kurie lenkai prisipa
žįsta, padariusi stambių poli- 

J tinę klaidų. Jų atitaisyti pa
tiems lenkams dabar daug su
nkiau, negu jų buvo padaryti. 
Vilnius Lenkijai dabar nors y- 
ra raktas į visų Lietuvos teri- 
torijų, tačiau tuo pačiu jis y- 
ra valstybes pakraštyje. Iš Vi
lniaus krašto Lenkija turi kuo 
mažiausiai materialinės nau 
dos, net sunkiai pakeliamus 
nuostolius. Pati Lenkija šian 
dien paskendusi skolose, nega
li jų išmokėti. Taigi, ir Vil
niaus kraštui nieko negali dus 
ti, gi kelinti metai iš eilės pa
sikartojantis didelis nederlius, 
kraštų nepaprastai nualino. 

Dėl to šiandien Vilniaus kra

000 zlotų kreditų, bet niekas 
juo nesinaudoja. Tada kredi
to suma buvo sumažinta ligi 
100,000 zlotų. Bet ir to pasiro
dė esu per daug. Namų savi
ninkai bijo lenkiškų pinigų ir 
pasinaudojo tiktai 40,000 zlo
tų. Pakanka pereiti Vilniaus 
gatvėmis, kad įsitikintum, 
kiek yra mieste senai x«.pyru
sių ir apdraskytų namų. Susi
daro juokinga ir keista padė
tis: miestas nuskuręs, be pini
gų, nenorį vis dėl to pasinau
doti pinigais. Tai įvyksta to
dėl, kad kainos yra nukritu
sios, be to, niekas reguliariai 
nemoka nuomos už butus. Dėl 
to ir namų savininkai negali 
mokėti procentų ir ratomis grų 
žinti skolos.

Vilniaus krašte yra daug 
miestelių, kurie bankrutuoja. 
Ypač miestelėnus spaudžia sko 
los ir procentai. Kobilninkų 
miestelis po gaisro buvo ver
čiamas statyti tik mūrinius tro

ryje, randasi diužiausia lietu- p^tį padėkos laiškų ra
viu mokykla Amerikoje — l.-Įdįjo stočiai WGN už traralia- 
200 vaikų. Taip pat tenka abe->hnę lietuviškos simfonijos 

joti apie kai kuriuos kitus pa- programos. K. J. K.
duotus skaičius. Ten rašoma, .
kad Illinois turi 13 mokyklų,
Indiana 2. Massachusetts 2, ir 
New York 3. Gal per tų laikų 
skaičiai padidėjo ar sumažėjo, 
bet 1933 metų “Catholic Di- 
rectory” taip paduoda,: Illi
nois 14; Massachusetts 1; In
diana 1; ir New‘ York 1. Vis 
gi paduota statistika buvo la
bai įdtfmi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

nup kitų tautų vyrų, turėjusių daug geres
nes auklėjimo ir mokslo sųlygas.

’ ,n ufeekn
Lietuvos ūkininkų vaikai jeigu jie nėra 

per daug skurdžiai auginami, pas savo tėvus 
ir aplinkinėje gamtoje įgauna dąug savaran
kiškumo. Lietuvos susipratusieji ūkininkai į- 
jitikino, kad jų uždavinys Lietuvoje yra ne
tik gerai savo žemę apdirbti ir kitus ūkiš
kus reikalus sutvarkyti, bet jie taip pat su
pranta, kad netik dabar, bet ir ateityje tu
rės nuolat duoti tautai vertingų darbininkų, 
išauginti gerų žmonių. Ūkininkai jau supra
nta, kad Lietuvos žemė tari būti pačių lie
tuvių valdoma.

Seniau Lietuvoje ūkininkas visi išnau
dodavo, visokį valdininkai juos žemindavo ir 
niekindavo. Šiandien ūkininkas išnešęs ant 
savo pečių visų valstybės prisikėlimo naštų 
ir Lietuvos lietuviškumų, didžiuojasi tais sa
vo ir savo senuolių garbingais darbais. Jau 
visi Lietuvos gy ventojai pradeda suprasti ir 
vertimi ūkininkų, kaip žmogų ir teikia jam 
didelę pagarbų.

kurčiai skamba mano viduje kad amžinai 
nenutiltų. . -

EMILIJUS: Kiek dang galingų žmo
nių laike -dyylikds metų vedžiau į mūšį, 
mačiau, kiek daug mirė po mano kojom, 
ir dabar ar pasiduosiu silpnam berniukui? 
Ne, ne; aš sugraudinsiu savo sūnų ir iš
varysiu jo mintis.

ARSENIJUS (kaip aukščiau): Per 
daug jau iškentėjo šis tėvas, aš turiu jam 
viskų atidengti.

I5MILLRTS: Dar niekados netiRūjau 
tokios žiaurios kovos kaip ši. Aš jau be
esu nepergandinamas Emilijus, kuris So
mos priešus privertė drebėti. Aš heėsu. 
Ach! gyvenime, tu esi baisus kcdp ir pati 
mirtis! •

ARSENIJUS (kaip aukščiau)Bet 
jei Brutas tai sužihotųf... ’

fcMlLMVK (atsisuka): Aš esu ne vie
nas!

Pasaulinėje Parodoje, rugp. 
19 dienų mūsų muzikų išpildė 
Chicago Symphony Orkestro, 
viena geriausių orkestrų pa
saulyje, ir programų translia
vo radijo stotis WGN, viena 
iš stipriausių stočių Ameriko
je. Tai buvo stambus mūsų tau 
tai laimėjimas.

Dennis Cox, pasižymėjęs ba
ritonas iš Airijos, išpildė sva
rbiausių rolę airių šventės spe- 

bėsius. Buvo suteiktos pasko- 1 ktakle “Pageant of The Celt*’ 
los 65 padegėliams. Dabar te-

— Kalbama, kad buvęs Klai 
pėdos krašto direktorijos pi
rmininkas dr. Sreiberis rengia
si iš Lietuvos išvažiuoti į už
sienį, greičiausiai į Vokietijų. 
Mat, Sreiberis norėjo gauti 
Klaipėdos prekybos ir pramo
nės rūmuose tų pačių vietų, 
kurių jis turėjo prieš paski
riant direktorijos pirmininku. 
Tačiau patys klaipėdiečiai šie 
mis kalbomis nelabai tiki, nes 
Sreiberis dabar turi šiltų ir • 
gerai apmokamų vietų Klai
pėdos tabako monopolyje.

1938 metais Lietuvoje būsi
mai dainų dienai lig šiol jau 
įsiregistravo 163 ehorai su 
daugiau, kaip 6000 dainininkų. 
Tačiau tikimųsi, kad netrukus 
dar įsiregistruos apie tiek pat 
chorų. Tai būtų pati didžiau-

keliamame skurdą Patys jo 
negali nugalėti^ valstybė .nie 
ko nepadeda. Tad V eina die
na iš dienos tas skurdas vis 
didyn ir nesimato jo galo.

Štai keletas pavyzdžių, ku
rie rodo, nesibaigiantį vargų.
Vif ame Lydos ir Vai i žino kra- 
v.T y . , -ste žmones jau nuo Velykų gv 
vena be duonos, kai kas jos 
jau Kalėdoms buvo pristigę. 
Dabar ūkininkai jau susilau
kė šviežios duonelės, bet pini
gų nebemato. Moterys, kiau
rų dienų dirbdamos lauko dar
bų, ir valgydamos savo valgį, 
gauna vos 50-80 skatikų. De
gtuku* skaldo į tris keturias 
dalis. Vesdami žmonės sten
giasi verstis vekseliais, arba 
įvyksta savotiški mainai: “tų 
sako, vesk mano seserį be kra! 
čio, o aš vesiu tavo be krai 
čio. Ir abu turėsiva žmonas”.

nka skolas grąžinti, kada vį- 
sokerįopęs, kaii^ęg bept 1Q ka
rtų krito.

Arba vėl štai charakteringa 
bado tragedija. M. Bieliūsienė 
iš Vilniaus priemiesčio atvedė 
trejetų mažų vaikų miesto ce
ntram ir paliko. Po kelių va
landų ir pati motina rasta ap
alpusi iš bado.

Kas kita būtų jeigu Vilnius 
priklausytų Lietuvai. Tada žy
miai to krašto gyventojų nau
dai pasikeistų jo politiškai ge 
ografinė padėtis. Vilnius tap
tų kaip ir buvęs Lietuves po
litiniu, kultūriniu ir ekonomi
niu centru. O juk žinome, kad 
arčiau didelių miestų ir sod
žių gyventojams daug leng
viau gyventi, ypač kad didysis 
miestas būtų valstybės sostl 
nė. Jau patys Vilniečiai galu 
tinai įsitikino, kad kol Vilnius

turiu pranešti tau svarbių paslaptį,..
EMILIJUS: Ar mes vieni esame! 

(Kada jis aplink save dairosi, pasirodo 
Ilrutas, kuris rodo jam durklų ir moja kad 
tylėtų).

EMILIJUS: Sakyk, sakyk!
ARZENUUSr Ach... aš negaliu!... Jis 

ten yra! Baisus vaiduoklis.
EMILIJUS: Tebūnie taip!...
ARZEN1JUS: Tai žinok... (Permato 

yėlyBrutų ir surinka): Ach! ne, aš nega
liu! (skubiai išeina).

BRUTAS (greit, pats sau): Je\ tik 
akimirkų būčiau vėliau atėjęs, kasgi bū
tų'atsitikę! (Išeina). >

X SCENA
Bmilijtti vianaa

EMILIJUS: Kų reiškia šis atsitiki
mas? Sapnuoju ar budžiu aš! Kų norėjo 
pasakyti man Araeniins! Kas per vaiduo
klis užgynė jam pa«kyti? Paslaptys vL 

Ū, kasA'K&KNI.JttS'dtefp aukščiau): Kų aš J sar tik piplaptyR... Kada aš

šių savaitę Pasaulinėje Paro-Isia dainų šventė, kokia lig 
doje’. P. Cox mūsų parapijinė- {šiol buvo Lietuvoje.
je bažnyčioje rugp. 19 <L, ^eyi^— ger šių inatH^irmų pua-, 
Mišias išpildė solo D-ro B^o- mėtį, visose Lietuvos pieniaė-
wne “Panis Angelicus”. Gali
ma suprasti, kaip neišpasaky
tai mūsų miestuko (700 gyve
ntojų) katalikai ir protestonai 
tuoini didžiuojasi. Ir aš kartu 
su jais.

Už savaitės, gal daugiau, 
gal mažiau, milijonai lietuvių 
širdžių pradės smarkiau plak 
ti — maldomis, viltimi, bai 
me, kada išgirsime, kad mūsų 
tautietis Įeit. Vaitkus jau iš
skrido per Atlantikų Kauno
link. Dieve, duok jam pasise-1 niuose gyvenantieji 
kimo!

se buvo pagaminta 83,710 sta
tinaičių sviesto (pernai 72,189 
statinaitės). Taigi šiemet svie
sto gamyba padidėjo 16 nuoš. 
Sviesto gamyba daugiausiai pa 
kilo Panevėžio, Šiaulių ir Bir
žų apskričiuose.

— Užsienio lietuviams rem
ti draugija neseniai išleido dr- 
gijos sekretoriaus Petro Ru- 
secko parašytų knygelę, kurio
je suglaustai išdėstyti svar
biausioji užsienio lietuvių rei
kalai, kas daryti, kad užsie- 

lietuviai
sulauktų geresnio rytojaus, a- 
pie jų organizavimųsi koloni 
jų, steigimų ekonominių drau
gijų ir t,t. Knygelė parašyta 
visiškai rimtai ir klausimai iš
samiai išnagrinėti.

priklausys Lenkijai, jų krašte 
niekados nesibaigs vargas ir
skurdas, o jis tik nuolatos di
dės. Tsb.

galiu pasilsėti. Nuo to laiko, kai mano 
sūnus tapo krikščionis, aš neturėjau nei 
vienos ramios valandėlės. Nežiūrint to tu
riu aš pasilsėti. Jei aš negalėsiu užmigti, 
tai gal nors liūdnas mintis išbaidysiu. Mo
no sūnau, kiek tu man kainuoji! (Sėda ir 
pasiremia galva ant stalo).

XI SCENA . į 
Marijus ir bavaris

' MUCUUS (nepastebėdamas Emili
jaus, kaip Šiandien man keista, Emilijus 
nenori nieko sutikti, Nesiliaujųs ėjimas ir 
ėjimas... kam aš nežinau. (Pamato ponų). 
Of aš nebuvau jo paslėpęs. Jei jis mane 
Čia pamatytų!... Jis man taip dažnai kar
todavo, kad aš jį tik vienų palikčiau. Aš 
nesuprantu, kaip to mylimo berniuko at
vykimas galėjo atnešti į šį namų tieT 
blogo. Turėjo būti švenčiamos įvairios 
šventės, bet vietoj jų viešpatauja tik liū
desys ^.rietenos. Emilijus užsidarė savo 
kambary ir nori vienas pasilikti.;. Kas

jis čia yra, gal būt jis nuvargęs. (Emili
jus pasijudina) O! O! Jis pabudo... Var
gas man! jei jis mane pastebėtų 1

EMILIJUS (sapnuodamas) j Arzeni- 
jus! Brutas!

MUCUUS (pats sau): Artenijus? 
Brutas! Ar tai ne dvi kartuvių virvės, 
kurios kų tik išėjo!

EMILIJUS (kaip aukščiau): Virgini- 
j«a! VaUrija!

MUCUUS (baimingai; pats 
Kas tai gali būti!

BKILUUS (kaip aukščiau): 
jūs piktos šmėklos!

MUCUUS (kaip aūkttiaU): 
šmėklos! Aš šmėklų bijau... (Bėgi
lia.triukšmų; Emilijus pabunda ir atsi
stoja).

EMILIJUS: Kur aš esu! Kas per sa
pnas ? Aš tikėjau pamatyti Virginijų Ar- 
aehtjflUs ir Bruto naguose. Bet... ar aš tu
rto tikėti sapnais?... Aš eisiu į sava kam
barį... ten galėsiu geriau pasilsėti^. (Iš
eina). Musijus atsargiai grįžta atgal.

(Bus daugiau)

sau):

Bžlin,

Piktos 
, sake-

jx<vogė piano sūnų ir kodėl Virginijus j valųndų šaukia jis sava sūnų ir ilgai ra 
EMILIJUS: Sakyk; ko tu čia atėjai, i krfktt#0Bf 0 dievai! Mano dv*ia su- juo pasilieka... bet po šių Išsikalbėjimų 
ARZEN1JUS (prisiartina): Pone aš jaudinta! Mino sąnariai pavargę if aš ne- ' jis būna.dar liūdnesnis. Aš stebiuosi, kad

biriu atsakyti!
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1920 metais mgpiūčio 26 die, ainiams būtų kilniu įrodymu 
buvo susiorganizavusios' ir priminimu, jog sunkiais tau 

unutės lietuvių kariuomenės j tos kovų laikais ir mes nebu- 
ilkai įžygiavo į senąjį Vii-J vome atsimetėliais, bet savo
ų. Lietuvos sostinė per ke- Šventą pareigą įvykdėme.

Rašo DR. G. L BLOŽ1S, dentistas, Chicago, Iii.

