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GEOMHA VALSTYBĖJ!

t

ATiDARDMI TEKSTILIŲ FABRIKAI 
KAREIVIŲ APSAUGOJE

MAINE SITUACIJA YRA BLOGA

Streiko vadas grasina ir skelbia 
ultimatumą

WASHINGTON, rūgs. 17. 
— Naujojoj Anglijoj ir pieti
nėse valstybėse iš naujo ati
daromi kai kurie tekstilių fab
rikai kariuomenės apsaugoje. 
Šiuo tikslu apie 11,000 karei
vių • pašaukta tarnybon,
Georgia valstybėje paskelbtas 
karo stovis.

Vyriausiojo streiko komite- 
to pirmininkas Gonflan paskui 
bė grasinimus ir ultimatumą. 
Jis pareiškia, kad Jei teksti
lių pramonės viršininkai šią

DU NUŠAUTA KASYKLŲ 
STOVYKLOJE

BIRMINGHAM, Ala., rūgs. 
17. — Jefferson apskrities žie 

° i mių vakarų daly vienoj an-I'
glių kasyklų stovykloj anglia
kasių vaikštynių metu staiga 
pasigirdo šaudymai. Du neg 
įai nušauta ir keletas kitų as 
menų sužeista.^-

PRANCŪZAI DAUG 
PAIMTO 1

SUSEKAMA, KAD JI DIRB- 
DINA KARO LĖKTUVUS

LONDONAS, rūgs. 17.

PRANCŪZIJOJE
NEDARBAS

■"■■ ■

Šerifo pagelbininkai prane- 
savaitę taip pat atkakliai prie1šė šerifui, kad iš žygiuojančių 
šinsis taikai, kaip jie darė Į angliakasių keliolika vyrų įsi
pereitą savaitę, tada streikai 
bus paskelbti kitose tekstilių 
divizijose.

Georgia vaistytoje vyksta 
abelnieji streikuojančių darbi
ninkų areštavimai už prieši
nimąsi policiniams autorite
tams. Newnane, GžL, milita- 
riniai autoritetai įsteigė sto
vyklą, į kurią bus sugabena
mi ir kur bus laikomi areš
tuoti streikininkai.

Georgia valstybės kariuome 
nes vadas paskelbė tikrai ca
rišką įsakymą. Jis pareiškia,
kad tie dairbininkai, kurie no-•
ri dirbti, teeina sau dirbti, o 
kurie nori streikuoti, testrei- 
kuoja. Tačiau nei tie, nei ki
ti neprivalo kelti trukšmų, 
urbia šiaip kokių sumišimų. 
Visi triukšmadariai tuojau 
bus numalšinti ir pateks are
štam Šis įsakymas liečia vy
rus ir moteris.

■ / J ■■■
streiko

AUKŠTINA PABALTIJO
VALSTYBIŲ SANTARVĘ
PARYŽPUS. — Journal, ko 

mentuodaraas Baltijos valsty
bių paktą, rašo, kad Prancūzi- j Šo, kad 1
jos diplomatija gali tik su pa- Į deliug kel 
tenkinimu užregistruoti inieia-i riuos greitu

BEDARBIAI ŽADA MAR- 
ŠUOTI PARYŽIAUS LINK

PARYŽIUS, rūgs. 17. —

DIDELES REFORMOS 
KLAIPĖDOS MOKYKLOSE

KJjAIPKDA. — Buvusios i (Visi mokytojai turės gerai 
direktorijos nesugebėjo, iš da- mokėti valstybinę kalbą. Jie

Kai kurie anglų laikraščiai ra- J Rhone departamento trylikos* 
miestų majorai kreipės į vy-

tyvą, kuri gražiai papildo re-Įkeisti

veržė į negrų namus, iš ten 
išvilko negrus ir ėmė juos 
mušti. Šerifo pagelbininkai 
tad šovę į užpuolėjus ir nušo-' ■ . -.t/- •• itsM J-
vę negrus.

Vaikštynių dalytini pasako
ja, kad jiems matšuojant ne
buvę jokių eilėBė suiručių ir 
šaudymo priežastis neišaiški- 
narna.

VYKSTA SKERDYKLŲ 
SRITIES ATSTATYMAS

gionalinių santarvių sistemąA lėktuvais. 
Tą sistemą Prancūzija yra pa- kad Vokie 
siryžusi ir toliau palaikyti, nes 
žiūri į ją, kaipo naudingą tai
kai sutvir tinti.

Echo de Paris rašo, kad Bal 
tijos valstybių santarvė yra 
vokiečių politikos nepasiseki
mas. Rygos sutartimi trys Bal 
tijos valstybės patvirtina sa- ' 
vo pasiryžimą priešintis Vo
kietijos pasikasimo darbui. Jų 
prisidėjimas prie šiaurės rytų 
pakto projekto tikriausiai pa. 
lengvino sudaryti jų atskirų 
sutartį. Baltijos valstybių su
darytas paktas Prancūzijai 
teikia didelio patenkinimo.

—7.--, ---- --- ' ---- '•

, <
tįja įsigijus di- 
ųs lėktuvus, ku- 
įku galima pa
ts bombiniais 
r&ščiai pažymi, 
vis gi palaip- ! 

sniui ginkluojasi, paneigdama 
Versalio taikos sutartį. Ypač 

‘užimta oro tąknikos tobulini
mu. Pasireiškus karui, Vokie
tija iš tikrųjų pasirodytų tik
roje savo šviesoje.

lies ir nenorėjo, tinkamai ves
ti krašto mokyklas, apie ką 
plačiai esame rašę. Mokyto
jai, jausdami švietimo vado
vybės pakrikimą, apsileido ir što mokyklose vietos nebus 
pamiršo savo tiesiogines pa
reigas. Schreiberio direktori-

turės būti valstybiškai nusi- 
statę ir sąžiningai eiti savo 
tarnybos pareigas. Kitaip nu- 
sistačausiems mokytojams k ra-

riausybę reikalaudami fondų 
bedarbių šelpimui. Klai pėdos mokytojų semi

narija pertvarkoma. Jon at
kelti patyrę mokytojai lieru-

,.............. ... , • , • viaL Jų darbas ir įtaka tu-'šmgai, ji trukdė net tokias ki-i _ ' . . . ....
® ’ res teigiamai veikti jaunus

Jie pažymi, kad bedarbiu^ . . . . ..,
i j-j-- • i i *ii Ja nesirūpino parengti dides-skaicius didėja ir sako, kad į- Lį .

jei iki spalių m. 1 d. nebus S“* kiekį «avo mokytojų. Pne-, 
sulaukta pašalpos, bedarbiai
pasirengę žygiuoti Paryžiaus 
link.

VOKIEČIAI NEKENTĖS 
ALKIO

NĖRA RAMYBĖS MAN- 
^DIHC’

■" t -- ------
WASHINGTON, nigs. 17. 

— (Užsienių nusistatymų są
junga skelbia^ kad japonų žy
giai Mandžiūke (M and žiū r i-

NESUKALBAMA LIETU
VIŠKAI

Link
joj) neįvedėjįten reikalingos 
ramybės ir thikos, o ekonomi
jos stovis pablogėjo paskelbus 
Mandžiūkui nepriklausomybę.

Įvairiausi japonų įvedami 
gerinimai Mandžiūke daromi 
ne gyventojų gerovei, bet mi- 
litariniais sumetimais.

IŠKILMINGAI PASITIKO

BERLYNAS, rūgs. 17. — 
Templehof airdrome kalbėda
mas į 30,000 smogininkų pro- 

Į pagamdos ministeris Goebbels 
pareiškė, kad šią žiemą Vokie
tijos gyventojai nebus išalkę: 
ir nekentės šalčio taip, kai kad

Vyksta išdegusios gyvulių kas norėtų kitaip manyti. Jei 
skerdyklų srities ir apylinkės ir bus kokių sunkenybių, sakė 
atstatymas. Dirba apie 1,100 į ministeris, tai vokiečiai per-' 
darbininkų. Dauguma šių dar- gyvens jas kaip tikri sparta 
bininkų yra užimti sudegusio ' nai.
amfiteatro atstatymu. Plieno 
griaučiai kasdien didėja.

M • *Atstatomi ir kiti svarbesnie 
ji namai išilgai Halsted gat
vės. Šio darbo svarbiausią 
medžiagą sudarė plienas ir 

i konkretaB. . į

LANKYS VAKARŲ 
EUROPĄ

Lietuvos užsienių reikalų mi’ 
nisteris Ixizoraitis netrukus 
mano aplankyti vakarų Euro-

Chicagos respublikonai ne
paprastai iškilmingai pasitiko 
atvykusį čia pulk. F. Roose- 
veltą. Jis atvažiavo čia, kad 
gelbėjus sudaryti Dlinoiso val
stybės jaunųjų respublikonų 

Tokiu būdu ministeris pri- j organizaciją, kuri labai reikli- 
rengia vokiečius prie sunkio- • jjnga per rinkimus nugalėti de 

mokratu8. •
Susirinkusiųjų į geležinke

lio stotį respublikonų minioje 
matėsi iškeltų paparčių (vėlu- 
kų) su užrašais: “Washingto- 
nas, Lincolnas ir Tikrasis 
Rooseveltas I” “ Stovime prieš 
diktatūrąl”7‘Mes prieš išlai
dumą!”

Pulk. Rooseveltas, supran
tama, reiškią griežtą priešin
gumą vykdcAnai naujosios sau 
tvarkos programai.

KLAIPĖDA — Šilutės apy 
linkės teisman civilinėje bylo
je liudininku pakviestas M. 
Zamalis. Teisėjas lietuviškai 
kalbėti nemoka ir nesupranta, 
o liudininkas vokiškai kalbėti 
atsisakė, tai buvo pakviestas 
vertėjąs, JpĮris taip pat lietu
viškai silpnai moka. Liudinin 
kas Zamalis pareiškė, kad ver
tėju nepasitiki ir nori betar
piškai su teisėju kalbėti lietu
viškai. Byla neribotam laikui 
atidėta. Gal būt, iki teisėjas 
išmoks lietuviškai, ko nepa
jėgė padaryti per 10 metų. 
Tai dar vienas pavyzdys, kad 
ir šiandien Klaipėdos krašte 
užima atsakingas vietas žmo
nės, kurie nemoka bendros 
valstybinės kalbos.

tų daromas pastangas, o lai
kė tarnyboje šimtus svetimša
lių. Savo krašto žmones, ge
rai pasirengusius mokytojo 

į darbui ir pasiš<emtusius kraš
to gerovei, atsisakydavo pri
imti krašto/tarnybon.

Naujoji Reizgio direktorija 
visu uolumu ėmėsi kurti kra
štui naudingą mokyklą. Pa
grindinai peržiūrimas moky
tojų sąstatas. Valstybės sau
gumo organų patraukti atsa
komybėn mokytojai iš tarny
bos jau pašalinti, kiti savo 
darbe apsileidę mokytojai 
įspėti ir iškelti į naujas vie- 

i tas.

mokytojus.
Iš stojančių į seminarij i 

bus reikalaujama gerai mok 
ti lietuviškai. Seminarijoj.- 
auklėjimas bus tautiškai lie
tuviškas bei valstybiškas. Iki 
šiol darbas mokyklose buvo 
tvarkomas pagal senas, n h vy
kusias programas. Griūtų lai
ku bus išleistos naujos, krašto 
gyvenimo sąlygoms pritaiky
tos programos. Kitas svarbus 
direktorijai uždavinys tai ap
rūpinti mokyklas reikalingiau- 
siornis mokslo priemonėmis ir 
išleisti būtiniausius vadovė- 
bus.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINKLAS LONDONE

sios Vokietijai žiemos. Pati 
vyriausybė mato, kad nebus 
išvengta didelių sunkumų.

VOKIETIJA SIOLO NAUJA
RYTAMS PLANĄ

———————
ŽENEVA, rūgs. 17, Vo

kietija tik dėl to atsisakė pri
sidėti prie rytų Lokamo pak-

Maine valstybės 
srityse situacija iš naujo blo
gėja. Streikininkai nerimsta, 
visur sutraukta daugiau ka
riuomenės ir policijos atsar
gų. Vietomis pasikartoja ne
didelės riaušės, fabrikų lan
gai daužomi. Kai kurie fabri
kai atidaromi, nors Maine
gubernatorius viešai skelbia,
. , , , . . . pos valstybių sostines ir tenkad jis yra palankus visų tek- r J
stilių fabrikų uždarymui. 18U « atsakingais politikos vy-

------------- , rais aptarti dabar paaktualč-
IVASIIINGTON, rūgs. 17. jusio Rytų Europos Lokamo

— Tekstilių streiko komiteto klausimą, 
pirmininkas (lonnj^y pareiš
kia, kad prieš streiką kovoja 
NRA administratorius iTolm- 
son ir visi pietinių valstybių 
gubernatoriai. Jie nori su
triuškinti streiką ir darbinin
kus paduoti pramonininkų 
vergi jon. Tačiau jie neat
sieks to, pareiškia Gorman.

PIENO ŪKIO SUKAK- 
< TUVES

Rugšėjo 2 dieną buvo pla
čiai paminėtas Lietuvos pieno 
ūkio pirmasis dešimtmetis, Hia 
proga Klaipėdoje buvo sušauk 
tas gausus Lietuvos pieninin
kų kongresas, kuriame dalyva
vo keli tūkstančiai to ūkio rė
mėjų. Kongrese tarp kitų, kai' 
bas pasakė ir Lietuvos mfeu- 
steris pirmininkas Tūbelis ir 
žemės ūkio ministeris Jonas 
Aleksa.

MIRĖ 7 LAIPIOTOJAI

Rugpjūčio 6 d. Londone į- 
vyko gausingas vidurinės An
glijos lietuvių suvažiavimas. 
Gausingiausiai atvyko iš Man 
chesterio (apie 90), Wid- 
niaus, Liverpoolio, Yorko ir 
k. miestų. Iš Lietuvos daly
vavo pulk. Jurgaitis ir dr. 
Kaškelis.

To didžiulio suvažiavimo 
proga Londono lietuvio klubo 
salėje buvo atidarytas pačių 
jaunųjų išeivių padarytas 
Dariaus ir Girėno paminklas.

TIJUANA, Meksika, rūgs. 
17. — Čia minėta krašto ne
priklausomybės sukaktuvės.

SOV, RUSIJA PRIIMTA
T. SAJUNGON

——
ŽENEVA, rūgs. 17. — T. 

Sąjungos suvažiavimas dau
guma valstybių balsų nuspren

to, kadangi ji yra priešinga dė sov. Rusiją priimti T. Są- 
prancūzų ir bolševikų kariuo- jungon.
menių transportui per jos te- Bo!SeTilnJ įgileidimoi aitriai 
ritorijae, jei pasireikštų bet.prie5ino8i Partugttlyo8i g,,,,, 
koke karas. , Įrarijoa, Belgijos. Argentinos

Tačiau Vokietija nėra prie- ir Olandijos atstovai.
Įšinga taip vadinamoms atski
riu valstybių kolektyvėms pa
sitarimų ir nepuolimo sutar- 
tims, taip kad kilus kriziui tik 
vienos interesuotos vaistytos 
galėtų tartis, kas reikia joms 
veikti.

Anot Gormano, atidaromuo 
se fabrikuose menkas darbi
ninkų skaičius dirba ir jie ne
gali ką nors pagaminti. Jie' 
daro didelius nuostolius pra
monininkams. Tačiau jie yra 
atkakliai užsispyrę tuo keliu 
sulaužyti streiką.

PALAIDOTAS MIRĘS 
LORIMER

Vakar Oak Parke po įvy
kusių pamaldų katalikų baž
nyčioje palaidotas Kalvarijos 
kapuose anądien miręs įžy
mus Tllinoiso politikas res- 
puM. William Lorimer.