šalčiu, ypatingai 
bus geriau.

viduriams įviuriKus irijviucricu

j amžius nemačiusi savo gat- 
ise lietuvių karių, dar nesu- 
5ėjo jais apsidžiaugti, o štai 

pietų pusės Lietuvos išga- 
ų dvasia jau suruošė savo 
vynei kruviną smūgį. Tik
(vakarykščiai pasirašyta Su- 
alkų sutartis, pripažįstanti 
ilniaus kraštą Lietuvai, iš- 
amoms atrodė beverčiu po- 
iergaliu ir Pilsudskio legijo- 
i, naudodamiesi savo jėgų 

ersvara, užgrobė Vilnių savo 
n žiną jai gėdai, o lietuvių
lutos naujam vargui.
^^^vią kariuomenė tada 

labai silpna ir nega- 
ij^itlaikyti stipresnio puo-
ko jėgų persvarą. Ji buvo 
riversta trauktis atgal. Iš 
ilniaus besitraukdami, lietu- 
iai jo neišsižadėjo. Laikinai 
) netekę, dar labiau ėmė sa- 
o Vilnių branginti ir kiek- 
ieni nauji okupacijos metai, 
iekvienos naujos Vilniaus ui- 
obimo sukaktuvės tik gili- 

bedugnę lenkų ir lietuvių 
utų santykiuose, tik stipri- 

lietuvių tautos pasiryžimų 
tgauti Vilnių ir visas lenkų 
žgrobtas žemes.
Tiesa, lietuviams keliai į 
ilnių dabar yra sunkaus dar- 

ir didelio vargo kelias. Bet 
argas ir darbas užgrūdins He- 
vių tautos jėgas, suvienys 

isą tautą ir visus krašto gy- 
entojus, taip pat ir jo išelvi- 

- bendram tikslui — savo 
stinės ir visų užgrobtų že- 
ių atvadavimui.
Vilniui vaduoti sąjunga, vi- 
mis jėgomis siekdama užgro
tų žemių atvadavimo, įstei- 
ė Vilniaus geležinį fondą. Fo- 

as savo dieną pasirinko ano 
irmojo mūsų kariuomenės žy- 
io į Vilnių dieną. Kasntet ru- 
piūčio 26 dieną visa lietuvių 
uta švenčia Vilniaus geleži- 

io fondo dieną. Šiemet rug 
iūčio 26 dieną jau sueina 14 
įetų, kada lietuviška kariuo- 
enė užvaldė savąjį Vilnių, 
iekviena Vilniaus geležinio 
ndo diena, tai didžioji pro 
i lietuvių tautos jėgoms su

Kiekvienos tokios metinės 
Vilniaus užvaldymo sukaktu
vės turės tautai duoti naujus 
šimtus tūkstančių susipratusių 
lietuvių, kovotojų. Jeigu jau 
pirmais Vilniaus geležinio fo- 
ndo metais susispietę per po
rą šimtų tūkstųnčių fondo rė
mėjų, įsigijusių Vilniaus pasų 
ir ženklelių, tai ir toliau, be- 
abejo, atsiras naujų rėmėjų 
dar didesnis skaičius, nes jau 
anie pirmieji šimtai tūkstan
čių bus gerais ragintojais ir 
kilų savo giminių, kaimynų 
bei pažįstamų, kad ir jie, tie 
naujieji broliai ir sesės lietu
viai eitų į talką bendram dar
bui ir Vilniaus pasus įsigytų 
ir sau ir savo vaikučiams.

Rudens šiurpią ir vijun- ( aiškinti. Tiek tik galiu paaiš- 
droš dieną Onytė skubinosi 
pas savo gydytoją, mediką.
Skubiai įbėgusi į gydytojo

kintL palyginimais. Paimkim 
tą šviesą (čia gydytojas ran
ka parodė elektros šviesų), 
žinome,- kad elektrų naudoja
me, kad ji turi didelę jėgą,

vėjo išdarkytas geltonas ka- turi galingą šviesą, bet tos

kabinetą, lig bijoda
ma, ir vos spėjo susitvbękvti

sas, Štai, ir gydytojas iškišo 
galvą iš savo kambario ir ka
lba į Onytę, lig juoką trau
kdamas:

— Ponia Negalienė na r e- 
sate greita moteris.

— Kodėl! — Onytė su nu
sistebėjimu užklasė.

Gydytojas atsakė, kad jis 
matęs ją smarkiai bėgant 
skersai gatvę.

— Taip, taip, bėgau iš vi
sų jėgų, nes šaltas lietus pla
kė blauzdas.

'jėgos nematome ir apčiuop
ai negalime. Taipgi, vitaminų 
galima palyginti su okeigenu, 
be kurio negalime gyventi o 
vienok jo nematome ir negali
me paliesti. Te dalykai sunku 
yra aiškinti, ė vienok taip 
yra ir. bus. Sulig dabartės 
mokslo, vitaminų yra net še
šių rūšių, būtent A, B, C, D,
E ir G. Vitaminas A gelbsti 
augime ir sustiprina kūną
kad jis pasipriešintų ligoms. 0

— O kur aš galiu gauti! !
t

— Valgydama tikrą rūgi-! 
nę, stambių miltų duoną, alu
darės mielų, vaisių ir t. t. 
Žodžiu sakant, norint sveika
tą palaikyti tvarkoj, reikia 
būt labai atsargei, ką valgai, 
kaip miegi; švarumas būtinas 
ir t t. Savo kūną galima pa
lygint prie vežimo: gerai ve
žimą ištepsi, retai negirgždės 
ir lengva bus arkliams trauk
ti. Bet su neteptu vežimu tai 
jau blogai: arkliams sunku 
traukti ir važiuotojam va-

FRANZ LISZTAS
F. Lisztas gimė 1811 Rai- 

dinge, Vengrijoje; injrė 1886 
m. Jis buvo sūnus gerai pa
siturinčio tėvo, muzikos mylė
tojo ir ainatoriaus pijanisto. 
Tat ir jaunas Franzas, devy
nių metų, rodė tiek muzikalių 
gabumų, kad jam huvo duota 
proga vykti Vienon studijuo
ti muzikos pas geriausius in
struktorius. Vėliau jis apsi
gyveno Paryžiuje ir prie pro
gų vykdavo kitur su koncer
tais.

agneris, kuris su laiku liko 
Žentas. Kitas žymus jo 

draugas buvo J. J. liaff, ge
ras muzikininkas, veik pats 
per savę išsimokinęs. Taip-pat 
jo draugais ir sandarbininkais 
buvo Petras Cornelius, Hans 
von Buknv ir K. Taus‘g, Pa
baigą savo gyvenimo Lisztas 
praleido Romoje.

žiuoti: girgžda, tarška ir t. t. j Jo pasisekimai jam davė 
daug medžiaginės paramosGydytojui bekalbant, ir Jo

nas įbėgo uždusęs. Esą nesu
laukiąs Onytės: oras pošaltis,

kita, gana toli pareiti.

aryti gražią sutartinę. Tada 
turime užmiršti, kas mus 

o prisiminti tiktai, kas 
ungia. Juk nei vienu nei 

reikalu lietuvių tauta taip 
ingai nesutaria, kaip Vil- 

aus ir Klaipėdos reikalais, 
a užmirštama partijų ir sro- 
ų reikalus, užmirštama as- 
eniški nesusipratimai, visi 
tis į petį, kaip vienas žmo- 
s einame į bendTų Vilniaus 
davimo darbą. Tą dienų kie- 
enas lietuvis pasiima regi- 

ųjį Vilniaus kovos simbolį 
Vilniaus pasą ir įklijuoja 

ilniaus ženklelį į jam paskir- 
vietą. Tikrai tai buvo vy 

ęs sumanymas pavartota Vil
iaus pasus ir ženklelius, kaip 
ovos priemonę. Didžiajai i- 
ėjai reikšti ir figdyti reikft 
ngas regimas ženklas, malū
nas įrankis. Mūsų šventoms 

isėms į Vilnių Teikalingas 
ištas, nuolat mums ir visam 
saulini tas lietuvių teises 

rimenantis. Mūsų darbams ir 
nlįoms kovoje dėl Vilniaus 
4kal ingas dokumentas, ku- 
s kiekvienam lietuviui if itt

I'-

LUIGI CIIERUBINI 
Cherubini gimė Florencijo

je 1760 m.; mirė 1842. Šis mu 
zlkininkas yra minimas netik 
kaipo operų rašėjas, bet kaipo 

. religinės muzikos kompozito-

I
rius. Jo religinė muzika yra 

skiriama R. K- Bažnyčiai.
A. P. Stulgai

taip, kad jis prieš amžiaus ga 
lą nebesirūpino uždarbiu. Jo 
labdarybė buvo neapsakoma. 
Jis dešimts tūkstančių dolerių

— Na, ką išmokai Onytė, i aukojo ' pastatymui paminklo
— juokaudamasis paklausė ant Beethoveno kapo, Bonno- 
jonas. - i |je

— O daug, labai daug išmo- c^rtmių programų

— Komitetas nukentėjusie- 
ms nuo audrų šiaurės Lietuvon

.... s » . ūkininkams šelpti kreipėsi suJis yra išpildęs daug kon- . • T • a® . prašymu į Lietuvos vyriausy-
a nn . bę, kad šiems ūkininkams bū

tų duota miško medžiaga su
griautiems trobesiams atsista
tyti. Visuose valsčiuose suda
ryti šalpos komitetai, kurie 
prašidėjus kūlimui kituose a- 
pskričiuose rinks aukas nuke- 
ntėjusiems javais. Vyriausybė 
ir “Maisto” vadovybė sutiko, 
kad iš nukentėjusių ūkininkų 
bekonai būtų priimami be ei
lės. Kaip žinome, šiaurės Lie
tuvą didžiulė audra, pridary
dama daug nuostolių, ištiko

ypatingai nosės, gerklės ir 
Tuo tarpu Onytė smarkiailplttu{i, Vitaminas A- yra

randamas piene, .daržovės, 
O, ponia jau šaltį turi. ■ j^j^nų žuvų jaknose ir t. t. 

taigi čion apsireiškia neat

sučiaudėjo.

Raginti į tą darbą kitus bus 
lengva ir malonu. Reikalas di
dis, įdėja aiški, o galimybė 
juk taip pat visiems lengvai 
prieinama. Vilniaus geležinis 
fondas iš tautiečių didelių au
kų nereikalauja, svarbu, kad 
ir maža auka, bet kad kiek
vienas ją duotų. Norima, kad 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kurioje pasaulio dalyje jis (. 
gyventų, būtų Vilniaus geleži- ;10’ 
nio fondo rėmėju ir aktingu 
Vilniaus kovos fronto darbi
ninku.

Vilniaus geležinio fondo su
mos kol kas bus nepajudina
mos, užtat pats fondas pava
dintas geležiniu. Jos lauks di
džių įvykių ir lauks kol kra
što galva leis tą geležinę skry
nių atidaryti. Tačiau ir belau
kdamos tos sumos savo darbą 
dirbs. Jos, žemės banke gulė- 
damos, kels Lietuvos ūkį, di
dins jo gerovę, o nuošimčiai 
nuo tų sumų garsins visam pa
sauliui išgamų žygio niekin
gumų, ir mūsų tautos balsų 
šaukiantį dangun keršto ir tvi 
rtą bei aiškų reikalavimų grą^ 
žinti mums sostinę ir trečdalį 
Žemių.

Kiekviena Vilniaus geleži
nio fondo diena yra tai iškil
mingas lietuvių tautos šventų 
teisių prie senojo Vilniaus pro 
klamavima8, prieš visų pasau
lį, ir tai proklamavimas netik 
žodžiu tartas, ar raštu para
šytas, bet darbu bei pasiauko
jimu paremtas, nes gausiomis 
ir nuoširdžiomis aukomis be
ndram reikalui patvirtintas.

Šiais metais visame pasau
lyje gyvenantieji lietuviai pla
čiai ruošiasi minėti garbingo 
Lietuvos kariuomenės žygio į 
Vilnių 14 metų sukaktuves.

sargumas.
— O, ką dakaras turi su 

mano šalčiu!
— O, taip, labai daug: Ma-

Pasisupęs biskį savo girgž i kom atsakė Onytė. — Dakta- i tikslams ir yra teikęs
i.rj;;__ i__ ____ i___ v . ___ _ i_______ a a__ -* ! dvksi namnku tiems, knrie riedančioj kėdėj, galvą pakrap

štęs gydytojas sako, kad rei
kia! kariauti prieš tą Onytės

no dalykas yra jus informuo- Šaltį, nes šaltis yra pavojin- 
U, k, jūs turite daryti, - sako,«ali išvystyti net į pavo- 
daktaras. — Ar ponia gauni liga-
užtektinai saulės! — Taigi, ponia * Negalienė,

- Onytė linksmai nusikvato- turi gulti į lovą taip greitai, 
skepetaite trindama savo kaip greitai grįši namo, ir

ras mane išmokino bent treč-'<*J*'a‘ Pam0^U tiems, kurie ne- 
dalį abėcėlės: A, B, C, D, E, ir 6*1#0 apsimokėti.
G.

Išleisdamas Negailus gydy 
tojas patarė būt labai atsar-

Lisztas buvo nepaprasto ta
lento teknikas ant pijanino. 
Norint skambinti jo veikalus

giems, nes Onytei esant to-1 ir *0 reikia dauK gabumų

raudoną nosį, ir smarkiai at
kirto:

— Daktare,, o kur gali gau
ti saulės! Viena, šalta, o ki
ta — dažnai apsiniaukę. To
kiu būdu negalima 
gauti.

- Tame ir dalykas. Mano 
priedermė žiūrėti, kad gau
tum saulės, — sako gydyto
jas, — o kai negalima ųaulės 
spinduliais naudotis, tu 
turi imti vitaminų, kurie s1 
stiprins jūsų pasipriešinimą 
Šalčiui ir kitoms ligoms.

— Labai gerai, ponas dak
tare, aš daug esu girdėjus 
apie vitamanus; būkit malonus 
paaiškinti man, kas yra tie 
vitaminai!

— Ponia Negalienė, — pa
kėlęs akis į žibančią elektros 
šviesą sako gydytojas. — 
Tas dalykas nėra išaiškina
mas ir aš negalėsiu jums iš

gulėti tol, kol su šalčiu per- 
siskirsite. Ir nepamirškite, 
kad kambarys turi būti gerai 
'išvėdintas, sausas. Reikia 
gerti daug vandens, apelsinų

saulės'ir citrinų skysčio ir žiūrėti, 
kad gėrimas būtų šiltas. Na, 
ir vitamino D reikia padau
ginti, nes tas irgi pagelbės

kiam padėjime, negalima 
gembleriuoti su sveikata, y- 
patingai kuomet oras rudenė- 
ja ir darosi blogas.

— Kauno miesto muziejus 
gavo retų senoviškų Kauno 
nuotraukų albumą. Nuotrau
kos buvo padarytos prieš 40 
— 50 metų. Tuo laiku Kau
nas turėjo savotišką išvaizdą.

, Dabartiniame miesto centre
kariauti su šalčiu. Taipgi, po-» |jUV0 balos ir' smiltynai.

vie-

Gyvendamas Romoje buvo 
susiinteresavęs. religiniu dar
bu ir turėjo mintį likti net ku
nigu. Užtat vėliau buvo vadi
namas “Abatu” ar 
Lisztas turėjo daug

‘ ‘ Tėvu. ’ ’ 
draugų,

iš kurių tarpo buvo Richardai liepos 1 dieną.

nia Negalienė turite gauti vi- • gį8 albumas buvo rastas 
et| tamino B, — tęsė gydytojas,' name Žemaitijos dvare.

SKAITYKITE
.. • ,* .■ *

ĮDOMIAUSIUS LUTUVIkKUS KATAUKttKŲS

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninė^ ekskursijos į 

senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke- 
> liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 

nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, daba t laikas yra važiuoti.