HAMBURGAS, Vokietija, “ 7

. . Hitu dienai buvo skirta ‘ka-
i™*8/ I5* ;_ ralienė,” Lolita Ghznzales, 18
•Vokietijos kalno Zugspitze . T . ,___  ... . m. amž. Jos įsakymu iš įmes-
viršūnėse rwt. m.rę eeptym kll5jim0 lg ka]i.
po kalnu, la,putojai, tarp knrie nMaryU
anų yra trys moterys ir nuaikaltimue.

vienas amerikietis.

Matyt jie visi kalnuose pa
klydo ir sulalo.

SKAPTYKITE “DRAUGĄ" poli miestely.

REGGIO DI CALABRIA, 
Italija, rugB. l1. — Apie 100 
gyvenamų namų sudegė Sino

Praneša, kad šis .Vokietijos 
nusistatymas yra rimtas ir rci 
kalingas svarstymo. Padioje 
T. Sąjungoje pažymima, kad 
taikos rytuose vis gi negalima 
Užtikrinti be Vokietijos prisi
dėjimo prie tokio, ar kitokio 
rytinių valstybių sąryšio, ar 
pakto.

Hį trečiadienį sov. Rusija 
bus priimta T. Sąjungon, o po 
to, sakoma, bus sprendžiamas 
rytinių valstybių Lokamo pak 
to likimas. Kalbama, ' kad 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris 'Barthou neturi no
ro išsižadėti savo idėjos.

■ ■ ■ ■ ■ — ■ --'į
Apvirtus valčiai Calumet 

upėje prigėrė Ed. May, 41 m. 
amž., ir Carl Bchmidt, 33 m. 

amž., abu iš Blue Island.

Balsuojant susirinkime bu
vo 48 valstybių atstovai. 38 

už priėmimą, 3 — 
prieš ir 7 atsisakė balsuoti.

Be to, T. Sąjungos tarybnn 
priimti Čilės, Ispanijos ir Tu r 
kįjos nariai.

----------- ; 1 feS
PASITRAUKĖ IŠ PAREIGŲ

Lietuvos valstybės saugumu 
departamento direktorius nuo 
rugsėjo! 1 dienos pasitrauk. iŠ 
pareigų ir išvyko į užsienį 
baigti politinius mokslus. Jam 
direktoriaujant buvo pertvar
kyta Lietuvos kriminalinė ir 
saugumo policija ir sueita su 
visuomene į glaudesnį kontak
tą, ieškant įvairių kriminali 
nių nusikaltėlių.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuoti; 
kiek šilčiau; popiet, ar vaka
rą numatomas lietus.

t
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RAUGAS”
sekmadienius

: J. Amerikos Valstybėse! 
Pusei metų — fl.6U; Trims mėnesiams 

mėnesiui — 11c. Kitose valstybėse 
Melams — >7 00; Pusei* metų — >4.u0.

prisiunčiamos pareikalavus 
Ir korespondentams raitų negTųtlna, 
padaryti ir neprislunčlama tam Uks-

— nuo 11:00 Iki 11:M VkL 
sekančiai dienai priimami iki 

6 vai. popiet

Hn* kaadlen, Usky 
IEhATO8 KAINA 
K.00. Pusei metų

iu kainos-blams

“DRAUGAS”
UTHVANIAN DAILY FBUND 

Daily, Bkoept 8unday.
Vear — >8.00; Ris Months 

— 88.08; One Montfa — 1*0. 
ear — >T.00: Bis Moatks — >8.88;

ta 'DRAUOAJg" brista best results. 
ratee o n appllcatlon.

2334 S. Oakley Avė., Chicago

Dienos klausimai
ITŲ VADOVAVIMO PASEKMĖS

JP© Dariaus ir Girėno tragingosioti mir- 
i #iūsų visuomenėj, kaip Amerikoj taip ir 

susidarė tokia nuotaika, kati ja. 
to'fcts galėjo pasinaudotų kas tik turėjo

Ii, kaip gerai visi’ 
lėktuvas ir instrumentai nupirkti, kaip greit 
viskas bus prirengta. Kaipgi galėjo Grigai
čiui priešintis ar bent klausti tie žmonės, ku
riems jis davė “garbę” būti su juo komite
te, jis pats juos pasirinko. Kas kita būt bu
vę, jei komitetas būt buvęs sudarytas iš mū
sų organizacijų atstovų. Jie jausdami atsa
komybę prieš visuomenę, būt neleidę socialis
tų šulams sauvaliauti, visuomenės pinigus ei
kvoti. Nuo tokio komiteto Grigaitis purtėsi, 
kaip žydas nuo šventinto vandens, nes žino
jo, kad jis jo negalės taip valdyti, kaip savo 
pasirinktus žmones. Tiesa, prieš apie pusę 
metų, j ALTASS komitetų buvo pakviesti: 
K. Račkienė, adv. K. .Savickas, A. Bacevi
čius ir P. Šaltimieras, bet Grigaitis jų vardų 
nemalonėjo uždėti ant komiteto laiškų “let- 
ter heads”, visada akcentavo, kad komitetų 
sudaro tik tie, kurie ant čarterio yra pasi
rašę ir su jais nesiskaitė. Nežiūrint to ne
siskaitymo, tie asmenys dirbo, jie davė 
ALTASS visuomenės pasitikėjimų, nes ir jie 
buvo suklaidinti, kad skridimas įvyks šie
met. Neik, sako, su velniu obuoliauti, nes pra
kiši. Taip atsitiko šiuo atveju su visais tais, 
kurie susidėjo su socialistais, visokio lietu
viškojo darbo trukdytojais, neseniai dar šau-tjė&ors planų dėl kito transatlantinio skri-

“Naujienų” redaktorius Grigaitis tai i kusiais nė cento Lietuvai neduoti, pasisakiu

Lietuvos archeologui dar 
pernui metais pradėjo kasinė
ti Kretingos apskrityje esantį 
Impilties piliakalnį. Jame tiek 
pernai, tiek šiemet buvo rasta 
labai įdomių ir mokslui nau
dingų dalykų. Du skersiniai 
piūviai padaryti dšr šiais me
tais per supantį vidaus pilies 
plotų' pylimų toje vietoje, ku
ris yra žemesnis, Piliakalnis 
tyrimo atžvilgiu buvo suskirs
tytas į 4 perijodus.

Pirmąjį arba seniausiųjį py
lima tenka skirtį 11 — IV am
žiui po Kristaus. Išilgai šio 
pylimo lig pamatas paklotas 
kelių eilių rųstų grindinys. 
Greta su medžių grindiniu su
dėtas 4 metrų platumo ir 2 
metrų aukštumo stambių ak
menų krovinys. Šitas lųedžio 
grindinys ir akmenų krovinys 
sudaro pirmojo pylimo pama
tų ir griaučius; to pylimo šlai
tas iš priešo pusės buvo išgrį
stas taip pat stambiais akme-

taip buvo atkastos ir ištirtos 
4 vartovietės.

Beabejo, įdomiausia iš jų y- 
ra pati seniausioji. Kelias iš 
pilies ėjo per pylimų tunelio 
pavidalo. Tunelis bure 3 me
trų aukštumo, tiek pat platu
mo ir 8 metrų ilgumo. Jo šo
nai buvo įdaryti iš 2 ąžuo
linių stulpų eilių, glaudžiai 
vienas prie kito sustatytų ii 
į žemę įkastų. Abiejų eilių po
liai iš viršaus tarp savęs bu
vo sujungti. Išilgai penlėtais 
ant jų ąžuoliniais rustais. Tu
nelio lubas sudarė skersai ant 
jo išilginių rąstų greta vienas 
kito liūdėti taip pat ąžuoliniai 
rąstai. Tuneliui sustiprinti bu
vo suvartota daug stambių a- 
kmenų, sukrautų atramos pavi 
dalo iš abiejų išorinių tunelio 
šonų, ties vertikaliai įkaltais 
poliais ir pagal išilginius rąs
tus viršuje polių. Šis tunelis 
vidaus pilies plotų jungė

Štai Hitleris ir Austrija... Toks kąsnis.. 
Ar gali būt kur nors skanesnis f... 
Varduvėms Hitleriui patiekti 
Šį kepsnį... .Jisai nori tiek tik! 
Nedaug... Juk Austrija po karo —
Jau ne kas kit, tik kąsnis geras! 
Viens, du ir pilvas virškina jau... 
Supraskit tokių gerklę rajų...
Bet Austrija apvylė norus.
Asai seniau inuniau, kad jiji 
Yra tik žemės sluoksnis storas 
Ir operacijų nebijot.,.
Gal būt ir Hitleris taip manė...
Bet nūn žinau, kad ten gy vena 
Su protu - siela gyvi žmonės,
Ir žūt kitų skilve... nemano, o ne!...