LAIKRAŠČIUS X’'. Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš

Visi rengiasi reginiu ženklu pa 
remti Vilniaus kovos frontą, 
įsigydami Vilniaus pasus ir 
įklijuodami Vilniaus ženkle
lius. Tegul Vilniaus geležinio 
fondo diena sukelia tuos kruo
pščių darbų didvyrius ir. pa
stumia juos į reikalingiausį ir

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių 8v. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

i “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Bfoadvay, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, BĮ., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metamą $1.80.

rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite. '

naudingiaosį • lietuvių tautai “AMERIKA” savaitreStls. Leidžia Lietuvių Universalia Biu- 
darbų, kovoje dėl savo eeno-. K,i## metam8 $1 M 423 OraIld
8108 sostinės — Vilniaus. Tsb. i _ .. — —

GOSM—XG<rfl 
PAID AK X‘K 
6O1H‘ T' THE 

M0VI6S 
r •< A

r NOU SUttEL'i A(lEM*i> 
fcOlHfr •*T’*TMB M6M1CS 
NITUOUT
FACfc-.lYS A, L L DUtTM

VtMAT'S THE tMFF- 
NA Stt tH THE
. ‘DAfcK

A ,,O/Tv •• */ t



ta kasdien. Uskjrrua 
IRATOB KAINA: “ 
i.00. PumI mat 

mtaaali
lo.

matų — 
įeolul — 
— V».OO1

.. ^jkmadleBius 
J. Amerikos ValatrMs*: 

01.50; Trims mėnesiams 
71c. Kitose valstybėse 

— Ules.00{ Puse/ metų

minos prisiunčiamos pareikalavus, 
ilsms Ir korespondentams raktų neffrųilna, 
Sijai padaryti Ir nsprlstundlasna taa 

o priima — nuo 11:00 Iki 00:00 vai.
A mdrnw*iaĮ HiaiĮaj prii manei 

fi vaL popiet.

DRAUGAS”
IŪANIAN DAILY FMERD
įbllsbed Daily, Bncept Hunday. 
riONS: One Tear — 00.00; 81x Montbs 
ree Montbs — 01.00; One Montb — 75c. 
ne Tear — 07.00: Slx Montbs — 04 00;

ey Avė., Chicago

ENOS KLAUSIMAI
JIAUS PAGERBIMO PROGA

amžiaus, dar daug pasidarbuoti muzikoj, sėk
mingai populiarizuoti mūsų liaudies dainas, 
kurti ir dar daug sukurti naujų dainų ir gie
smių.

LIETUVOS ŪKININKAI GARBI KYLA

Buvo laikai, kada ūk intakai beveik vi
same pasaulyje buvo niekinami. Į ūkininkus 
iš aukšto žiūrėdavo didieji dvarininkai, val
dininkai ir net paprasti miestiečiai. Ūknin- 
kai būdavo už visus kitus mažiau apsišvietę, 
mažiau pasaulio matę. Nevisais laikais ir ne 
visur ūkininkai pajėgė savo teises apginti. 
Ūkininkių vaikams būdavo net sunku į mok
slus išeiti. “Tsb.” džiaugiasi, kad štai da
bar ūkininkai vis labiau ir labiau atgauna 
savo garbę. Lietuvoje ūkininkai nuo pat val
stybės atstatymo pradžios yra gerbiami už
tai, kad tvirtai buvo prisirišę prie savo že
mių, kad jos neužleido svetimiems, kad išsau* 
gojo lietuvių kalbų, ir lietuviškus papročius, 
kad iš ūkininkų vaikų išėjo lietuvių tautos 
atgimimo vadai, kad ūkininkai ir nepriklau-

arų susirinks į Shoreland viešbutį 
tų rinktiaiausių Chicagos lietuvių, .
»ti komp. Antanų Pocių, Sv. Jur- somybės atstatyme turi didžiausių nuopelnų.
os vargonininkų, kuris prieš kiek 
iš Lietuvos vyriausybės Gedimino

orius yra senas Amerikos lietuvių 
o vardas amerikiečių tarpe jau 

žinomas prieš dvidešimts metų. 
linas, giesmes, populiariz&vo gra- 
uvių liaudies dainas, vadovavo 
arbavosi jaunimo tarpe, kėlė ja- 

sųmonę. Prieš dvidešimts metų 
steigė Beethoveno konservatorijų, 
Sėjo nemažai gerų muzikų, daini- 
argonininkų. Tai buvo pirmutinė

Lfldejantis Vilniaus Krašto 
Skurdas

Nuolatos lietuviškoje spau
doje vis pasirodo žinių, kad 
Vilniaus krašte jau kelinti me
tai iš eilės siaučia didelis sku
rdas. Kai kaili gal atrodytų, 
kad toks skurdas esųs perdė
tas, tačiau iš tiesų Vilniaus 
kraite skurdas netik nemažė
ja, bet nuolatos vis auga. Ir 
štai kodėl.

Švenčionių apskrityje parduo
dama 17 hektarų pirmos rū
šies viensėdis tik už 5000 litų.

Katastrofiška Vilniaus k ra-b
što padėtis, aiškėja, kad ir iš 
tokio fakto, pačių lenkų kelia
mo. Vilniuje pastebėta daug 
tuščių butų. Jų niekas nesam
do, nes jie yra per dideli ir 
senai neremontuoti. Ūkio ban-

Pats Vilniaus kraštas yra kas tam tikslui paskyrė 350,-

SJS-TAS i Memet mūsų lietuviškos 'ka
talikiškos aukštesnės mokslo

Marianapolie, 6v.

Buvę Lietuvos dvarininkai nutraukė santy
kius su lietuvių tauta, Lietuvos miestai bu
vo svetimi visam kraštui. Lietuvos ūkininkas 
buvo ir tebėra tas tautos kamienas, kuris ne
nudžiūvo, bet išleido gy vas, gražias atžųlas, 
kurios ir sužydo tautos laisvės bei kultūros 
žiedais.

Žinoma, ne visi Lietuvos ūkininkai yra 
lygiai sveiki ir garbingi. Jų tarpe pasitaiko 
tam tikras procentas kūniškai bei doroviškai 
išsigimusių. Bet šiaip ar taip, lietuvių tauta 
savo ūkininkais gali didžiuotis. Ūkininkų vai
kai prieš karų dažniausiai tik per didžiau-

izikos konservatorija ne tik Aihe- j sius vargus, tik savo jėgomis arba tėvų pa-
risain pasauly, nes, kaip žinoma, 

tais laikais nebuvo formaliai į-
i rūšies mokyklos, 
omp. Pociaug darbštumai ir atsi- 
ro pareigoms, Beetlioveno konser- 
gijo pilnas teises, tapo akredituo
siu tarpe išsidirbo gerų vardų ir 
ietuvių kultūrinėje jdirvoje išvarė

(jojimo, visa Amerikos lietuvių 
Įi visuomenė šiandien džiaugiasi, 
ipštusis kultūros darbininkas yra 
s ir kad jo padarytus mūsų tan
us pripažino ir Lietuvos vyriau-

A. Pociui šio vakaro surengtas 
, g&l būt, nėra taip svarbus da- 
r be to naudingų darbų dirba ir 
i ateityje. Tačiau tuo pagerbimu 
vetinimas m«.ų veikėju ir doo- 
nas jaunesniems veikėjams dau- 

ir nepailsti. Ypač mūsų varge
lės pajusti, kad darbštieji jų pro- 
įgai yra įvertinami, kad jie užt

ylėtų mūsų visuomenėje ir kad 
l vūų jėgų siekti tos profesijos 
. y. nuolat gilinti žinias muziko* 
eno srityje taip, kaip darė A. Pto- 
ėl to renkamės šiandien pagerbti

remiami į mokslus ir kultūrų prasimušdavo.
Neturėdavo jie nei svetimų kraštų bonų, auk
lėtojų, kurios vaikus galėtų išauklėti. O vis
gi šiandien daug Lietuvos ūkininkų vaikų
sųyo kultūra, įsavo mokslu niekuo nesiskiria! što gyventojai atsidūrė nepa-

nederlinga žemė, daugiausiai 
smiltynai, akmenynai ir molis. 
Jau pati gamta Vilniaus kraš
tų derlingumo žvilgsniu senai 
nuskriaudė. Nuskriaustas jis 
ir savo politiškai geografiška 
padėtimi. Užgrobdama Vilnių, 
Lenkija, kaip dabar pakuždo
mis kai kurie lenkai prisipa
žįsta, padariusi stambių poli- 

1 tinę klaidų. Jų atitaisyti pa
tiems lenkams dabar daug su
nkiau, negu jų buvo padaryti. 
Vilnius Lenkijai dabar nors y- 
ra raktas į visų’ Lietuvos teri
torijų, tačiau tuo pačiu jis y- 
ra valstybės pakraštyje. Iš Vi
lniaus krašto Lenkija turi kuo 
mažiausiai materialinės nau 
dos, net sunkiai pakeliamus 
nuostolius. Pati Lenkija šian 
dien paskendusi skolose, nega 
Ii jų išmokėti. Taigi, ir Vil
niaus kraštai nieks* negali dua 
ti, gi kelinti metai iš eilės pa
sikartojantis didelis nederlius, 
kraštų nepaprastai nualino. 

Dėl to šiandien Vilniaus kra

000 zlotų kreditų, bet niekas 
juo nesinaudoja. Tada kredi
to suma buvo sumažinta ligi 
100,000 zlotų. Bet ir to pasiro
dė esu per daug. Namų savi
ninkai bijo lenkiškų pinigų ir 
pasinaudojo tiktai 40,000 zlo
tų. Pakanka pereiti Vilniaus 
gatvėmis, kad įsitikintum, 
kiek yra mieste senai ^apyru
sių ir apdraskytų namų. Susi
daro juokinga ir keista padė
tis: miestas nuskuręs, be pini
gų, nenori vis dėl to pasinau
doti pinigais. Tai įvyksta to
dėl, kad kainos yra nukritu
sios, be to, niekas reguliariai 
nemoka nuomos už butus. Dėl 
to ir namų savininkai negali 
mokėti procentų ir ratomis grą 
žinti skolos.

Vilniaus krašte yra daug 
miestelių, kurie bankrutuoja. 
Ypač miestelėnus spaudžia sko 
los ir procentai. Kobilninkų 
miestelis po gaisro buvo ver
čiamas statyti tik mūrinius tro

" ’ įstaigos
Nežinau, ar tai atsitiko per Kalimįero įT Qv. Pranciškaus 

spaudos klaidų ar kitaip, bet AkademįjoB — turės rekordi- 
“Draugo” Nr. 199 Sesers Ga-'įniutJ mokinių skaičius.
briellos paskaitos Statistikoje j________
apleisto keleto svarbių daly-’ &ema jau netoli, vėl prasi

mų- Pavyzdžiui, paduodant lie-. “1^^” bendradarbių -
tuvių parapijinių mokyklų A- (korespondentų ėntuziazino ir 
menkoje įkaičių, visiškai ne- laikraščiui
paminėta Connecticut valsty- viit4o8 prisiunčiama daugiau 
bė, kur esama net dvi mokyk- lnedžiagO8> Begu vasarų.
los. Keikia pastebėti, kad Con-. ________
neetieut valstybėje, W aterbu- . Kas-žin kiek lietuvių atsimi- 
ryje, randasi didžiausia lietu- pe8įų8tį padėkos laiškų ra
viu mokykla Amerikoje L-,dijo stočiai WGN už tranalia- 
200 vaikų. Taip pat tenka abe-j vimę Įįetuviškos simfonijoslietuviškos
joti apie kai kuriuos kitus pa-' programos, 
duotus skaičius. Ten rašoma, .
kad Dlinois turi 13 mokyklų,
Indiana 2. Massachusetts 2, ir 
New York 3. Gal per tų laikų 
skaičiai padidėjo ar sumažėjo, 
bet 1933 metų “Catholic Di- 
rectory” taip paduoda,: mi
no is 14; Massachusetts 1; In
diana 1; ir New York 1. Vis 
gi paduota statistika buvo la
bai įddmi.

Pasaulinėje Parodoje, rugp. 
19 dienų mūsų muzikų išpildė 
Chicago SyHiphony Orkestru, 
viena geriausių orkestrų pa
saulyje, ir programų translia
vo radijo stotis WGN, viena 
iš stipriausių stočių Ameriko
je. Tai buvo stambus mūsų tau 
tai laimėjimas.

Dennis Cox, pasižymėjęs ba
ritonas iš Airijos, išpildė sva
rbiausių rolę airių šventės spe-

bėsius. Buvo suteiktos pasko- ktakle “Pageant of The Celt”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Kalbama, kad buvęs Klai 

pėdos krašto direktorijos pi
rmininkas dr. Sreiberis rengia
si iš Lietuvos išvažiuoti į už
sienį, greičiausiai į Vokietijų. 
Mat, Sreiberis norėjo gauti 
Klaipėdos prekybos ir pramo
nės rūmuose tų pačių vietų, 
kurių jis turėjo prieš paski
riant direktorijos pirmininku. 
Tačiau patys klaipėdiečiai šia 
mis kalbomis nelabai tiku nes 
Sreiberis dabar turi šiltų ir' 
gerai apmokamų vietų Klai
pėdos tabako monopolyje.

1938 metais Lietuvoje būsi
mai dainų dienai lig šiol jau 
įsiregistravo 163 chorai su 
daugiau, kaip 6000 dainininkų. 
Tačiau tikimus i, kad netrukus 
dar įsiregistruos apie tiek pat 
chorų. Tai būtų pati didžiau-

E. Rude ®

1ILIJUS
LVG 8GEAVS PERSAKĖ 

TOJ AR

ų kalbos vertė S. Navickas) 

(Tęsinys)

IX SCENA"'-
, Arsenijus, viliasi Brutas
IUS (uŽMiuiųstęs): Ar gali tai 
Kūnų turte atidudti į teisėjo 
iu aš jį matyli mirštant kaip 
krikščioni. ŽAevri kova! Aš 
myliu taip širdingai savo sfi- 

p romėną* ar galiii aš leisti, 
linus krikščionies vardu de
cimai gėdų! Ir nežiūrint mė
sgaliu atitraukti savo sūnaus 
yžiinų... Jis yra kietesnis kaip 
B.
JŪS (išeidamas priekin; Fts 
ivau pašepęs, viskų nOHu iš- 
:ą atidengti, nes balsas, kuris

nup1 kitų tautų vyrų, turėjusių daug geres
nes auklėjimo ir mokslo sąlygas. *

Lietuvos ūkininkų vaikai jeigu jie nėra 
per daug skurdžiui auginami, pas savo tėvus 
ir aplinkinėje gamtoje įgauna daug savaran
kiškumo. Lietuvos susipratusieji ūkininkai į- 
sitikino, kad jų uždavinys Lietuvoje yra ne
tik gerai savo žemę apdirbti ir kitus ūkiš
kus reikalus sutvarkyti, bet jie taip pat su
pranta, kad netik dabar, bet ir ateityje tu- 
rėš nuolat duoti tautai vertingų darbininkų, 
išauginti gerų žmonių. Ūkininkai jau supra
nta, kad Lietuvos žemė turi būti pačių lie- 
tuvių valdoma.

Seniau Lietuvoje ūkininkus visi išnau
dodavo, visoki valdininkai juos žemindavo ir 
niekindavo. Šiandien ūkininkas išnešęs ant 
savo pečių visų valstybės prisikėlimo naštą 
ir Lietuvos lietuviškumų, didžiuojasi tais sa
vo ir savo senuolių garbingais darbais. Jau 
visi Lietuvos gyventojai pradeda suprasti ir 
vertinti ūkininkų, kaip žmogų ir teikia jam 
didelę pagarbų.

kurčiai skamba mano viduje kad amžinai 
nenutiltų. ' ■

EMILIJUS: Kiek daag galingų žmo
nių laike ‘dyylikds metų vedžiau į mūšį,- 
mačiau, kiek daug mirė po mano kojom, 
ir-dabar ar pasiduosiu silpnam berniukui! 
Ne, ne; aš sugraudinsiu savo sūnų ir iš
varysiu jo mintis.

ARSENIJUS (kaip aukščiau): Per 
daug jau iškentėjo šis tėvas, aš turiu jam 
viskų atidengti.

EMILIJUS: Dar niekados netiTČjan 
tokios žiaurios kovos kaip ši. Aš jau be
esu nepergandinamas Emilijus, kuris Ro
mos priešus privertė drebėti. Aš neesu. 
Ach! gyvenime, tu esi baisus kedp ir pati 
mirtie! • ,

ARSENIJUS (kaip aukščiau)^, pat 
jei Brutas tai'sužinotų L. * : 4 ‘i’*

EMlLLIVK (atsisuka): Aš esu ne vie
nai , ;

. ARZENUUS (kaip aukščiau): Kų aš 
turiu atsakyti?

EMILIJUI: Sakyk; ko tu čia atėjai.

keliamame skurde. Patys jo 

negali nugalėti,,oįvalstybė .ni? 
ko nepadeda. TM ir eina die
na iš dienos tas skurdas vis 
didyn ir nesimato jo galo.

Štai keletas pavyzdžių, ku
rie rodo, nesibaigiantį vargų. 
Visame Lydos jr yaližino kra
šte žmonės jau4 nuo Velykų gy 
vena be duonos, kai kas jos 
jau Kalėdoms buvo pristigę. 
Dabar ūkininkai jau susilau
kė šviežios duonelės, bet pini
gų nebemato. Moterys, kiau
rų dieną dirbdamos lauko dar
bų, ir valgydamos save valgį, 
gauna vos 50-80 skatikų. De
gtukus skaldo į tris keturias 
dalis. Vesdami žmonės sten
giasi verstis vekseliais, arba 
įvyksta savotiški mainai: “tu. 
sako, vesk mano seserį be krai 
čio, o aš vesiu tavo be krai 
čio. Ir abu turėsiva žmonas”.

los 65 padegėliams. Dabar te
nka skolas grųžinti, kada vį- 
aokerįopps kaii^ęg bept 10 ka
rtų krito.

Arba vėl štai charakteringa 
bado tragedija. M. Bieliūnienė 
iš Vilniaus priemiesčio atvedė 
trejetų mažų vaikų miesto ce- 
ntran ir paliko. Po kelių va
landų ir pati motina rasta ap
alpusi iš bado.

Kas kita būtų jeigu Vilnius 
priklausytų Lietuvai. Tada žy
miai to krašto gyventojų nau
dai pasikeistų jo politiškai ge 
ografinė padėtis. Vilnius tap
tų kaip ir buvęs Lietuvos po
litiniu, kultūriniu ir ekonomi
niu centru. G juk žinome, kad 
arčiau didelių miestų Ir sod
žių gyventojams daug leng
viau gyventi, ypač kad didysis 
miestas būtų valstybės sosti 
nė. Jau patys Vilniečiai galu 
tinai įsitikino, kad kol Vilnius

turiu pranešti tau svarbių paslaptį...
EMILIJUS: Ar mes vieni esame! 

(Kada jis aplink sake dairosi, pasirodo 
įimtas, kuris rodo jam durklą ir moja kad 
tylėtų).

EMILIJUS: Sakyk, sakyk!
' ARZENIJUSr Ach... aš negaliu!... Jis

ten yra! Baisos vaiduoklis.
EMILIJUS: Tebūnie taip!...
ARZENIJUS: Tai žinok... (Permato 

yėl Brutų ir surinka): Ach! ne, aš nega
liu! (skubiai ijfeina). Si

BRUTAS (greit, pats sau): Je\ tik 
pklmirkų būčiau vėliau atėjęs, kbsgi bū
tų'atsitikę! (įtrina)..

X SCENA 
Bmilijus rimas

EMILUU8:' Kų reiškia šis atsitiki
mas! Sapnuoja ar budžiu aš? Kų norėjo 
pasakyti man Araeniius! Kas per vaiduo
klis Užgynė jattt pa&kyti! Paslaptys vi- 
sūr tik p^ųlapty^.. Kada aš lutžitotoėin, kas 
I Wgė j pano sūnų ir kodėl Virginijus 
kiikšč^his? 0 dievai! Mano dri^ia su-

ARZEN1JUS (pisiartina): Pone aš jaudinta! Mdno sųnariai pavargę if aš ne

šių savaitę Pasaulinėje Paro-1sia dainU šventė, kokia lig
doje*. P. Cox mūsų parapijinė
je bažnyčioje rugp. 19 d., y? 
Mišias išpildė solo D-ro Bfp- 
wne “Panis Angelicus”. Gali
ma suprasti, kaip neišpasaky
tai mūsų miestuko (700 gyve
ntojų) katalikai ir protestonai 
tuoini didžiuojasi. Ir aš kartu 
su jais.

Už savaitės, gal daugiau, 
gal mažiau, milijonai lietuvių 
širdžių pradės smarkiau plak
ti — maldomis, viltimi, bai
me, kada išgirsime, kad mūsų 
tautietis Įeit. Vaitkus jau Iš

šiol buvo Lietuvoje.

uietj, visose Lietuvos pieninė
se buvo pagaminta 83,710 sta
tinaičių sviesto (pernai 72,189 
statinaitės). Taigi šiemet svie
sto gamyba padidėjo 16 nuoš. 
Sviesto gamyba daugiausiai pa 
kilo Panevėžio, Šiaulių ir Bir
žų apskričiuose.

— Užsienio lietuviams rem
ti draugija neseniai išleido dc- 
gijos sekretoriaus Petro Bu- 
secko parašytų knygelę, kurio
je suglaustai išdėstyti svar
biausieji užsienio lietuvių rei
kalai, kas daryti, kad užsie- 

lietuviai
skrido per Atlentikų Kauno 
link. Dieve, duok jam pasise- Į niuose gyvenantieji 
kimo! sulauktų geresnio rytojaus, a- 

pie jų organizavimųsi koloni
priklausys Lenkijai, jų krašte jų, steigimų ekonominių drau-* ’•
niekados nesibaigs vargas ir gijų ir t.t. Knygelė parašyto
skurdas, o jis tik nuolatos di
dės. _ Tsb.

galiu pasilsėti. Nuo to laiko, kai mano 
sūnus tapo krikščionis, aš neturėjau nei 
vienos ramios valandėlės. Nežiūrint to tu
riu aš pasilsėti. Jei aš negulėsiu užmigti, 
tai gal nors liūdnas mintis išbaidysin. Ma
no sūnau, kiek tu man kainuoji! (Sėda ir 
pasiremia galva ant stalo).

XI SCENA . ,
Mucijus ir bnvttrii '

MUCLIUS (nepastebėdamas Emili
jaus, kaip Šiandien man keista, Emilijus 
nenori nieko sutikti, Nesiliaujųs ėjimas ir 
ėjimas... katu aš nežinau. (Pamato ponų). 
Of aš nebuvau jo paslėpęs. Jei jis mane 
Čia pamatytųl... Jis man taip dažnai kar
todavo, kad aš jį tik vienų palikčiau. Aš 
nesuprantu, kaip to mylimo berniuko at
vykimas galėjo atnešti į šį namų tie|f 
blogo. Turėjo būti švenčiamos įvairios 
šventės, bet vietoj jų viešpatauja tik liū
desys Ir rietenos. Emilijus užsidarė savo 
hambaty ir nori vienas 'pasilikti..'. Kas 
valandų Šaukia jis save sūnų ir ilgai 'U 
juo'pasilieka... bet po šių pasikalbėjimų 
jis būna dar liūdnesnis. Aš stebiuosi, kad |

visiškai rimtai ir klausimai iš
samiai išnagrinėti.

jis čia yra, gal būt jis nuvargęs. (Emili
jus pasijudina) O! O! Jis pabudo... Var
gas man! jei jis mane pastebėtų!

EMILIJUS (sapnuodamas) j Arzeni- 

jus! Brutas!
MUCIJUS (pats sau): Arsenijus T 

Brutas! Ar tai ne dvi kartuvių virvės, 
kuries kų tik išėjo!

EMILIJUS (kaip aukščiau): Virgini
jus! Vetiari ja!

MUCUUS (baimingai; pats sau): 
Kas tai gali būti!

EMILIJUS (kaip aukščiau): tižlin, 
jūs piktos šmėklos!

MUCUUS (kaip aukščiau): Piktos 
šmėklos! Aš šmėklų bijau... (Bėga, suke
lia triukšmų; Emilijus pabunda ir atsi
stoja)*

EMILIJUS: Kur aš esu! Kas per sa
pnas! Aš tikėjau pamatyti Virginijų Ar- 
aehtjflus ir Bruto naguose. Bet., ar aš tu
rki tikėti sapnais T... Aš eis
barį... ten gulėsiu geriau pasilsėti.. (Iš
einą). Musijus atsargiai grįžta atgal.

(Bus daugiau)



1920 metais rugpiūčio 26 dioj ainiams būtų kilniu įrodymu

saiciu, ypatingai 
bus geriau.

viuunaniH

buvo susiorganizavusios (ir priminimu, jog sunkiais tau 
unutės lietuvių kariuomenės [ tos kovų laikais ir mes nebu- 
įlkai įžygiavo į senąjį Vii-| vome atsimetėliais, bet savo

Lietuvos sostinė per ke- 
i amžius nemačiusi savo gat- 
se lietuvių karių, dar nesu- 

)ėjo jais apsidžiaugti, o štai 
pietų pusės Lietuvos išga- 

iu dvasia jau suruošė savo 
svyn^i kruviną smūgį. Tik
vakarykščiai pasirašyta Su-*

alkų sutartis, pripažįstanti 
ilniaus kraštą Lietuvai, iš- 
amoms atrodė beverčiu po- 
iergaliu ir Pilsudskio legijo- 
ai, naudodamiesi savo jėgų 
ersvara, užgrobė Vilnių savo 
nžinąjai gėdai, o lietuvių 
utos naujam vargui

šventą pareigą įvykdėme. 
Kiekvienos tokios metinės

Vilniaus užvaldymo sukaktu
vės turės tautai dnoti naujus 
šimtus tūkstančių susipratusių 
lietuvių, kovotojų. Jeigu jau 
pirmais Vilniaus geležinio fo
ndo metais susispietę per po
rą Šimtų tūkstančių fondo rė
mėjų, įsigijusių Vilniaus pasų 
ir ženklelių, tai ir toliau, be- 
abejo, atsiras naujų rėmėjų 
dar didesnis skaičius, nes jau 
anie pirmieji šimtai tūkstan
čių bus gerais ragintojais ir 
kitų savo giminių, kaimynų

avių kariuomenė tada bei .P»žįstan.ų, kad ir jie,' tie

Mo
co

naujieji broliai ir sesės lietu 
viai eitų į talką bendram dar
bui ir Vilniaus pasus įsigytų 
ir sau ir savo vaikučiams.

Rašo DR. G. J. BLOŽIS, dentistas, Chicago, III.
Rudens šiurpią ir vijun- aiškinti. Tiek tik galiu paaiš

kinti. palyginimais. Paimkim
ir

droš dieną Onytė skubinosi 
pas savo gydytoją, mediką. 
Skubiai įbėgusi į gydytojo 
kabinetą, lig bijoda
ma, ir vos spėjo susitvarkyti 
vėjo išdarkytas geltonas ka
sas, štai, ir gydytojas iškišo 
galvą iš savo kambario ir ka
lba į Onytę, lig juoką trau
kdamas:

— Ponia Negalienė aar e- 
sate greita moteris.

tą šviesą (Čia gydytojas ran
ka parodė elektros šviesą), 
žinome,- kad elektrą naudoja
me, kad ji turi didelę jėgą. 
turi galingą šviesą, bet tos 
'jėgos nematome ir apčiuop- 
*ti negalime. Taipgi, vitaminą 
galima palyginti su oksigenu, 
be kurio negalime gyventi o 
vienok jo nematome ir negali
me paliesti. Te dalykai sunku

Kodėl? Onytė su nu- aiškinti, ų vienok taip
sistebėjimu užklaaė.

Gydytojas atsakė, kad jis
matęs ją smarkiai bėgant 
skersai gatvę.

— Taip, taip, bėgau iš vi
sų jėgų, nes šaltas lietus pla
kė blauzdas.

yra ir bus. Sulig dabartės 
mokslo, vitaminų yra net še 
šių rūšių, būtent A, B, C, D,
E ir G. Vitaminas A gelbsti 
augime ir sustiprina kūną 
kad jis pasipriešintų ligoms. °

1

Raginti į tą darbą kitus bus 
lengva ir malonu. Reikalas di
dis, įdėja aiški, o galimybė 
juk taip pat visiems lengvai 
prieinama. Vilniaus geležinis 
fondas iš tautiečių didelių au
kų nereikalauja, svarbu, kad 
ir maža auka, bet kad kiek
vienas ją duotų. Norima, kad 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kurioje pasaulio dalyje jis

ypatingai nosės, gerklės ir 
Tuo tarpu Onytė smarkiai l plaai!ių Vitaminas A- yr* 

sučiaudėjo. . . . ran(]ama8 piene, daržovės,
O, ponia jau šaltį turi. • kaįknrįų žuvų jaknose ir t. t.

— O kur aš galiu gauti? •
i

— Valgydama tikrą rugi-I 
nę, stambių miltų duoną, alu
darės mielų, vaisių ir t. t. 
Žodžiu sakant, norint sveika
tą palaikyti tvarkoj, reikia 
būt labai atsargei, ką valgai, 
kaip miegi; švarumas būtinas 
ię t t. Savo kūną galima pa
lygint prie vežimo: gerai ve
žimą ištepsi, retai negirgždės 
ir lengva bus arkliams trauk
ti. Bet su neteptu vežimu tai 
jau blogai: arkliams sunku 
traukti ir važiuotojam va
žiuoti: girgžda, tarška ir t. t.

ojui bekalbant, ir Jo
go uždusęs. Esą nesu- 
Onytės: oras pošaltis, 
gana toli pareiti.

Na,

’Gy
uas

FRANZ LISZTAS

F. Lisztas gimė 1811 Rai- 
dinge, Vengrijoje; mįrė 1886 
m. Jis buvo sūnus gerai pa
siturinčio tėvo, muzikos mylė
tojo ir amatoriaus pijanisto. 
Tat ir jaunas Franzas, devy
nių metų, rodė tiek muzikalių 
gabumų, kad jam buvo duota 
proga vykti Vienon studijuo
ti muzikos pas goriausius in
struktorius. Vėliau jis apsi
gyveno Paryžiuje ir prie pro
gų vykdavo kitur su koncer
tais.

Jo pasisekimai jam davė 
daug medžiaginės paramos 
taip, kad jis prieš amžiaus ga 
lą nebesirūpino uždarbiu. Jo 
labdarybė buvo neapsakoma. 
Jis dešimts tūkstančių dolerių

ką išmokai Onytė, I aukojo ' pastatymui paminklo

kuris su laiku liko 
Kitas žymus jo 

draugas buvo J. J. liaff, ge
ras muzikininkas, veik pats 
per savę išsimokinęs. Taip-pat 
jo draugais ir sandarbininkais 
buvo Petras Cornelius, Hans 
von Bulow ir K. Taus‘g, Pa
baigą savo gyvenimo Lisztas 
praleido Romoje.

LUIGI CIIERUBINI 
Cherubini gimė Florencijo

je 1760 m.; mirė 1842. Šis 
zikininkas yra minimas 
kaipoūperų rašėjas,
religinės muzikos kompozito
rius. Jo. religinė muzika yra 
skiriama R. K, Bažnyčiai.

A. P. Stulga

— Komitetas nukentėjusio
ms nuo audrų šiaurės Lietuvoj 
ūkininkams šelpti kreipėsi su

taigi čion apsireiškia neat
sargumas.

— O, ką dakaras turi su 
mano šalčiu?