ČEKOSLOVAKŲ SIMPA
TIJOS LIETUVAI 

DIDĖJA

Prieš keletu metų Čekoslo
vakija, kaip priklausanti Eu
ropos mažųjai santarvei ir o- 
santi lenkų kaimynystėje bu
vo daugiau Lenkijos įtakoje,

su ' Tačiau keletas paskutiniųjų
‘RUprato. Jis pirmas pradėjo organizuoti 
įį transatlantinį skridinių, turėdamas je he tautos gerovę, bet savo partinį ir 

lUriau — savo laikraščio biznį. Kad 
tvo, aiškiai pasako tas faktas, jog jis, 

lodamas ALTASS komitetų, nešaukė 
iiiko susirinkimo, bet pats pasirinko 

dus žmones, kuriems jis galėjo diktuoti, 
komitetas buvo sudarytas iš “N-nų” 
ių: pinu. P. Grigaičio, ižd. K, Au- 

gustiufcviriftus ir sekr.'Vaivados. Bet pama
sins. kad Visuomenė perdaug aiškiai supras, 
jog Uk Vien socialistų laikraščio biznis,

Kattanų pasirinko pirmininku, J. Macke
vičių iždininku. Tačiau ir tuos žmones iš- 

į priešakį, visų skridimo biznį tvar
kė socialistų laikraščio redaktoriai — Gri

fe ir Vaivada, kurie visų publikacijų ve- 
budėdami visuomenei skridimų įvykinti

-ir tik šiemet. Grigaitis pufe aiškiai 
pasakęs, kad skridimas, girdi, turi įvykti 
lęt, nes kitaip jis netektų jokios reikšmės, 
tb visuomenė dėjo aukas ne tam, kad 

ių Vykinti po metų, kitų, bet kad Vie-
Mt kitų lakūnų tai kelionei prirengti šie- 
ir būtinai šiemet. Kitaip ALTASS komi- 

aukų būtų negavęs. Čia buvo aiškus 
lių suvedžiojimas, kurie dabar turi pilnų 
klausti, kas atsitiks su pinigais, nes jie 

žiu naetų transatlantiniam skridimui,
nebeįvyksta.

Socialistų laikraščio redaktorius anų die- 
parašė, kad ne jis vienas daręsi kontrak- 
bu firmomis. ne jis vienas viską tvarkęs, 
un viso komiteto sutikimu. Gal būt kad 

Tačiau v«si pianai būdavo “N-nose” 
i, nieks jiems nesipriešino, nes Grigai- 

pats susirinkimams vadovaudamas, labai

siais prieš sočiaiistiškos Rusijos skaldymų.
Grigaitis anų dienų ne\a atsakė mums, nįinis> kurie lvg šarvai saugo 

į mūsų rašinį “antrąjį skridimų atidėjus”, ta- jo pylinię> neleijJlUmi prieSui 
čiau tai nebuvo atsakymas tik socialistiškas,
grigaitiškas pasikoliojimas ir asmeniškas ant 
“Draugo” redaktoriaus užsipuolimas. Į to
kius plepalus mes nekreipiame dėmesio, pie
toj plepėti niekus ir koliotis, ponai socialis
tai, pasakykite žmonėms teisybę kodėl ati
dėjote skridinių kitiems metams, išduokitc 
smulkmeniškas sąskaitas ir jas spaudoje pa
skelbkite.

po juo pasikasti ir jį nuvers
ti.

Tautų kraustymosi laikais 
pirmasis pylimas buvo paauk
štintas ir taip pat rūpestingai 
sustiprintas akmeniniu grin
diniu. Įdomu, kad ir kituose 
dviejuose laikotarpiuose ak
muo buvo gausiai naudojamas

Wateiburv, Cohn., lietuviai gražiai ir Į pylimui sustiprinti, o prieš 
iškilmingai paminėjo savo klebono kun. Juo-1 kryžiuočių ordino laikus, ak- 
zapo Valantiejaus 15 metų klebonavimo su- menimis buvo stiprinami ir 
kaktį Šv. Juozapo parapijoj. Kadangi kun. i vidiniai pylimų šlaitai. 
Vataittiejus yra pasižymėjęs savo darbštumu
ir dosnumu visoj lietuvių visuomenėj, dėl to 
ir mūsų spauda prisidėjo prie to paminėjimo.

pylimu ir tuo keliu, kuris į metų lenkų netaktas su čeko 
toliau ėjo pilies šlaitu. Pernai' slovakais ir juos pagaliau įti-
ir šiemet Impilties piliakalny
je buvo rasta įdomių įvairių 
laikotarpių vilyčių, ieties ga
lų, žalvarinių daiktų ir šiek 
tiek keramikos. Kaip matome, 
Impilties piliakalnis ir jo tvi
rtovė buvo pastatyta antrame 
šimtmetyje po Kristaus gimi
mo. Impilties apylinkių gyve
ntojai, kaip irgi matyti iš ka

bino, koki lenkai yra “nuošir
dūs” draugai ir kaip su jais 
reikia elgtis. Pernai net buvo 
kilęs Lenkijos ir Čekoslovaki
jos geležinkelių konfliktas, ku 
ris dar labiau atšaldė čekoslo- 
vakų atvirumų Lenkijai. Nuo 
to laiko čekoslovakai ypač pra 
dėjo domėtis Lietuva ir jai 
atvirai reikšti savo simpati-

sinėjimo darbų, dalyvavo su-! jas. Dabar beVeik Lietuvoje 
kilime prieš kryžiuočius.

Ant visų laikoĮarpių pylimų 
viršūnių užtikta medinių pa
statų, tur būt tvorų, liekanų
ir daug įkaltų ar įkastų stul-. 

Audinio streikų laukuose prasideda iriau*. pų> kurie tag tvoras turėjo af. 
sės. Yra sužeistų ir net užmuštų. Taip įvyks- Jaikyti Tų pastatų daugumag 
ta dėl to, kad kapitalistai, norėdami sulau- jftu vra sudeRV ir ^1^ Uk
žvti streiką, samdo skebus. Darbininkai yra 
pasiryžę tol nepasiduoti, kol nebus išpildyta
jų teisingi reikalavimai.

• ♦ •
Amerikos lietuvių katalikų Vargonininkų 

Sąjunga jau išleido pirmąjį numerį “Muzikos 
Žinių”, kurios eisiančios kas mėnuo. Laikraš
tukas ižėjo keturių pusląpių. Redakcijos ko
misija susideda iš komp. A. Pociaus, J. Bra- nia jr šiandien, 
žalčio ir N. Kulio. Sveikiname ir linkime pa
sisekimo!

* » ♦

degėsių griūvėsiai, bei sluoks
niai. Deja, sudegę medžio li- 

į bučiai tiek suįrę, kad pagal 
jų išvaizdų sunku įspėti tų 
tvorų ar sienų išvaizdų, bei su
dėtį. Vietomis kur spėjama bu
vus tvora, užtikta virbų ir ša
kų taip supintų, kai tai daro-

Visiems Impilties piliakal
nio kasinėjimo darbams vado
vavo žynius Lietuvos archeo
logas ir karo muziejaus virši
ninkas gen. Vladas1 Nagevi
čius. Tyrimo darbus aplankė 
Lietuvos Prezidentas Smetona, 
daug žymių mokslininkų ir di
delės ekskursijos. Tyrimo da
rbuose dalyvavo ir žymiausias 
Latvių archeologas prof, Ba- 
lodis. Ateinančiais metais ma
noma suorganizuoti platesnius 
Lietuvos piliakalnių tyrinėji
mus. Tai ruošiasi Lietuvos u* 
niversitetas. Tsb.