— O, taip, labai daug: Ma
no dalykas yra jus informuo-

gą vehtų, butų Vilniaus geleži- ...
. . . _ _. ... raudoną nosį, ir smarkiai at-mo fondo rėmėju ir aktingu

r labai silpna ir nega- 
tlaikyti stipresnio puo- 

jėgų persvarą. Ji buvo 
riversta trauktis atgal. Iš
ilniaus besitraukdami, lietu- 
iai jo neišsižadėjo. Laikinai 

netekę, dar labiau ėmė sa- 
o Vilnių branginti ir kiek- 
ieni nauji okupacijos metai, 
iekvienos naujos Vilniaus ui- 
obimo sukaktuvės tik gili- 

bedugnę lenkų ir lietuvių 
utų santykiuose, tik stipri- 

lietuvių tautos pasiryžimą 
Įgauti Vilnių ir visas lenkų 
žgrobtas žemes. ♦
Tiesa, lietuviams kelias
ilnių dabar yra sunkaus dar- 

ir didelio vargo kelias. Bet 
argas ir darbas užgrūdins Ke- 
vių tautos jėgas, suvienys 

isą tautą ir visus krašto gy- 
entojus, taip pat ir jo išeivi- 

- bendram tikslui — savo 
stinės ir visų užgrobtų že- 
ių atvadavimui.
Vilniui vaduoti sąjunga, vi- 
mis jėgomis siekdama užgro

tų žemių atvadavimo, įstei- 
i Vilniaus geležinį fondą. Fo- 
as savo dieną pasirinko ano 

irmojo mūsų kariuomenės žy- 
io į Vilnių dieną. Kasntet ru 
piūeio 26 dieną visa lietuvių 
uta švenčia Vilniaus geleži- 

io fondo dieną. Šiemet rūg
inčio 26 dieną jau sueina 14 
įietų, kada lietuviška kariuo- 
enė užvaldė savąjį Vilnių, 
iekviena Vilniaus geležinio 
ndo diena, tai didžioji pro- 
a lietuvių tautos jėgoms su- 
aryti gražią sutartinę. Tada. 
isį turime užmiršti, kas mus 

o prisiminti tiktai, kas 
ungia. Juk nei vienu nei 

reikalu lietuvių tauta taip 
ingai nesutaria, kaip Vii 

us ir Klaipėdos reikalais, 
a užmirštama partijų ir sro- 
ų reikalus, užmirštama as- 
eniški nesusipratimai, visi 
tis į petį, kaip vienas žmo- 
s einame į bendrą Vilniaus 
davimo darbą. Tą dieną kie- 
ienas lietuvis pasiima regi- 
ąjį Vilniaus kovos simbolį 

Vilniaus pasą ir įklijuoja 
ilniaus ženklelį į jam paskir- 

vietą. Tikrai tai buvo vy 
ęs sumanymas pavartota Vil
iaus pasus ir ženklelius, kaip 
ovos priemonę. Didžiajai
ėjai reikšti ir figdyti reik a 
ngas regimas ženklas, mato- 
įas įrankis. Mūsų šventoms 
isėms į Vilnių reikalingas 
štas, nuolat mums ir visam 
saulini tas lietuvių teises 

rimenantis. Mūsų darbams ir 
ukoms kovoje dėl Vilniaus 
^kalingas dokumentas, ku- 
s kiekvienam lietuviui if jų

Vilniaus kovos fronto darbi
ninku.

Vilniaus geležinio fondo su
mos kol kas bus nepajudina
mos, užtat pats fondas pava
dintas geležiniu. Jos lauks di
džių įvykių ir lauks kol kra
što galva leis tą geležinę skry
nią atidaryti. Tačiau ir belau
kdamos tos sumos savo darbą

— juekaudamasis paklausė ant Beethoveno kapo, Bonno-
jonds. . , je. Jis yra išpildęs daug kon- - . T • a •  

į — O daug, labai daug išmo- (certln1'* programų labdariu-giem8 ūkininkamfi bū 
Pasisupęs biskį savo girgž i kom atsakė Onytė. — Dakta- ^ems Ukslams ir yra teikęs

ras mane JSmokino hent treė- ■ ‘‘J**1 PW>k'l «*”>». kurif' ne
dali abėcėlės: A, B, C, D, E, ir SaKj° »P»i«oWU.

dančioj kėdėj, galvą pakrap
štęs gydytojas sako, kad rei
kia! kariauti prieš tą Onytės 
šaltį, nes šaltis yra pavojin

ti, ką jūs turite daryti, - sako , *“. «ali i«vyatyU net į pavo- 
daktaras. — Ar ponia gauni jmga ligą. 
užtektinai saulės? — Taigi, ponia Negalienė,

• Onytė linksniai nusikvato- turi gulti į lovą taip greitai, 
skepetaite trindama savo kaip greitai grįši namo, ir

kirto:
— Daktare,, o kur gali gau

ti saulės? Viena, šalta, o ki
ta — dažnai apsiniaukę. To
kiu būdu negalima 
gauti.

• Tame ir dalykas. Mano 
priedermė žiūrėti, kad gau
tum saulės, — sako gydyto
jas, — o kai negalima saulės

gulėti tol, kol su šalčiu per- 
siskirsite. Ir nepamirškite, 
kad kambarys turi būti gerai 
išvėdintas, sausas. Reikia 
gerti daug vandens, apelsinų

saulės'ir citrinų skysčio ir žiūrėti, 
kad gėrimas būtų šiltas. Na, 
ir vitamino D reikia padau-

G.
Išleisdamas Negailus gydy 

tojas patarė būt labai atsar-

Lisztas buvo nepaprasto ta
lento teknikas ant pijanino. 
Norint skambinti jo veikalus

giems, nes Onytei esant to- ‘"'-gi reikia daug gabumų.

kiam padėjime, negalima 
gembleriuoti su sveikata, y- 
patingai kuomet oras rudenė- 
ja ir darosi blogas.

tų dnėta miško medžiaga su
griautiems trobesiams atsista
tyti. Visuose valsčiuose suda
ryti šalpos komitetai, kurie 
prasidėjus kūlimui kituose a- 
pskričiuose rinks aukas nuke- 
ntėjusiems javais. Vyriausybė 
ir “Maisto” Vadovybė sutiko, 
kad iš nukentėjusių ūkininkų 
bekonai būtų priimami be ei-

ginti, nes tas irgi pagelbės

— Kauno miesto muziejus 
gavo retų senoviškų Kauno 
nuotraukų albumą. Nuotrau
kos buvo padarytos. prieš 40 
— 50 metų. Tuo laiku Kau
nas turėjo savotišką išvaizdą. 
Dabartiniame miesto centre

kariauti su šalčiu. Taipgi, po-t buvo įįk balos įr ’ smiltynai.
nia Negalienė turite gauti vi- • gįs albumas buvo rastas 

dirbs. Jos, žemės banke gulė-1 spinduliais naudotis, tuomet.'^amjno B, — tęsė gydytojaS, name Žemaitijos dvare, 
turi imti vitaminų, kurie su-damos, kels Lietuvos ūkį, di

dins jo gerovę, o nuošimčiai 
nuo tų sumų garsins visam pa
sauliui išgamų žygio niekin
gumą, ir mūsų tautos balsą 
šaukiantį dangun keršto ir tvi 
rtą bei aiškų reikalavimą grą
žinti mums sostinę ir trečdalį 
Žemių.

Kiekviena Vilniaus geleži
nio fondo diena yra tai iškil
mingas lietuvių tautos šventų 
teisių prie senojo Vilniaus pro 
klamavimas, prieš visą pasau
lį, ir tai proklamavimas netik 
žodžiu tartas, ar raštu para
šytas, bet darbu bei pasiauko
jimu paremtas, nes gausiomis 
ir nuoširdžiomis aukomis be
ndram reikalui patvirtintas.

Šiais metais visame pasau
lyj* gyvenantieji lietuviai pla
čiai ruošiasi minėti garbingo 
Lietuvos kariuomenės žygio į 
Vilnių

.1

14 metų sukaktuves,

i-

Gyvendamas Romoje buvo 
susiinteresavęs. reidiniu dar
bu ir turėjo mintį likti net ku
nigu. Užtat vėliau buvo vadi- lės. Kaip žinome, šiaurės L»ie- 
namas “Abatu” ar “Tėvu.” tuvą didžiulė audra, pridary- 
Lisztas turėjo daug draugų,' dama daug nuostolių, ištiko 
iš kurių tarpo buvo Richardai liepos 1 dieną.

vie-

stiprins jūsų pasipriešinimą > 
šalčiui ir kitoms ligoms.

— Labai gerai, ponas dak
tare, aš daug esu girdėjus 
apie vitamanus; būkit malonus 
paaiškinti man, kas yra tie 
vitaminai ?

— Ponia Negalienė, — pa
kėlęs akis į žibančią elektros 
šviesą sako gydytojas. — 
Tas dalykas nėra išaiškina
mas ir aš negalėsiu jums iš-

Visi rengiasi regimu ženklu pa 
remti Vilniaus kovos frontų, 
įsigydami Vilniaus pasus ir 
įklijuodami Vilniaus ženkle
lius. Tegul Vilniaus geležinio 
fondo diena sukelia tuos kruo
pščių darbų didvyrius ir pa
stumia juos į reikalingiausį ir 
naudingiausį lietuvių tautai 
darbą, kovoje dėl savo seno-
sios sostinės — Vilniaus. Tsb,

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS V •" ‘- . i “ ♦ i • ’ ' ■ '. • t Hr „ * *»-i . ' i - - -*.4 z,
DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S.' Oftklęy. Avė., Chicago, BĮ. Me
tams $6.00. ' *

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metama $4.00. Pusmečiui $2.

i “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, BĮ., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood

<4

St., Chicago, BL^Metams $1.80.

AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
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Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninė# ekskursijos į 

senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke- 
\ liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 

nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
-Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūriąj ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivalcoT^ų agentūra iš- 
7 rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par

duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

~ NOU SUU.CU< AUEM'i> 
fcO»Hfr •TTMB MOMtCS 
*UTWOUT VMUW6Wur< 
FACE - • t YS A, L L DUtTM

VtHAj’S THE tXFF- 
NA SlT IH THE 
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riuopununu lkiuvių zjhiuo
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

KOŠT ANT AS J.-VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telepbone Hemlock 2204

ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ
Artinasi 9 spalio — svarbios i Federacijos apskritys šaukia 

ir liūdnos mūsų tautai sukak- visų lietuviškų organizacijų
tuvės, Vilniaus užgrobimo die
na. Svarbu, kad kur tik gyve-

HlhlIVV

Houestead, Pa. — Dievo ma 
lonių dienos — 40 vai. atlai
dai prabėgo žaibo greitumu ir 
daugelio žmonių širdyse pali
ko neišdildomų žymę. šimtai 
sielų surado tų, ko ieškojo: su-

jaunimas moka krėsti dar 
skaudesnius šposus y bičiu
li uo jusi su protestonufs ir bai

dai. Geriausi lošikai gaus gra
žias dovanas.

MOKYKLŲ REIKALU
Ir vėl artinasi laikas, kad i tų būti laimingi su savo Tvė- 

tėvas ir motina turės padary-1 rėjų amžinastyje 
ti nuosprendį, nuo kurio pri-| Aukšto mokslo žmogus be 
gulės gerovė bei laimė (ne, Dievo pažinimo yra vertas pa- 
vien laikinoji, bet ir amžinoji) sigailėjimo. Yra nedovanotina
jų vaikų ir net jų pačių, bū
tent reikės išspręsti klausimas, 
ar leisti vaikus į (aukštesnę) 
mokyklų ir į kokių mokyklų 
juos leisti.

klaida išskirti dvasiškus daly
kus iš žmogauB gyvenimo. 
Taip daryti, reiškia paneigti 
aukštesnius, o jų vietoj iškel- 

• ti mažesnės vertės dalykus.
.. . , Prie gerų norų lietuviai ras!Sių dienų gyvenimas yra be- .. ,. . .., . . , . .galimybes siųsti vaikus i pra-galo painus ir sunkus, lstisos Į .. ... .... , . v dmes lietuviškas mokyklas, ovalstybes braido miglose įes-

kodamos išeities iš keblios po
litiškos ir ekonominės padė
ties. ŠiaAdien gerai išmokslin
tam/ gabiam jaunikaičiui ar 
mergaitei progos atrasti atsa
kantį užsiėmimų ar darbų la
bai sumažėjo. Tik atsižymėję 
talentingi specialistai neturi 
vargo surasti pelningų užsiė-

valdybų ar išrinktų atstovų 
susirinkimų rugsėjo 13 d., 7 :30

na lietuviai, užjaučiantivji valand, vakare, Sv. Kazimiero tikro, ioe’laiinrataltinf-
vn tau t ns rm kalama tinkamai parapijos Svetainėje, 22 h1 - - -- ------ ■

Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.
Kviečiame visus prisidėti

gia savo romansų pas “skva-J Grįžo Šv. Pranciškaus sėt 
jerį ’ ’... Didesnės negarbės ne-; rys ir rugsėjo 4 dienų prasit 
begali būti. Dėlei “saldaus” j jo mokykla su šv. Mišiolui 
mergaitės bučkio, arba vaiki- kurias laikė pats klebonas.
no “meilės” pažadų paspirti Padvar iškis

vo tautos reikalams, tinkamai 
paminėtų tas sukaktuves.

jeigu nėra gana lietuviškų au
kštesnių mokyklų, tai yra už
tektinai katalikiškų, kur mū
sų vaikai gali pasiekti aukš
čiausio mokslo laipsnio moder
niškuose katalikiškuose unive
rsitetuose, kur jie atras idea
liškas sųlvgas-mokslui pagrįs
tam tikybiniais pamatais. Ge-

. , . . . „ .s ro auklėjimo svarbų supranta
tarp ,v«r.v protezų,, svetimlaufiai Ėtai, Sydeli, ga- 

ar pranioneje. Auku, kad mu- Is„8 smuikininkas D Bubinov
sų vaikams Teikia kuodaugiau , • ». , . . .7 . , , . .. . leidžia savo dukterį seserų ve-
siu mokslo. T, mokai, ji« pn- damon mokvk| tat reikia 
valo siekti ten kur saugojama
tikyba tautybė ir moralybė.

Pittsburghe (ir kitur) dėka 
pasišventimui geTų lietuvių 
katalikų, turime gerai veda
mas parapijines mokyklas, kur 
vaikai lavinami gyventi sulig 
tikybos. dėsnių, spręsti visus 
dalykus evangelijos mokslo 
šviesoje ir sekti Kristaus ir Jo 
šventųjų pėdomis.

Viešosios mokyklos ne tik 
neturi nieko panašiai kilnaus, 
bet dar yra priverstos apleis 
ti patį Dievų ir Jo apreikštas 
tiesas. Pats toks apleidimas 
Dievo jau yra biaurus prasi
kaltimas. Lietuvių vaikams lie 
tuvybės išlaikymas galimas 
tik susibūrus lietuviškose ka
talikiškose mokyklose seserų 
lietuvaičių vedamose, kur jie 
visuomet turi prieš akis aukš
tų gyveninio tikslų, kad galė-

savo tikėjimų nėra garbingas 
sąžinės ramybę. Kun. E. Vaši- darbas, ‘ 
liauskui per tas dienas prigel- ,

Mes, Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai, svarbių savo tau Į Prie .svarbaus darbo, dalyvau
tos sukaktuvių paminėjimui minėtume susirinkime.
privalome susiburti į bendrų 
apvaikščiojimų — demonstra
cijų, nežiūrint pažiūrų skirtu
mo.'

Prirengimui tinkamo apvai- 
kšciojhno 9 spalio, A. L. R. K.

tennis žaidimo vietos gata
vos!”

Šiais metais jaunuolės turės 
daug daugiau vietos žaidimui; 
turės dvi tennis žaidimo vie
tas, volleyball ir basketball.

stebėtis,. kaip gali kai kurie 
mūsų lietuviai leisti savo vai
kus viešojon mokyklon. Mums 
stoka susipratimo*.

Jeigu mums rūpi šviesesnė 
kilnesnė, doresnė ateitis, sių- 
skime vaikus į lietuviškas, ka
talikiškas mokyklas, tik tokiu 
būdu suteiksime jiems reikali
ngo, gero mokslo bei išauk
lėjimo. Vanaginis

Su tikra pagarba

A. L. R. K. Federacijos 
Pittsburgho apskr.:

J. B. Tamkevičius, pirm. 
A. Paleckis, rast.

bėjo beveik visi Pittsburgho 
vyskupijos lietuviai kunigai. 
Pritaikintus iškilmei pamoks
lus pasakė: kun. J. Misius, 
kun. J. Vaišnoras, kun. V. A- 
bromaitis, kun. A. Šimkevičius 
ir kun. M. Kazėnas. Mišparus 
laikė: kun. A. Jurgutis, kun. 
J. Skripkus ir kun. J. Vaiš-

Rugsėjo 30 d. sodalietės re-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ

■...... . ’ noras. Sumų giedojo kun. J.
Andriejauskų su M- Sztrasku- Misius. Skoningai papuoštas
licz. Linkime jaunai porelei 
visokeriopos Dievo palaimos.

Atsilankęs garnys paliko 
Hari’ams ir Miliauskams “go- 
stinčių”, pirmiesiems sūnelį,

gyvom gėlėm (rožėm ir leli
jom) didysis altorius darė ma
lonų reginį ir kėlė visų dva
sių aukštyn prie Dievo.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144d 80. 4Mb OT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. ir Pėta. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paued. Sered. ir Subat. X—0 vai.

TeL CANal 0257
Bes. PROspect 8658

DR. P. Z. ZALATORIS

Be to, dar turės ir naujų na- kuris prie krikšto gavo vardų
mų gimnastikoms. Gražiai a 
kademikės galės savo liuoslai- 
kį praleisti. Rsporteris

AV. PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNAS

Linksmos Šv. Pranciškaus a- 
kademikės pradėjo grįsti vie- 
nuolynaiĮ. Regis, net su dides
niais norais ir pasišventimu 
trokšta pradėti naujų metų da
rbų.

Pirmų klausinių sugrįžusios 
jaunuolės pastatė: “Ar jau

SESERŲ PRANOKIU 
RĖMĖJAMS

Šiuoml pranešame, jog me 
tinis Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų seimas j- 
vyks Šv. Pranciškaus vienuo
lyne Pittsburgh, Pa., sekma 
dienį, spalių 7 d., 1 valandų 
popiet.

Kviečiame rėmėjus kuoskai- 
tlingiausiai dalyvauti. Visos 
draugijos ir organizacijų kuo
pos, aplinkybėms leidžiant, 
taip pat prašomos atsiųsti sar 
vo atstovus.

Svečiai, kuriems aplinkybės 
leis atvažiuoti ilgesniam lai
kui, negu ekskursijos leidžia, 
bus aprūpinti nakvyne.

Atvažiavę galėsite pasidžiau 
gti kalnų gražumu ir pralei
sti linksmai kelias dienas. Sy
kiu prisidėsite prie kilnaus da 
rbo — remdami seseris Pran- 
ciškietes netik medžiaginiai, 
bet ir gerais patarimais, prie
lankumu ir gera valia.

Adelė Mar&ulaitienš, 
Rėmėjų Centro pirm.

Vinco, o Miliauskams dukre 
lę, kuri liko pakrikštyta Mal 
vina-Janina.

Praėjusių savaitę Mercy Ii 
goninėje išpjiovė aklųjų žarnų 
Julei Kelinskiūtei.

Dieve duok greitai, pasvei
kti ir linksmutei grįžti pas 
savo gerųjų mamytę. V.

SOUTH SIDE
Praėjusių savaitę Anelė Zo- 

leckiūtė ištekėjo už Frederick 
‘Krause, vokiečio. Kadangi A- 
nelė per ilgus metus priklau
sė prie sodaliečių — “Marijos 
Vaikelių”, tai sodalietės pa
puošė bažnyčių ir nupirko do
vanėlę — didelį gražų paveik
slų — “Pagrįžimas nuo Kal
varijos”. Vestuvių dienų tvar
ka bažnyčioje buvo pavyzdin
ga. Tik gaila, kad Anelė nepa
siieškojo sau gyvenimo drau
go tarp lietuvių.

Praeitų savaitę surištos mo
terystės ryšiais šios jaunos po
relės: Albinas Onaitis su Ale
ksandra Miliūniūte, Juozapas 
Savulonis su Edna Rycon ir 
Jonas Ladich su Mare Ambu- 
levieiūte. Labai liūdna, kad 
mūsų jaunimas ieško “ąveti- 
mų dieyų” — jaunuoliai pa
čiuojasi su svetimtautėm, o 
mergaitės limpa prie vokietu
kų, airišiukų ir kitokio plau
ko “boisukų”.'Tokios maišy
tos poros yra\didelis nuostolis 
tautai ir parapijai.

Grįždamas į Chicago iš Šv. 
Pranciškaus vienuolyno buvo 
sustojęs pas kun. Kazėnų Hins 
dale, III., marijonų kun. semi
narijos profesorius, Tėvas Vai
tkevičius, M. I. C.

<EeL LASAyette awr

DR. A. RAUKUS
JYDYTOJAB ir CHIRURGĄ

K—SPINDULIAI 
9061 W«t 43rd Btr.

(Prie Areber Ava Bateli Ketais) 
Valandos: nuo 8 lkt 8 vai. vakare

Šaradomis Ir aedėllomls 
■atarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

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

Dienoms Tel. LAFayette 8782 
Naktimis Tel. CAJfal 0402

DR. A. J. JAVOK
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki B popiet, 7 iki 0 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti— ■ - ■ - -----1--- e-------i-------
Office Tel. REPubUc 7804 
Ree. Tel. GROveliUl 0417

7017 8. FAUUYELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQVETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 1-4 ir 7-2 vak. Ketv. 0-18 ryto 
NedėlfoJ sualtarua

TeL CANal 8142

DR. D. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki IX ryto 
Nuo i Iki X vakare 
Šaradoj pagal sutarti

TaL CAJtal 8122

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoa 1—X ir 7—8 vak. 

Šaradomis ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas RKPublic 7848

SVENC. MARUOS KOtfGUA
ARBA

MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

Kolegija, vedama Tėvų Marijonų, skiriama bernai
čiams, turi Connecticut valstybines teises.

Mokslo ir auklėjimo kursas aštuoni metai:
Keturi Metai High School — Keturi Metai College.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Bridgeville, Pa. — Ateinan

tį sekmadienį, rugsėjo 9 d., 
mūsų bažnyčioje prasideda 40 
vai. atlaidai. Per tas dienas 
ypatingų Dievo malonių susi
lauks tie, kurie, atlikęjšpažin- 
tį^ priims šv, Komunijų ir/pa
simels Bažnyčios intencija. Pa 
sistenkite pelnyti savo sielai 
nenykstančių gėrybių.

Į mūsų naujai atsidariusia 
High School įstojo 16 moki-,, 
nių. Pradžia labai graži.

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso: TeL LAFayette 4817 
Ree.: TeL HEMluek 828d

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 8-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 88th St 
Valandos: 10-18 ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis lr Nedfiliomls pagal sutarti

žurnalistika
Sociologija

Ftloeoflja:
Logika
Kritika
Ontologija
Kosmologija
Fafchologtįa
Etika
Teodicėja

Flioaefljoa Isto
rija

Istorija
Geografija

Prigimtis: 
Anatomija .r • 
Biologija 
Astronaklja 
Chemija 
Fizika

Literatūra
Muzika

i
Algebra
Geometrija
Trigonometrija

Menas: k 
OraCbytybė 
Dramatlka

Visais informacijų reikalais kreiptis: s,

Kolegijos Ktmigas Htorins
MARIANAPOLIS
Thompson, Connecticut

PARAPIJOS DRAUGUU 
PRAMOGA

Braddock, Pa. — Ateinantį 
sekmadienį įvyks parapijos 
draugijų pasitarimas apie re
ngiamų parapijos naudai card 
party rūgs. 23 d., 3 vai. p. p. 
Be door prize, bus gražių do
vanų sėkmingiausiai sulošu-Pora sykių į metus klebo

nas pakviečia parapijos mote-Į siems ?‘geimį”. 
ris ir mergaites išmazgoti ba
žnyčios vidų nno viršaus iki 
apačiai. Tekis “house o(ean- 
ing” įvyko praeitų savaitę. Į 
talkų buvo atėjusios šios mo
terys ir mergaitės: M. Šarkie- 
nė, A. žvirblienė, J. Pomerie- 
nė, V. Sabaliauskienė, E. Ty- 
kaoh, M. Povilaitienė, J. Vasi- 
liauskintė, N. Mickūnaitė, M.
Juškevičiūtė, J. Mickūnaitė,
J. Franckevičiūtė ir M. Saba 
liauskiūtė.

Šio li>6ii<‘rio trečių sekmadie 
nį tretininkų konferencija 
šv. Komunija in corpore.

ir

Rūgs. 11 d., 7 v. ryto iškil
mingos šv. Mišios ir egzekvi
jos už dūšių a. a. Petro Aidn- 
ko.

Rugp. 29 d. kun. A. Jurgu
tis surišo moterystės ryšių J.

Praeitų savaitę pas mūsų 
klebonų, kun. V. Abromaitį 
svečiavosi prof. Krzyzosiak iš 
Orchard Tjike, Mich., ir Kazi- 
mieraų Ručinskas iš Sparrows 
Point, Md. R.

LIETUVIS
OPTOMETK1CALUY AKIU 

SPECIALISTAS
PB'engvins akių įtempime, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
žvelgimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo. akaudame aktu karitj. atitaiso 
trumparegystg lr teilregyatg. Prlrvn- 
gfa teisingai akinius. Visuose atsiti
ki muoss egzaminavimas daromas su 
elektra, parodazčla mažiausias klai
das. Specialė atyda atkfslpiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki I v. Qftao BOl;IjeT<wl

VICSory 2842

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRgtnta 0038 
Ofiso vai.: 2—4 lr 4—8 >. te. 

Nedlltemte pagal sutartį-----

NedėlfoJ nuo 10 Iki IX. Daugely at-_Hy at
sitikimu akys stitaisomno be akinių. 

jUnon pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 MET|J PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:84-2:10

756 W. 35th Street

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTA8

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėjiomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PMoae Oaoal 0523

3IRURGAS

Iki 4 poW

GYDYTOJAS lr CHIRURGi 
1821 SOUTH HALSTED 
Rezldeuclja 8800 So.

Valandos: 11 ryto iki
4 Iki 8:10 vakara

Tel. LAFayette 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakara

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CAJtal 0403

Res. and Office 
2850 So. Leavitt

CAJtkL 07«

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to • P. H.
Sunday by Appotntment

DR. STRIKOL’IS
QYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė,
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 Iki 8 vak. 
NedAllomls pagal sutarti

Ofiso telef. ROUlevard 7t

Office Phone
PROspect 1828

Namų Tel. PROspect 12SO

TeL BOULcvard 7042

DR. C. L VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL; nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutartį

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2615 WEST 69th ST. 
Of. ir Bes. TeL HEMIock

Valandos:
2-4 popiet; nno 6 - 8 vi

Office Tel. WentwoTtb (880

Res. Tel. Hyde Park

DR. SUSAM A A.
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED S'
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 iki t'

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES-SEG AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos .

CHICAGO. ILL,
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vėl. ryte. nuo 8 iki 4 
tel. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vnL
teknro. Nedėltemis nuo 10 iki 12 

vslsreSet dienų.

Ree. Pkone 
BNGlewood 8841

y 2880

Office Phone 
TKIanglc 0044

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM 810
Tek: 1-4 te I-i lai

Oflte TeL CALumet ĄSOS
Res. TeL DREzcI 81

DR. A. A. ROTH
Ruzas Gydytojau Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted
Kampas Birt Street 

Valandos: X—4 popiet, 7—• vaL 
Nedėlloraia ir Iventadlenlafs 10-

DR. MAURICE KARN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND A^ 
Tel. YARds 0084

Reat TeL PLAza 2408 
į Valandos:

Nu© 10 11 v ryto; 8-6 lr 7-1 ’
/ Medėldtanlala ana 18 ite i»



Užlipdavo senis Geištoras Į labiau auga pasitikėjimas šiuo 
balkono, žiūrėdavo, kaip' šventu vyru, mūsų mylimu tau 

lakuodami skuba jo bau- tieciu. Nebetoli gal ir tie lai* 
uninkai ir sakydavo: “vi- kai, kada Dievas leis jį išvys- 
mano, visur mano, kui ti šventuoju paskelbt#, 
akys mato. Kiekvienam įdomu paUnt
et u nokiau, kad bū- YilnT V*'!?

gyvenimas. Jį sužinosime išnano, net kur akys neinu- . . ,’ ’ - neseniai išėjusios knygos: J
. Daba, Geištoro rumaoso “ AR1GVY&KUPA3 JUEQI8

seneli, pabauda, kur jutotoMUS’’ 1
visokio amžiaus senelių „ „... . Knvga parašyta ne vienonau baigia savo dienas tuo- v *- , , ,, .... žmogaus, bet daugelio mfisndvaruose pro kuriuos ue , . , ’, . .... j Lietuvos profesorių, kunigų,ys arba jų tėvai bijodavo , a ., _ ... molėtoju. Iv n y n \i*i (.litlclcjkepurėm praeiti... • . . , <7 . . v .su stipriais kiėtais virsais, su 

Lelčias: laikai... Suvalkijoje persiuntimu kaina $1.90, tiar 
iguma dvaro centrų nupir- galima gauti.