Pietų vakarinėje pilies da
lyje, kuri jungiasi su aukštes-

Katalikų Bažnyčia turi dau 
giau priešų, negu kitos baž
nyčios ir tikėjimai.

Lietuviai, ar jau rengiatės prie spalių 9 Į n*Wtt ^’nesn i ų.įa pylimo da
li. paminėjimo! Šiemet neturi likti nė vienos 
kolonijos, kur nebūt surengta Vilniaus gedulo 

ir “moksliškai” mokėdavo papasakoji dienos paminėjimas.

limis ir kur šiandien dar netik 
matomas, bet ir naudojamas 
kelias į vidaus,, pilies plotų,

Suniažink nereikalingas 
laidas, kad galėtum sušelpti 
tikrai dorus ir nepasiturinčius 
moksleivius.

įs-

džiausiąs. Tik gaila, kad tarp 
Lietuvos * ir Čekoslovakijos 
šiuo laiku dar nėra įsiplėloję 

v labai glaudūs politiniai santy
kiai.

Čekoslovakus nemažai Lie
tuva sudomino buvęs Lietuvos 
ministeris Čekoslovakijoje Jo
nas Aukštuolis, kuris dabar 
yra paskirtas Lietuvos pasiūti* 
tiniu Pietų Amerikoje. Įteikia 
manyti, kad jis ir Pietų Ame
riką daugiau suartins su Lie
tuva ir ten jai ras gerų drau
gų.

Paskutiniuoju laiku čekoslo* 
vakų žymus iliustruotas žur
nalas “Salon” išleido Lietu
vai skirtų specialų numerį, tu
rintį tikslo dar daugiau čekų 
šviesuomenę suartinti su Lic- 
tuva.Žumalo viršelis papuoš
tas lietuvio dailininko Joman
to viršeliu. Tekste įdėta Lie
tuvos Prezidento Smetonos,

nėra nei vieno stambesnio į- niinisterio pirmininko Tūbelio, 
vykio, kuris Čekoslovakijoj Basanavičiaus, Maironio, Vai- 
praeitų viešai nepaminėtas
Lietuva turi daug nuoširdžių

žganto, Kipro Petrausko, Jo- 
nuškaitės - Zaunienės atvaiz-

draugų čekoslovakų politiniuo dai; taip pat įdėti gražiausi 
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir 
kitų 'Lietuvos vietų vaizdai. 
Žurnalo turinį sudaro žymių 
Lietuvos žmonių parašyti strai 
psniai apie Lietuvą, kaip gin
taro ir kryžių šalį, lietuvių li-

se, ekonominiuose ir kultūri
niuose sluoksniuose. Daug če
koslovakų žurnalistų ir eko
nomistų lankosi Lietuvoje, ste 
bi jos kultūrinį bei ekonominį 
gyvenimų ir jo pažangų kelia
čekoslovakų spaudoje ir visno j teratūrą, liaudies meną, dailę, 
menėje. Čekoslovakų žurnalis- teatrą, muziką.Tai p pat is- 
tas Jonas Vozka yra parašęs spausdinta keletas liaudies dai 
keletą knygų apie Lietuvą. • nV vienas istoriškas pada- 
Vienoje jų jis išnagrinėjo Vii-) vimas. “Salon” Čekoslovaki-
niaus klausimą ir, atvirai pa
smerkė Lenkiją, kaip smurto 
šalį ir sutarčių laužytoją

Čekoslovakijoje studijuoja 
daug lietuviškos jaunuomenės. 
Aukštieji Lietuvos kariuome
nės viršininkai yra išėję če
koslovakų karo akademiją. 
Kultūrinis bendradarbiavimas 
su Čekoslovi/r.ija yra kuo di-

joje turi daugiau, kaip 30,000 
skaitytojų. Kaune einantis žu
rnalas “Naujoji Rbmuva” at
silygindama čekoslovakams, jų 
tautinės šventės proga, spalių 
mėnesį išleis specialų numerį 
skirtą Čekoslovakijai. Tsb.

— Smogus Sulaukęs 50 m. 
amžiaus, keturis metas yra 
praleidęs lovoje.

dėl nesutriuškino mane dievai, kai ašVIRGINIJUS (Bučiuoja jam dvabuKALPURNIJl

vokiečių kalbos vertė J. Nlvieku) 

(Tęsinys)
LfUCtLlJVS ir BRUTAS: Taip. 
KALPURNIJUS: Prakeikimas! Visi 
niekšai! O sūnau išdavike! (Brutui) 
vienas kaltas tame.
BRISTAS (Kalpumijui): Tylėk, o jei papulti ir iu kaip krikščionių palai-

KALPURNIJUS: Kas man gyvenimas 
sūnaus! (Oktavijui) Dar yra laiko; pa-

|r«ok... mano turte.
TpKT^tVUUS: Tėve, visa tai veltinp’ patrieijav.a Kalpnmijaus, kadangi jie y- 
10 likimas nuspręstas... aš negaliu |«- J ra krikščionys. Tu, Liucilijau, įvykinai 
aatv Gėriau klausyk manęs, brangusis sprendimą,.. Aš pats to negaliu padaryti 

pąl Paniekink, praeinančius tuščius že- ; (Apja, Virginijui). Neištikimas sūnau, 
turtus ir ieškok amžinų turtų dan- eik ir mirk mano prakeiktas! (Pats siu).

Achl Ką aš pasakiau!!

EMILIJUS
SAVO SŪNAUS PEMlttO 

TOTAS

*. Rudei siduoti... išsižadėk Kristaus!
LJUCIL1JUS: Baikit verksmus! Emi

lijau. skaityk sprendimų!
BRUTAS: Įstatymas reikalauja, kad 

pusi rodytų pasmerktieji.
■ LtUTlUlJUS^tveskit Virginijų!

EMILIJUS: Kaip pernešiu aš jo žvil
gsnį!

VIII SCENA
Virginijus tarp dviejų kareivių ir 

buvusieji.
OKTAVIJUS: Drąsos, Virginijau!
VIRGINIJUS: Dievas su mumis.
EMILIJUS (sako sprendimą notaras 

užrašo): Prokonsulas Emilijus, su prefek
to Lineilijans leidiiųn, teisėjas savo sū
naus ir Liucilijus Romos prefektas, pas 
merkia mirtini abu berniuku, Virginijų, 
sūnų minėto Em ii i jaus, ir Oktavijų, sūnų

žio skvernų): Tėve, aš tau dovanoju. Lik 
sveikas!... Oktavijau, skubėkim prie ken
tėtojų triumfo!

OKTAVIJUS: Prie vainiko, prie da
ngaus! (Išeina duryse sutinka juos Sa- 
luminas).

IX SCENA
SafeumiBM ir buvusieji

SATURNINAS: Drąsos, jūs Dievo 
kankiniai. Pergalės valanda prisiartino. 
(Išeina su jais; jie bučiuoja jam ranką ir 
sako: Širdingai dėkojame, tėve!)

BALSAI IŠ LAUKO: Mirtis krikščio- 
nini&l

KALPURNIJUS: Mano sūnau! Ach 
mano sūnau! (skuba paskui juos).

EMILIJUM: Visi išeikit ir palikit tė
vų vieną, kuris nužudė savo sūnų, palikit 
jį jo nusiminime!

BRUTAS (pats sau išeinant): Aš 
nugalėjau. (Visi išeina).

; j x.qją$i c
AdMMUI.

EMILIJUS: Netefclu dabar savo Mi
liaus! Ir pasmerkiau aš jį pats! Acbl Ko-

skničiau baisų pasmerkimą? Aš jau jį 
niekados nematysiu?... Aš jaučiu kaip kaž- 
keno ranka mane griebia... Balsas, bet 
nežmoniškas mane šaukia... Kur yra ma
no jėga? Kur meilė, kurių aš prisiekiau 
tėvynės dievams? Jis man dar dovanojo... 
man, jo budeliui!! O aš kvailys nieko ne
atsakiau. Ar jis man dovanojo?... Jis ma
ne mylėjo ir taip tvirtai!... Taip, aš vie
nas, aš vienas jo nekenčiau!.. Mano sū
nau, tu amžinai nuo manęs atsiskyrei... o 
jei aš išsižadėčiau savo tėvų tikėjimo, ar 
nebūčiau pasmerktas tokia pat žiauria 
mirtim?!... Aš? Ne-. Kokia kova!! Bet ką 
aš sakau?... Aš žygiuoju į karą prieš par- 
tus. Bet kur mano kariška drąsa? Ir tos
aš netekau... Aš jau nesu pirmykštis Emi- < •
lijus! Koks pasikeitimas! Aš neturiu jau 
ramybės... be( jis, jis prieš mirtį visai lai
mingas, kaip linksmai šviečia jo veidas! 
Kokia ramybe žiba jo akys! Ach! aš tai 
jaučiu, tik su juo galiu būti laimingas... 
Tunjatt atšaukti sprendimą!... Bet ką sa-
kvs žmonės?... Kas man darvtif! Savo sū * . *
nų neatiduosiu už jokią kainų.

(Nori išeiti, bet sutinka Brutą. La

biau ir labiau temsta, Perkūno trenks
mas).

XI SCENA
Brutas ir buvusia

BRUTAS (stumia atgal): Veltui, ką 
tu darai? Viskas baigta.

EMILIJUS: Jau veltui skubu, kad 
apkabinti jo lavoną...

BRUTAS (susiraukęs): Pirma nogiu 
tau keletą Žodžių pasakyti.

EMILIJUS: Greitai daryk!
BRUTAS: Keršto diena pagaliau a-

tėjo.
EMILIJUS: Paaiškink!
BRUTAS: Ar atsimeni Valeriną nia 

no sūnų? Nežiūrint jo nekaltybės pasmer
kei jį mirti.

EMILIJUS: Aš buvau prigautas, tuoj 
po jo mirties atąirado kaltininkai.

BRUTAS: Tebūnie taip, tada aš pri
siekiau tau kerštą, Šiandien gi jis išsipil
dė.

EMILIJUS: Kaip?
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Muzikos Pijonieriai m i VVagnerio 
nerio kūriniai

(Tęsinys)
Kadangi Federacijos valdyto gerai žino 

katalikų orgunizuotosios visuomenės dosnu
mų tautos reikalams ir Aisirūpinimą Vilniu
mi, dėl to nutaria —

Remti Vilniui Vaduoti sujungę, ir jos 
prisiųstus atstovus j Ameriką šia tvarka:

1. Federacijos skyriai ir apskričiai ne
pripažįsta kito Vilniui Vaduoti sąjungos cen
tro Amerikoje kaip tik Federacijos centrą, 
kuris reikului esant, koresponduoja su Vil
niui Vaduoti sąjungos centru Kaune arba 
lietuvių organizacijomis Vilniuje. •

2. Federacijos skyriai ir apskričiai pa
tys be jokių tarpininkų rengia svečiams pas
kaitas ir prakalbas, kuriose svečiai kalba tik 
Vilniaus reikalais, neliečiant Lietuvos vidaus 
politinių klausimų.

3. Visas Vilniui Vaduoti sąjungos atsto
vų darbas Amerikoje, liečiąs katalikų visuo
menę, dirbamas per Amerikos lietuvių kata
likų veikimo centrą — Federaciją”.

Toji rezoliucija išblaškė abejones ir dėl 
Ito beveik visas maršruto surengimo darbas 
teko pakelti Federacijos centrui ir skyriams. 
(Gerą pradžią maršrutui buvo padaręs gerb. 
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke P. 
Žadeikis).

Svečiai, besilankydami po kolonijas dar 
labiau paskleidė Vilniaus vadavimo idėją ir 
padidino akciją.

Sū Vilniaus Geležinio Fondo pirm. kan.
F. Kemešiu susitarta, kad Federacijos cent
ras yra Vilniaus Geležinio Fondo centru A- 
merikoje. Dėl to centrui ir skyriams teks 
sistematingiau dirbti Vilniaus vadavimo dar
bą ir platinti Vilniaus pasus bei ženklelius. 
Dėl to tam tikslui skiriams vienas šio kon-' 
greso posėdis. Visas tas darbas reikės labiau 
sistematizuoti. Centrui ir skyriams bus dau
giau darbo, bet ir nauda mūsų tautai aiški.

Gerb. kun. M. Kazėnas, Federacijos iž
dininkas, pasiūlė centro valdybai pakviesti 
į šį kongresą ir bendrai pas Amerikos lietu
vius J. E. Vyskupą Teofilių Matulionį. Cent
ro valdyba savo susirinkime vienbalsiai pa
šildymą priėmė. Sekretoriatas pasiuntė J. E. 
oficialį pakvietimą laišku ir kongresui arti
nantis pasiuntė kablegramą. Per kun. M. Ka
zėną gauta J. E. Vyskupo Boyle laiškas, ra
ginantis būtinai Vyskupą Matulionį pakviesti 
j Ameriką.

Kursai ir pasikalbėjimo rateliai 
Šiais metais ypatingu būdu raginau Fe

deracijos apskričius ir skyrius steigti kursus 
ir pasikalbėjimo ratelius. Tuose kursuose, ir 
pasikalbėjimų rateliuose raginta gvildenti so
cialinės ir ekonominės problemos, auklėti ka
talikiškojo ir tautiškojo veikimo vadus, po- 
puliarizuoti Federacijos skelbiamas idėjas ir 
bendrai mokslinti mūsų visuomenę.

Kai kur tokie kursai įsteigti. Chicagoje 
jie buvo įsteigti mano iniciatyva. Keikia ti
kėti, kad ateityje visos kolonijos turės suatu- 
gusiems žmonėms kursus ir pasikalbėjimo ra- 
telius. Šiais laikais jie ypatingai yra reikalin
gi-

Mūsų organizacija
Vedant susirašinėjimus su Federacijos 

skyriais, apskričiai s, N. C. W. C. ir visokiais 
kitokiais visuomeniškais reikalais, per metus 
laiko išrašyta šimtai laiškų. Besiorganizuo
jantiems naujiems skyriams teikta reikalin
gos informacijos, siųsta reikalinga medžiaga.

Nauji skyriai šiemet susiorganizavo: New 
Britain, Conn., Cleveland, Ohio, Pittsburgh, 
Pa. (Šv. Vincento parap.) Susiorganizavo sti
prus apskritys Pittsburghe ir apylinkėse ir 
jau keletą žymių darbų nuveikė. Skyriai ir 
apskričiai, kurie veikė seniau, tebėra gyvi 
ir praėjusiais metais gražiai darbavosi. Prie 
Federacijos centro per skyrius formaliai pri-

Rašo A. P. Stulga verti susidomėjimo.

veikalai. Wag- kantas, tad ir sūnus iš pat 
yra įdomūs ir jaunystės turėjo progos lavin-

RICHARDAS WAGNIRIB turias dienas atsisakė priimti 
maistą. Didžiausios meilės ir

ANTANAS BRUCKNERIS

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos |

Novcna, prie ftv. Antano 15c.

Novcna Neperstojančios Pa
galbos ............................... 10c

Novcna prie ftv. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, dnodame 
nuolaidą

galima gauti

“DRAUGAS” PUB OO, 

2334 So. Oakley Avė., J

Chicago, III.

tis muzikoj. Jis pradėjo kom- 
jonuoti būdamas 6 m., o bū
damas 7 m. parašė serenadą ' 
ir orkestrui maršą, kuris bu
vo atspausdintas. Jis lankė 
Municho universitetą, bet Jau 
ginusiai kreipė dėmesio į mu
ziką. Kiek laiko praleido Ita
lijoje ir ten būdamas parašė 
“itahjonišką simfoniją”. Po 
to, sugrįžęs j Municha, buvo 
operos dirigentu; vėliau 
nėjo po Europą, kaipo dii 
tas, ir lankėsi Amerikoje.