’ ir “Garsui” už publi- davo Gavronskių dvarai, da- ra 
kų. Žodžiu sakant, visle- bar didelį ūkį valdo Gugys, ai 
kurie kuomi nors prisidė* amerikietis. Amerikoj būda pi 
nedžiaginiai ar dvasiniai mus jis taip pat ūkininkavo ii 'd: 
koncerto paramos. 1920 metais grįžęs Lietuvon, si

inksma ir malonu man bu- tuo paties pamiltojo darbo vėl ti 
pasimatyti seime su savo ėmėsi. “Talkos” spaudos biu- 
tis draugais,: ppof. A. Po- ro bendradarbiui teko su Gu- 
ti, kun. M. Kazėnu, kun.|giu pasikalbėti: • t<
ickum, kun. Pauliuku, kun.1 — Ūkininkauti aš mėgau iš y
ipkum iš Pittsburgho, kun. pat mažens. Kai tėvai mane j 
onu, kun. Brigmanu, L. leido į mokslus, aš verkdamas r‘ 
učiu, Z. Sakaiiene ir visa sakiau, kad nieku kitu nebū- g 
kitų svečių, su kuriais jau siu, o tik ūkininku. Ir taip 
dvidešimt metų nebuvai išėjo. Amerikoj ūkininkavau g 

ęsis. Ypatingai buvo rai- 15 metų, o Lietuvoje tokių pat
i pasimatyti ir susipažinti skaitlinė greit sukako, 
nenuilstančiu muzikos dir- Amerikietis Gugys yra dide-
darbuotoju komp. Juozu Hs Lietuvos patriotas. Jis pi- 

vičium, o taipgi užmegsti rko ūkį apie 300 ha iš lenko £ 
inties ryšius su visais var- — Amerikoj turbūt geriau * 
liniukais ir dalyvauti jų ūkininkauti! 5
jose. — Kodėl! Kad Amerika ir '

Vincas Greičius geriausias kraštas, bet vistiek 1 
------------------- svetimas. Čia aš jaučiu 'dirbąs t

l<* nn IVA IX įmani net*k 6au, bot savo vaikams ir | 
Av DlLIKO tS LtNKŲ bendram tautos labui. Lietu-,
VIRTA VIII 11PTII VA 1£ iv°3e mun goriau ūkininkauti?1 
VlnlUTiy LICIUvuJl Į pae Gugi pavyzdingi gar- |]

dai, tvartai ir greičiausias ar- 1 
Suvalkijoje, arčiau prie vo- klys Lietuvoje, 
čių Hienos buvo didžiuliai r _ Tai mflBU _ kalba
kų dvarai. Ten milžiniškus aplblkiniai smu|kesni ūkinin
kus valdė pagarsėję dvari- kaj J(>i Uk w eik pas
,kai Uavronskiai, Geištorai Ougius ir ji(J i5gelb<Įg. 
kiti. Lietuvių engėjai ir le- ge pas Qogį gyvena pta- 
i,liejai. ėiai kjnoInag Amerikos lietu-
Žmonės kai kuriuos laukus vis Lalis, keletos žodynų au- 
vo “Kapotine” praminę, .torius. Jis taip pat Lietuva 
s dvarininkai jų kailio nesi- nenusiskundžia. 
ilėdavo ir lietuvius kapoda- — Šiuo laiku truputį sun- 
. Už mažiausių menkniekį kiau. Ūkininkai daug $rigami- 
arininkai rykštėmis kapoda- na, tik šu rinka nekaip. Bet 

nusilpusį lietuvį darbinin- kad kitur dar blogiau — kai- 
, Dabar atėjo jau kiti lai- ba jiedu, inteligentai ūkinin-
ii ir dvarai , atiteko beže- kai.
arus, savanoriams, sniul- Gavronskių viename palo- 
ems ūkininkams. Atseit ciuje gyvena pensininkas at- 
?ms, kurie senais laikais bu- sargos gen. Skomskis, kuris 
» atėjūnų dvarininkų kapo- teturi tik 5 hektarus žemės, 
mi. Kituose rūmuose yra prieglau-
Lietuvoje jau labai daug in- dos ir mokyklos.

. „ ....................... . Cleveland, Ohio. — Visųpir-ta. Organizacijų susiriukimuo . . , . ... TV . yA . . .... ... nuaustai tunu aeiu Dievui už!te tai pirmininkauja, kelia su- g , . .. •« suteikimų gražaus seimui oro įianymus, gyvai diskusuoja is- . .,„ ,7 . , ir man sveikatos ir energijosteitus klausimus. Jis choruo- . . . , n irpnrengimui A. L. B. K. seuno se gieda, dainuoja. Jis eceno- , . ,. ..TU ' koncerto; gerbiamiems sve-|e vaidino. Kiek atmenu, a. a. ,. ...' . . , . . ciams solistams iš Chieagos:
Kazimieras be Sv. Jurgio dr- , . . T i- j- , • ™, . " K. Saboniui, J. Kudirkai, E.
ios Newarke, kuria minėjau, T1 , , . . .. . . .... _ * . .. Rakauskienei, prof. Pociui irpriklausė sioms organizacijo- . . , . , . , .. ° Z vargonininkų grupei, kuri taipms: 8v. Juozapo dr-jai, 6v. . . . 7 .. . ,,r , , . m šauniai pasirodė Sv. Jurgio
MvkolO, S V • J. rujVDCS v x *’ * i
□. t „ a J. , • / bažnyčioj per pontifikales Mi-S. L. B. K. A. 3b kuopai, Sv. .. . ...n .... . „ r . šias ir vakare pa.ap. salėj, perCecilijos chore, Scenos Myle- . , „. . 1 . . ,.2., ... ,, , koncertų. Gaila, kad negalėjo
toj, dr-joj “Žiburėlio kny- at u Ja„ušauskienė. ži-

mokrat, politiškam klubo, Lie J‘ “Upg; 'Y*8'“
. ’ , , , mažai papuošalo į musų prog-tuvių Paskolos b-vėj. r . Zramų. Aciu komp. Juozui 2i- 

A. a. Kazimieras buvo dau- levičiui už taip iškilmingų pa- 
gelio minėtų organizacijų įkū- grojimų vargonais, prof. A.
rėjas, jų pirmininkas, ar vai- Pociui diriguojant Chieagos 
dybos narys. Kad Newarko lie. vargonininkų grupę, kuomet 
tuvių kolonija a. a. Kazimiero jie grandioziškai giedojo Ig. 
laiku pasižymėjo, gražia dar- Mittererio Mišias, kas nuste- 
buote ir buvo viena iš pirmų- į bino net mūsų diocezijos J. 
jų, tai daugiausia nuopelnų a M. vyskupų J. Schrembs, ku- 
a. Kazimiero. ris irgi yra muzikas.

A. a. Kaziu,, vaikai, nors B vietinii* vis,pirma 
liko h. lėvrfin. nodid.IL bot seuilo rengimo komisijo, 

riams: Onai Mihelich, A

prr>oN*L£
TOKBtBM*

(Po tėvais ltimkaitė)
Mirė rugaėjo 4 d., 1»>4 m. 

S: 10 vai. ryt®, aulaukua pusė® 
umtiauK. Kilo M Tauragė® aps
kričio, Aarttnlnkų parap., Skl- 
reOunltj kaimo. Amerikoje tt(y- 
veno 26 metus.

Paliko dkleliaino nuliūdime 
vyr* Vincenta, trio sūnus: Vl«- 
contą, Joną ir Antaną, broli 
JM.rą ir brolienę Domicėlę Kl- 
Onkus Ir ją Šeimyną; pusseseres, 
pusbrolius iV gimines; o Lietu
voj brolį Juozapą Ir seserį Ma
rijoną.

Kūnas pašarvotas 6843 Bo. 
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugsėjo 7 d., lė
samų 8 vai bus atlydėta į Gi
mimo Pan. fiv. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ut velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į ėv. Kasimlero kapines.

NuoMrdtftd kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, KOnai, Bro-
o.i’.liai Ir Giminės.

LstidotuvėiiM patarnauja gra- 
borins J. P. Eudeiki's, Telefonas 
YARds 1741. Ką tik išėjo iš spaudos 

Novena, prie 6v. Antano 15c.
Novena Neperstojančio s Pa

galbos .............................. 10c
Novena prie Sv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c 
Daugiau imant, duodame 

nuolaidą 
galima gauti

'“DRAUGAS’ PUB. 00., 
2334 So. Oaklcy Ave4 

(liieago, III.

aciu

Šių metų 7 d. rugsėjo mėn., | gavę gražaus auklėji 
sukanka 10 metų nuo mirties tų gerų ypatybių, bi 
Amerikos lietuviams gerai ži- būs, motinėlės pai 
nomo veikėjo Kazimiero Vaš- siekė aukštųjų moks: 
ko-Vaškevičiaus. kas 15 d. liepos, š.

A. a. Kazimieras gimė, ro buvo įšventintas į k 
dos, 1877 m., Išdagelių k., Sa- vienuolių Marijonų 1 
snavos parapijoje, Marijampo- cijos. Primicijas — 
lės apskr. Pradžios mokyklą gas šv. Mišias, laikė 
baigė Sasnavojė. Į Ameriką iš- P°tėj, kur dalyvavo 
važiavo apie 1899 m. Nuvažia- nt° daug giminių, I 
vęs į Ameriką apsigyveno Ne- velio, taip iš mamy 
vark, N. J. Čia visų laiką ir Dauguma giminių i 
išgyveno. Mirė 1924 m., rug- 3ant° priėmė šv. 
sėjo m. 7 d., Apsivedė apie tarp kurių ir primi 
1909 m. su Magdalena Pašų- tukas senelis virš i 
kiniūte. Augino 2 sūnus ir 1 ti™** tčvas — l’asi 
dukterį. *iems buvo daug <

. . . tik giminėms graži)Rodos, tas taurus darbuoto- a a 
jas, sukakties proga, Amen- 
kas lietuviams, o ypač newar- rimienis d>ug 
kmčiams, reikėt, paminėti.
Sukaktuvių minėjimo ineiaty- k<lu įr auk8tu 
va galėt, imtis Sv. Jurgio dr- M(Jvui
ja, Newark, N. J., kviečiant 
prie minėjimo prisidėti Newa- paĮanga 19 yjjĮ 
rko organizacijas ir visuome
nę, o taip gi prašant prisidėtų c UAII1
ir Amerikos platesnės visuo- uUvnw w MUnl 
menės bei organizacijų, kurio- AA I |CT1|UI| 
se a. a. Kazimieras darbavosi. kiti Ui 1^
Sukaktis minėti gailina būtų NIKAS
pamaldomis bažnyčioje, pas- ______
kaitomis apibudinant velio- Rn 26 d. įv^ 
mes darbus, .r pasirtpmti pa- Įin|.ę. ,ie|uvi ., 

k statymu tinkamo kryžiaus ant g.,, _ Ra,|br a. a. Kaz. kapo. Kaip minėti, ka.
man čionai ir nurodinėti nerei-_rus.
kia, nes Sv. Jurgio dr-ja Ne- 
warke, žinau, moka ne tik grgr Balinių tokių k 
žiai sumanyti, bet ir gražiai vanas laimėjo: 
sumanymus įvykdyti. Ešu ti- P* Meškauskas 
kras, kad ras galimybę ir mo- bi. Berukttienė 
kės tinkamai pagerbti buvusį b* Baltrūnas — 
tos draugijos, vienų iš žymiau V. ^alliūnieaė 
šių buvusį jos darbuotojų. A. uždangalą, 
a. Kazimieras darbavosi toje *^* S^ai.knrtaft — 
dr-je apie 25 m. Kų dirbo, nž- ^ao.
tektų pavartyti to laikotarpio A. Mitmit? — 1 
protokolų užrašus; risim, kad žančių. 
visų tą laikotarpį buvo tos 3r- plipų d(-žfj buv 
jos, ar tos valdybos, komite- gp?J0 w Dvnlsev 
to, komisijos narys, visur plr- Anties yyįj'me i 
mas sumanytojas ir samany- dovaną aimėjo K. 
mų vykdytojas. vičia. ^nuraių bu

Kalbėdamas apie darbuotę a. delpliijos ir Kasto 
a. Kazimiero ftv. Jurgio dr-je, Mendvlio orkest 
reikia pasakytų kad a. a. K. kimus, 
dirbo ir kitose katalikiškose <«ryno pelne Ii K 
organizacijose, o per jas ir vi-
sų Amerikos lietuvių tautini. —----
bei kultūrinį darbų. Jis .nuola- REMKITE K. 
tos įvairiuose Seimuose NewA-|K4^A 81’AUDĄ

ROSELLI BROTHERS, 0EMC
paminklų dimėjai

Specialibtai i.',kalime ir Išdirbi' 
mc visokių rūšių pair.luluų ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna b-pecialimoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite pam/nkhj rcEaUus tie 
šiai sa pačlsis išdlrbc-Jals.

Vienas blokas į rytus nuo 
didžiulių vartų

Trys telefonai:
Bes. PENSĄCOLA BOU 

BELMONT S48& 
Office: H1LLS1OK 8866 

Vlncent BoeelU, secr.

•tai yra specialia pranešimas, kuria 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris į 
pasiekė "viduramžį" ir Jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio TO- 
NiKO. Kad sutelkti galimumą tūks
tančiams, kurie dėl kokios nors prts- 
tastlos atidėlioja užsisakyti

Telefonu TABdl 1138LACHAWICH 
IR BONOS

LIETUVIAI OKABOKIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla 
RslluUo meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bosite ulganėdfntl 
TaL OANal M1B arta Ml« 

2314 w. 23rd PL, Ghicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, IJL
TeL CICKRO 5*87

GRAB0RIUS
Turiu automobilius visękieme 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue y 
Chicago, UI.

tiesiog nuo distributorių. flį Gydyto
jaus preakrfpcija dabar parduodama 
visose valstlnyčioee. Vienas Doleris 
ui mėnesio treatmentą — būkite sa
vimi gauktte butelį Mandien — ga
rantuotas.

• GRAB0RIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

Telefonas SEEIey 6103
Chicaeo, Illinois

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUB 

Palaidoja ui >26.00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

IM W. 18th 86. Tek CAAal 817 
Chicago, UI.

Tek CICERO 294

Visi Telefonai:
GRAB0RIU8

Laidotuv(me pilnas patarnavime* 
galimas už (26.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, I1LGRABORIUB ir LAIDOTUVIŲ 

VEDKJA8
1646 West 46th Street
Tcl. BOUIevard 6208—8418

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELFI

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T M BouJpvard 4139Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai! Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido* I 
tuvėse ••• Pašaukite...
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma I 

tuo panų vardui

TeL LAFayeUe 8672

J. Llulevičlus 
Gvabortus

Baise rmio), >į*JtPaslėptas Velveeta's švel
niam skonyj yra svelkatą- 
saugojantleji faktoriai vi
sokių maistų. Vaikučiams 
labai geras. Vartoki* Kra- 
ffs Velveetą... tankiai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Nusa-tone

Patarnun'* f'hice* 
goję ir apylinkėje.

Didelė ir graži
Kopi >'"'ta dykai

nodid.IL


IZ, ANTANAS S, 
POCIUS

« mokslininkų yra įvai- 
rendimai, ar žmogus gi- 
m ypatingais talentais 
ntai išsiauklėja! ši mi- 
dar galutinai' nėra iš- 

u Vieni sako, kad prie 
žmoguje gabumų, rel- 

iti penkias dešimts nuo- 
darbo. Beabejo, nuola 

į mažens auklėjimas as- 
priauklėja prie dalyko 
:ad tas asmuo su laiku 
toje šakoje tikras ape

is arba meistras.
Čia, nors suglaustai, di- 

im į mūsų laikų taleft- 
nuzikoje asmenį Antanų 
ių. Plačiau apie jo nu- 
s darbus jau yra para- 
iz. J. Žilevičius. Aš Čia 
žymėsiu keletą inciden
to jaunesnių dienų, 
sinas S. Pocius yra gi- 
$84 m. Augant gražiojoj 
os gamtoj, Nemuno pa
se, jo jaunoji siela ten 
o semti sau muzikai)

mažas būdamas Antanu- 
radėjo giedoti bažnyti- 
chore. Turinčiam gražų 

, vargonininkas leisdavo 
i dalis mišių vienam —

siklausęs gerų bažnytinių gie
dojimų, labai .mėgdavo įvairu
mus, ypatingai kontrapunktų.
Tat, Čia jis norėjo parodyti 
savo gabumus ir paįvairinti 
pritarimų kontrapunktišku bū
du, Jo tėveliui tas nepatiko; 
jis pamanė, kad šis jaunas 
“kontrapunktistas” nori su
gadinti jų sutartinų giedoji-.’ 
mų Ir tokiu būdu Antanukas 
liko išprašytas už durų.