Jo kompozicijos yra 
suprasti. Jis yra parašęs dau£ 
dainų, operų, simfoniškų or» 
kestracijų, kuriose reiškiama 
muzika, kaipo pasaka. Richar
das StrausS dar tebegyvena.

A. Bruckneris gimė Ansfel- 
dene, Austrijoje, rugsėjo 4, 
1824; mirė Viennoje, spalių 
11, 1896. Jis buvo sūnus kai
mo mokytojo ir pats iš prad
žių liko mokytojas, tik vėliau 
laikinai pradėjo vargonuoti 
Šv. Florijono vienuolyne. Pas
kui tapo vargonininku Lingo 
katedroje, po to buvo pakvies
tas būti palociaus vargoninin
ku Viennoje ir Viennos uni
versitete muzikos dėstytoju.

Bruckneris buvo suvirš 50
, . , ... • v j i metų, kad apie jį pasaulis pra-antrą. vyrą, kuris buvo poetas tyse, visur VVagnerio buvo duo /J, . ..* dėjo girdėti. Bet Europoje Jis

Apie žymiuosius muzikinio-ištikimumo parodymui, ji liu
kus, ypač. Richardą VVagnerĮ, sikirpo savo kasas ir jas įdė-
būtų galima labai daug prira-' jo į mirusio vyro kurstą. Ji 
Syti. Apie R. VVagnerį para-'tiek buvo gedulos perimta, 
Syta virš aštuoni šimtai kny- kati tapo atsiskyrėlė. - Buvo 

klauso ir savo duokles užsimokėjo už šiuos1 gų. Tat, čia mėginsime suglau užsidariusi viena ir nieko ne
motus 196 draugijos. Šiuo žvilgsniu Federr.-1 štai apibudinti šio muzikos norėjo matyti, arto priimti, 
ei ja paūgėjo per praėjusius metus 46-mis. milžino svarbą muzikos pašau Mirus VVhgneriui, Vienuos 
draugijomis. Visos mūsų centralinės organi-Hiui. miestas siūlė gražų miesto lai
zacijos taip pat tebėra Federacijos narėmis.

Taigi, mūsų centras vis dėlto eina stip
ryn. Federacija šiandien jau nebe ant popis- 
ros organizacija, bet yra tikras mūsų veiki
mo centras.

Besirengiant prie Šio kongreso
Jau kelinti metai man rūpėjo, kad lai

kyti Federacijos kongresą veiklioj Clevelan- 
do kolonijoj. Tokį norą pareiškė ir visa cen
tro valdyba. Priežastys buvo kelios. Viena, 
kad Clevelandas yra vidurkelyje" tarp rytų ir 
vakarų. Antra — Clevelando diocezijos vys
kupu yra didis Amerikos katalikų veikėjas 
ir Katalikiškos Akcijos judintojas J. E. Vys- fi chorus ir rašyti operas. Ka

Richardas VVagneris gimė dojimą, bet jo žmona norėjo, 
Leipzige, 1813 metuose; mirė, kad jo kūnas būtų patgaben- 
Vienoje 1883 metuose. Būda-! tas į jų namus ir ten palaidu
mas dar mažyčiu Wagneris Ii- tas. Vežant lavoną namo, pa
ko našlaičiu. Jo motina vedė, keliui, traukiniui sustojus sto

ir rimtas žmogus, kuris mylė
jo posūnį Richardą. Jaunas

dama didelė pagarba, nešama 
' gėlės. Paskutinėje stotyj tiek buvo daugiau žinomas, nes y-

T f - • ® 7?. H . ra parašęs simfonijų, kuriasRichardas turėjo progOR mo- . buvo gelių, kad jas reikėjo , . . . . .

kūpąs Scbrembs, davęs Federacijai malonų 
užgyrimą. Kongreso reikalu teko gana daug 
susirašinėti su Clevelando liet. katalikų vei
kėjais. To pasekmėje čia ir turime šauniai 
prirengtą kongresą.

Mūsų skolininkai
Kiekviename kongrese keliamas Federa

cijos stipendininkų klausimas. Tenka ir šie
met jį iškelti. Sulig pirmesnių kongresų nu
tarimu, pavesta Lietuvos Ateitininkų Susi- 
šelpimo Fondo Valdybai kolektuoti skolas iš 
Lietuvoj gyvenančių Federacijos skolininkų 
— stipendininkų. Kan. P. Dogelio, Fondo 
pirm., vardu pasiųsta formalis įgaliavimas ir 
visi stipendininkų dokumentai. Pusė iškolek- 
tuotų pinigų turi eiti Federacijai, kita pusė 
Ateitininkų Susišelpimo Fondui.

Federacijos skolininkai Lietuvoje yra šie:

kytis. Prie bendrojo mokslo,' vežti net keliais vežimais. Pa- 
jis rodė nepaprastų gabumų sitikimui kūno, visa apylinkė 
muzikoje. Iš pat jaunystės pra buvo išpuošta gedulo ženklais, 
dėjo rašyti orkestracijas, ves- ant kurių buvo išrašyta jo 

paties kompozicijų melodijos. 
Wagneris palaidotas prie j’o 
paties namų, jo paties priren
gtoje vietoje, Bayreute.

Richardas Wagneris buvo 
galingas muzikininkas ir dra- 
matistas. Jis savo ypatingu 
būdu, savo originalumu ski
riasi nuo kitų kompozitorių. 
Nėra muzikos mylėtojo, ku
ris daugiau ar mažiau nežino
tų apie "VVagnerį. Nėra tos o- 
peros namo arba muzikos per

3480.00 ir 6.SO3 Svef

1. Dr. Marija Andzlulyt^-Rugtnlenė — 12,160 Svelca-
- ■ . rlikų frankų.

2. Marija Atnbrozlejutė
cariOkų frankų.

3. Kasys Ambrazaitis Dr. — 1300.00.
4. Julius Apetravlčluz — 160.00.
5. Kun. rijus Aleksa — 3160.00.
6. Muzikas Jonas Bendorius —- |280.00.
7. Liudas Gaudys —3100.00.

i 9. Irena JackeviČaltė — 3976.00.
10. Julius Jakulis — 3250.00.?
11. Edvardas Jatulis — 360.00' Ir 750 Svei'cariflkų

frankų. ; 1 Z
12. Uuda JovalSattė — 350.00.
13. Salomė Juoseldnaltė ■— 360.00.;
44. Pranas Jucaltls —»■ <06.00; 1836 »▼. frankų

raliaučiuje jis vedė aktorę - 
lošėją Minną Planer. Papras
tai, kaip daugeliui didvyrių 
yra, ne rožėmis kelias klotas, 
taip buvo ir Wagneriui. Dang 
ką pergyveno. Neturėdamas 
sėkmių Karaliaučiuje, jis per
sikraustė į Rygą. Neilgiausiai 
ten pabuvęs, vyko į Paryžių. 
Ten ir-gi turėjo kovoti už bū
vį.

Gerų sėkmių jis sutiko Dres- 
dene. Ten vaidino savo ope
ras ir po to buvo pakviestas 
būti muzikos direktorium. Ke
liais metais po to, jis parašė 
dar keletą operų “Tannbau- 
ser” ir “Lohangrin”. Būda
mas savotiškų idėjų ir savo
tiškų ypatybių žmogus, VVag- 
neris buvo nusistatęs viską da 
ryti savotiškai, tat turėdavo 
daug ir priešų. Ui kokį ten 
nusižengimą valdžiai jis turė
jo apleisti Vokietiją dvylikai 
metų; gyveno Šveicarijoje, Pra 
ncūzijoje, Anglijoje, Belgijoje 
ir Italijoje.

galima lyginti Beethovenui, ir 
bažnytinius veikalus, kuriuos 
galima lyginti Palestrinai. Jo 
bažnytinės kompozicijos yra 
žymėtinos.