.r ; /
Neilgai truko Antanui iš

mokti vargonuoti. Dar jaunas 
būdamas pradėjo griežti var
gonais ir vesti chorų. Rods, 
bene pirmų kartų jam vargo
nuojant ir vedant chorų pasi
taikė nelaimė; verčiant gaidų
lapų nukrito jo gaidos nuo va- Hinadale, UI. — Marijonų 
rgenų ir net nuo galerijos. Ta- Kolegijos Rėmėjų, rugsėjo 16

Kuomet .markiai lyja, ėria-’^jo m«n. » d. fflikaa, labdarių į ***>‘""tį*** »•» P"“"-**
rikonai sako, kbd toks oras ūkio prižiūrėtojas ir jo nuo- ’ eavai ra 1 .ir

■i n ■ v

tinka tik antims. Taigi praė
jusį sekmadienį tik antys ir 
tegalėjo būti lauke, nes lijo

muotojas sako, kad bus dar 
geriau, nes riešutai bus la
biau prinokę, o riešutų miške

geras, katalikiškas knygas.J šv. Kryžiaus parap. moky- 
Gražus pavyzdys kitoms fiei-kla atsidarė rugsėjo 4 d. Na

mų vyresnioji ta pati sesuo M. 
Veronika; 8 ir G skyrių sese
rys irgi tos pačios: sekuo M. 
Anselma ir sesuo M. Eulalia 

A A. V.

mynorns.
Amžinų atilsį duok jos sie

lai, Viešpatie.visų dienų. Aišku, kad dėk esu daugybė, 
tos priežasties Lietuvių Lab-i v. . 1 Kuopos tun pasirūpinti at-darių Sąjungos centro išvažia-. . ... . ... _/ . .... ,. . . ... sivežti ) ūk) rugsėjo 9 d. vi- Vytautas Mikolaitis, baigęsvimas negalėjo įvykti. . , ; . . . t, ..

labdariu centro valdyba K- """ ‘U°8 y ’ ‘WS »6v' K’7*,,u*8 P“raP- mokyki*, 
labdarių centro vaidyba, tt , ateivežueioe praėjusį sek- mokslų tę» Quigley preparato- 

nodama, ka.p daug musų v,-<difnį; n.žk>naii g?rimus/
euomenė buvo .uarfomėjum rf-Į do ip u

važiavimu ir kad geram orui1

ry seminarijoj. Linkime ener
gingam jaunuoliui ištesėti.

Pranešimai

esant būt gausingai suvažia
vusi j labdarių ūkį, dėl to nu
tarė išvažiavimų laikyti busi
mąjį sekmadienį, būtent rug-

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai yra kviečiama linksma
me labdarių centro išvažiavi-
me dalyvauti.I -,r Kvieslys

IŠVAŽIAVIMAS

da jis sustojo grojęs tol, kol d., įvyksta didžiulis rudeninis
jam pridavė gaidas. Tuom ta
rpu choras, noroms rfenoroms, 
giedojo akapele -— be vargo
nų. Žmonės nežinojusieji šio 
incidento sakė, kad “ choras

išvažiavimas Marijonų kalne
liuose ir pirmutinės lietuvių

kušli Jos motiiiėlė F. Stonkie
nė taip pat yra daug prisidė
jus aukomisjjr dar vis dedas, 
pagal savo išgalės.

Mes rėmėjos, rengiam puotų 
Pukelienei pagerbti už jos pa
sidarbavimų. Tikimės svečių

t*

Ona Vaitiekaitienė, 4600 So. 
Win«be»ter Avė., pereitų mė
nesį turėjė labai sunkių opera
cijų ligoninėj. Dabar jau, a- 
čiū Dievui, pasveiko

Lietuvių Demokratų Lygos 
susirinkimas penktadienį, ru
gsėjo 7 d., Lietuvių Auditori 
joj, 8 vai. vak. Siame susirin- 

i kime bus išrinkti darbininkai
Lygos išvažiavimui (Lietuvių 

, v. „ .. į Demokratų dienai) sekmadienį
. v. Kryžiaus 23, Ryan Woods, 87 irRugsėjo 1 

bažnyčioje 8 v. v. buvo šv. Mi
šios už a. a. Stanislovo Vaič
kaus sielų, o po pamaldų puo
ta Vaičkienės namuose.

Lyg nujausdamas lietingu it 
vėsų orų, Budrikes patiekė 
vienų iš maloniausių radijo 
programų praeitame sekiuadie 
nį iš stoties WCFL, 1 vai. Del 
lietaus, žmonės daugumoje bu
vo namuose ir todėl, Teikia t i 
kėt, šios programos klausėsi 
didžiausia minia. Justas Kudi
rka ir Elena Rakauskienė bu
vo programos žvaigždės. Bu
drike muzikai ir gi labai gra 
žiai grojo.

Kitos Budriko krautuvės pro 
grainos būna ketvirtadienio va 
karais, 7:30 vai., iš stoties 
WHFC, 1420 k. Šių programų 
klausydami netik kad gražiai 
ir naudingai laikę praleisite, 
bet ir progrannj leidėjų bei 
dalyvius moraliai paremsite.

Giedorms1

y
Westem Avė. Tikietai bus iš- 
dalinti nariams platinti po sa
vo kolonijas dykai. Bus kitų 
svarbių pranešimų. Kviesti 
svečiai kalbės apie namų tak
sus ir personai property tak
sus. Malonėkite atsivesti nau
jų narių. /

Valdyba:

Al. G. Kumskis, pirm. 
J. Juoakitis, sekr.

... . iš visų kolonijų, net ir iš Nau-Amerikoje seminarijos atidaryi . . . ...f,-, x| josios Anglijos, Boston, Mass. 
nMW’ k ‘ Puota įvyks'jūgs^jo 9 d., J.

Strazflauskieūts namuos, 3247 
So. Lime St. Rėmėjos

PLATINKITE “DRAUGĄ”
Gerai žinomus townoflakie- 

čiams Balčiūnus šiomis dieno
mis aplankė garnys, palikda
mas gražių dukrelę. Rugsėjo 
2 d. įvyko krikštynos. Pakrik
štyta vardais: Dolores Mar- 
garet. Linkime Dolores svei
kai augti, o užaugus būti iš
tikimai Kat. Bažnyčiai ir savo 
tautai.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki R 

Panedėllo. 8eredoe Ir PėtnyčtOB
vakarafe 4 Iki 9 ,

Telelonas OANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublIc 9400

Sis Marijonų Kolėgijos Rė- 
šiandie tiesiog atsižymėjo”. mėjų išvažiavimas yra nepa-

Neilgai jaunas muzikjninkas Prustas ‘r skiriasi nuo kitų pi
rmiau buvusiųjų iškilmingų pa 
rengimų Marijonų kalneliuose 
tuomi, nes jis jungiamas su 
pirmutinės lietuvių Amerikoje 
seminarijos atidarymo iškil
mėmis.

Iškilmes puoš iškilmingos 
šv. Mišios, 12 vai. vidudienj 
laikomos, choristų bei chorve
džių jungtine meno ir grožio 
jėga muzikališki giedojimai, 
pritaikintas tai dienai pamok 
slas ir patraukianti progra-

Lietuvoje tevargonininkavo. 
Jis buvo atkviestas į Ameri
ką “ant geros pozicijos”, bet, 
susidarius aplinkybėms, čia 
jam prisiėjo pergyvent daug 
įvairumo. Nepaisant viso, Po
cius studijavo muzikų tinka
mose įstaigose, skaitė klasinę

.. . . . . _ , j literatūrų.nutims jo instrumentas
fleitas. Mažas būdamas] Kad palengvinus šio gyve- 
rėjo progos prisižiūrėti nimo naštų, ir pasaldinus kar

TO WN OF LAKE

V " * * Z f v ? f
Štai, naujas korespondentas 

iš Town of Lake apylinkės. 
Kas atspės, bus “laimingas 
townoflakietit’f. Bet aš savo 
vardų ir pavardę laikysiu pa
slėpęs. .

Visiems gerai žinoma Vero
nika Vaičkienė rugsėjo 8 d. kare 
turės “Grand Opening” adre
su 4624 S. Paulina St. Bus)

Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 8 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks ^cetvirtadienio va
kare, rugsėjo 6 d., lygiai 7:30 
v. v., parapijos svetainėje. Su-

įklausyti kariško dūdų 
ro grojimui. Išmislinin- 
Mat, jis pamėgo fleitų 

kad
trodė
trumentai grojimui pu 
per galę, o fleitas gro- 
pučiant per šonų — šalį 

mento. Taigi, jaunas m u 
as į porų savaičių jau 
melodijas iš gaidų, 
rukus Antanukas pradė- 
iijuoti pijaninų' su dide- 
megimu. Kartų bestudi- 
t etiudu, skirta išlavįni- 
etvirtojo piršto, prakti- 
per visų dienų, ant ry- 
visa ranka sutino ir to- 

ūdu gydytojas uždraudė 
ėjanino skambinimų po
kaičių, kas jaunam mu
lki išrodė didelė baus-

anukui neužteko flėito ir 
no, jis dar griežė smti- 
ienų kartų jam begrie- 
bepraktik uojant smuiku, 
uvusios, nebuvusios kar
ueina j daržų. Pastebė-•
,i jo motina sako: “An- 
, bėg išvyk karves iŠ

tumus, jis pasirinko Oną Kli
mavičiūtę sau už žmoųų, kuri, I mau golo, duetų, kvartetų, 
ištikrųjų, jam daug pagelbėjo, :kaibų jr kitų margumynų. Iš-

Plačiai žinoma Česnienė, 
4501 S. Paulina St., pereitų 
mėnesį turėjusi atostogas jau

P. CONRAO
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavu,' mo- 
dernlfiką studlo su Hpl- 
lywood Šviesomis.

420 WEST 4Srd ST. 
Englcwood 6840—5888

! sirinkimas atkeltas iš priežas
ties įvykusio parapijos pikni
ko. Kviečiame visas nares ab- 
si lankyti, ne» yra svarbių rei- 

K!eb. knn. Al. Skripka ato- kalų svarstymui. Valdyba 
stogas leidžia New York ir ki-

Šiomis dieno-

skanaus užkandžio. Verta pa
remti,

šis instrumentas nes ir ji buvo žymių muzika- kHm6mR ir progvftmai bus nau grižo namon Pibxai Įlenk i n- stogas leidžia New York 
prašmatnesniu; Ju-j Hų gabumų. Jų sutartinu dar-1 dojamas “Laudspeakeris” ,ta’ , tose apylinkę. Šiomis
ntai grojimui pu- Į b* įkurtoji Beethoveno Muzi-. kad bfltų visiems dalyviams. I . . ------ . .m1"’ rnanau’ narno’
•nln n fleitas a-m- kos Konservatoriia iškilo i vi- __ T_ L- u. •____ l Mirė viena seniausia Šv.1 -----------

įkurtoji ueetnoveno Muzi-jkatj visiems dalyviams, I
kos Konservatorija iškilo į vi- aiSkiai girdima. Ir kiekvienas1 
rsų- jatsilankęftį iškilmes, gaus gra

Beethoveno Muzikos Konser- pirmosios lietuvių Ameri

Mirė viena seniausia Šv. ■ 
Kryžiaus parapijonka ir ‘Drau 
go

Gaila, kad lietus sulaikė to-

vatorijoje jis daugeliui jauni- koje seminarijos atidarymo at.
” bei “Laivo” skaitytoja wnoflakiečius nuo “Draugo”

- ———----------------------------------------------- ----------------------------------

BANKAS

mo ir paaugusiems rodė ir ro- minčiai dovanėlę, 
do kelių prie muzikos. Taigi jo' Mūsų gerb. Rėmėjai, darbuo 
pasidarbavimas muzikoje, ke- (toJai ir Tengėjai dideliais žin- 
liant tautinę lietuvių muzikų ganiais visu frontu eina pir-^ 
išeivijos tarpe, buvo įvertin-į "V11 &io parengimo sekmingu- 
tas Lietuvos vyriausybės, ku
ri apdovanojo L. D. K. Gedi
mino ordinu.

Linkėtina komp. Antanui S.!
Pociai ir toliau nenuilstančiai 
darbuotis muzikos srityje.

A. Stulga

mui. Dieve, laimink jų kilniuo
sius darbus.

Rėmėjų Vadovybė ,

ATMINra±3 MIŠIOS /•

10 METO SUKAKTIES 
PROGA PAGERBS SA

VO VEIKĖJĄ

Bridgcport. — Penktadienį, 
rugsėjo 7 d. 7:45 vai. ryto Šv. 
Jurgio bažnyčioj įvyks iškil
mingos gedulingos šv. Mišios 
už a. a. džiakonų Mateušų 

”! (J Antanuką griežda-1 Kraučiūnų, 16 metų mirties
itsako: “Tuoj, tuoj kaip 
gsiu griežt šį šmotų”, 
ia, jam buvo svarbiau 
gti griežt, negu išvaryti 
s iš daržo.
kimas iš mažens prie 
:os, beabejo, paeina nuo 
Jo tėvas buvo Jurbarko 
čios žymus anų laikų gle- 
s — pravadninkas lietu- 
giesmių. Aišku, giesmės 

uos skambėjo ir namuo- 
enų kartų, sukilus anksti 
pradėjus kiekvienam sa- 
askirtąjį darbą, tėvukas 
dojo litaniją, o visa Sei- 
atartine atsakinėjo antrų 
tų. Antanukas, koris jau 
kiek prasilavinęs ir pri-

sukaktuvėms paminėti. Tas 
pamaldas užprašė senieji pa- 
rapijonai. Visi kviečiami į mi
nėtas pamaldas skaitlingai at
silankyti. Par&pijonas

lietuviai Benderiai 
aplankr gdvnią

Bridgeport. — šv. Pranciš-, 
kaus vienuolyno rėmėjų 1 sky
riui sukako 10 metų. Skyrius 
suorganizuotas lapkričio 24 d., 
1924 m. Organizatore buvo J. 
Pukelienė. Jai pagelbėjo M. 
Ramutienė, M. Mazdiauskienė, 
P. Jančauskaitč, P. Smilgifltė. 
Viena iš jų senai apleido šį 
skyrių, kitos ir Šiandien nenu
ilstančiai darbuojasi, ypatin 
gai Pukelienė. Vienus metus ji 
ėjo pirmininkės pareigas, Pa
skui pirmininkavijnų pavedė 
kitoms, o pati užėmė raštinin
kės vietų ir šiandien eina tas 
pareigas. Pukelienė neieško tu 
ščios garbės, niekuomet savęs

■ —

LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 191h I’i
Narys FEDERAL 

IN SI K A M E KORPOR A( 1 JOS

Cranc Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

ChkMtfo. 111.

Katrie perkate anglis 15 
dralverlų, siųskite juos < 
CRANE COAB CO. Gausite 
geresnes anglis, ui mažlap 
plnfgų.

C 1 11 i
POPIFKUOJAM ir PENTLOJAM

Atliekame visus namų dabinamo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1984 m. popleros rolė — 5c.

JO8F.PH AUGAITIS 
1808 8. 50th Avė. CZcero, UI. 

Tel. Lafayette 8719

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

kampas 32-ros gatvės
IZIDORIUS NAUSADA, savininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai ir “valstybinė” iš Lietuvos. 
Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus j “Kauną.”

Gdynia, ru<p 1934. — Gru
pė lietuvių biznierių, atstovka 
jaučių įvairias pramones, at- laikraščiuose nesigarsina, nei į 

lankė Gdynię, kad apžiūrėjus' kitos apie jų nieko nerašo, di- į 
uostų ir jo parankumų. Be to, • rba tyliai ir nuolankiai Dievo 
lankytojai turėjo konferencijų1 garbei ir seserų naudai. Sunku 
su direktorium visų uosto da- j būtų aprašyti Pukelienės pasi-1 
rbų ir vėliau peržiūrėjo visų J šventimą šv. Pranciškaus vie- 
uoetų, dokus ir kitas pajūrio nuolynui. Kiek ji yra aukoju' 
dirbtuves. į ir nuo geraširdžių aukų surin-

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

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

SioB kokybės Ambrosi&n alų išdirba.

SOUTH SIOE BREWING CO.
į i NR •

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

U M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tek Yards 2084 ------------ arba---------— Boulevard 7179

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje 
7100 80. TAI.MAN 8T 

7124 80. RO€KWFIA, ST. 
Tel. RFJPnKIc 60M-4051
Mes parduodam anglis lo

miausiom kainom. Poralum-
tiu M. R. *7.00 tonas.

• li k -
Pu ihir.wiez&(g‘

lHORWBAMWERS>-

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

INSURANCE 

N0TARY 

PUBLIC

RE/L ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WE8T 47th STREET Tel. LAFayette 1083
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