Jo ‘‘Virga Jesse Floruit” it 
“Cliristu8 factus ėst” yra sva
rbiausi ir labai sunkūs. Reikia 
gero choro, kad išpildžius tuos 
veikalus. Parašė mišias in D 
"ir F ir iškilmingą “Salvum 
Fac”.

RICHARDAI STRAUSS

'r'
4714 vokiftkų m.

16. Jonas Juslonls — 3100.00.
16. Antanas Kazakauskas — 3500.00.
17. Antanas Kubilius — 3100.00.
18. Juozas Delmanas 3300.00 Ir 1500 ftveteariškų 

frankų.
19. Juozapas Masilfauskas — 3200.00.
20. Petras Mačiulis — 3600.00.
21. Juozas Mačiulis —- 8100.00.
22. Petras MeSkauskos — 8100.00.
23. Balys Marčlllonls — 336.00.
34. Pranas Maslllonls — 850.00.
25. Juozas Macevičius — 8360.00.
26. Kun. Vincas Mykolaitis — 1990 AveleariAkų fr.
27. Stasė Orvydaltė — 350.00.
28. Juozas Petruiauskas — 3100.00.
29. Ona Petrauskaitė — 10,887 SveicartSkų frankų. 
|0. Kasys PakMas —• 9432 Sv. frankų Ir 8262.50. 
31. Cesius Pakuckos — 3100.00.
33. Antanas Puodzlukynas — 8100.00.
33. Kun. Nikodemas Pakalka — 2448 Svete. frankų. 
14. Balys Paliekąs — 325.00.
86. Klemensas Ruginis — 9841 SveicarlSkų frankų. 

(Daugiau bus)

Būdamas neturtingas, Wa- 
ų ,r gnerig negalėjo prirengti vei- 

ų, kuriuos jis planuodavo. 
Bet, ant laimės, Bavarijos ka 
ralius Edvardas II priglaudė 
jį į savo sostinę Mnnichą. Tb- 
kiu būdu VVagneris tėn para
šė visą eilę garsių operų. (A- 
pie VVagnerio ir kitų kompo
zitorių operas pakalbėsim sky 
rium).

Prieš mirtį VVagneris gero
kai buvo prasigyvenęs. Paju
tęs Ravo jėgų silpnėjimą, jis 
vyko į Vienną, bet ir ten ne
begalėjo atgauti sveikatos.

' Viennoj būdamas ir pasimirė. 
Mirus, jo žmona neatsitraukė 
nuo jo kūno net per dvide
šimts dvi valandas ir per ke-

PINIGAI DEL BIZNIO

KOMERCINES PASKOLAS 

DLODA.ME IŠTAKIOMS 

H l’.M 1 ANTĮ ES .11, BEKOPIU

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAl BANK

llalsted St. ir 1!)(h l'l.
Narys EKUKRAI.

IN Si K A NCE KOUPOH Al I J< »S

Ar Jūs Esate SupančiotasRichardas Strauss yra gimęs ___
. . tr su “suirusiais” nervais —

Mumcbe, Vokietijoje, 1864 m.. tės ir pavargęs — tik pusiau žm»- 
. » . , . , 1Jeigu taip, Staf yra geros tonl-ir yra žymimas kaipo Vienas Į ites, sutelkiantis geresnes dienos. 

statymo ir išpildymo vietos, i iš žymiųjų šiolaikinių kompo-
kuriose nebūtų aukštai gerbia-! zitorių. Jo tėvas buvo muzi-

Važiuojam!
• *' y ■ ' ' * • • p .4 • •

Jau prasideda įdomios, rudeninės 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, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
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WUT HAkES 
NOU TftlHK 

SO ? 7

^WEM I KENT 
imto ws Hoose 
HE SAN$ — • 
HHERČ5 MOUfc 

HAT "O->

Nusa-Tone
yra uSvardlnlmas TONIKO, kur} Gy
dytojas Specialistas ISrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose valetiny- 
člose. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tfkrų tonikų alteratlvų, kurtos 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
duoda naujų gyvenimų Ir energijų. 
Jūs valgysite gerlaus, — niiegoeftė 
•aidžiau. Tūkstančiams vyrų ir mo
terų tapo pagelbėta. TrlsdeSimtles 
dienų treatmento* už Vfenų Dal**Į, 
gaukite tikrųjj — garantuotas.

TOLOSEFAT
Mhe M. Katear af Bcooklyn, M. T. 

vrttaa: ued Krantus for Uu>aat 4 months and kava net only Įeit M 
ysaada bot tesi so mneh hstter te ešery 
uy. Bv*s seopte «1>« don'* «are ta 
rtdsaa, Krssakan te vondarfal ta kn» 
tha ajratom konlthy. 1 teter • nuru 
•hoald ksa* ter I've trled >0 many 
tkteca M anty Krsaeha* ajmrarad all 
>w*aa«a." (May lt. IMS).

TO tose fat ŠATO,Y and BARMTJM0- 
LY, teks a hatf teospoonfal of Kruschan 
•alte ta S flaaa of bot vatar in tha 
kiornlng bafora broakfart—don't mlai a 
■StflflK a kottte tbat luta 4 voeka 
eoate būt a trtfls—«ot Kruaehan Balta at 
any dragatore ta America. If not Joy- 
fully aattelted ofter tes fint bottls— 
■tooty kask.

Paslėptas Velveeta's Švel
niam skonyj yra sveikatų- 
saugojantlejl faktoriai vi
sokių maistų Vaikučiams 
labai geras. Vartoklt Kra- 
ft’s Velveetų... tankiai t

This delicious cbeese

DICESTIBLE 
ITSELF1

- AM> THFfte 
IT VMAS ON MV 
HEAL> m PtAlh 
S»CHT AL L THE 

'TIKĘ Z



St-fe =apas trn A s Antradieni*, rūgs. 18 d., 1884

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽUDOS
Į suoinenė nesugebėjo ar neuo- iuas. Visi lietuviai Amerikos ndien yra beveik neįmanoma, 
rėjo veikti, k. a. užmegzti ir kariuomenės ar laivyno vete- čia reikalinga vieningas dar-

1934-35 MOKSLO METŲ " gyv‘"‘iu"i siek ,iek bijod“ 
: ATIDARYMAS

stiprinami glaudūs ryšiai- su ranai (tarnavę bet kuriuo me- 
ukrainų kariškomis organiza- tu ligi 1918 m. lapkričio 11 d.) 
eijomis, dalyvauta ukraiuų de- ir Lietuvos bei Klaipėdos su- 
monstracijose ir ukrainui da- kilimo kariai (tarnavę bet kū

mas, bet žinau kad Tu, Jėzau, lyvavo mūsų spalių 9 d. iškil-jriuo metu prieš 1923 m. vasa- 
manęs neužmirši, neapleisi, mėse, du legionieriai—Darius rio 16 d.) gali seime dalyvau- 
Duok kad galėčiau tapt geru ir Girėnas — pelnijo nemirs- ti lygiomis teisėmis su Postų
kolegistų. O, Jėzau, neužmiršk 
mano tėvų! Duok, kad tėvelis 
galėtų uždirbt, kad galėčiau il
gai, ilgai čionai pasilikt; tai
pogi mamutei sveikatos!” Vėl 
kolegistų balsai: “Šventas, 
Šventas!.. “O, Jėzau, padėk 
man būti geru, doru, vertu čia 
pasilikt, aš...”

Mišios baigiasi. Palaimini
mas. Viešpaties palaiminimas 
per savo tarno rankas visiems 
kolegijos gyventojams.

Išeina eisena. Kolegistai pa
simeldžia truputį ir išeina. Ke
letas pasilieka.

Statistikos
Šįmet Marianapolio aukštes 

nesės mokyklos (high sehool)

tanių garbę savo transatlanti
niu skridimu ir legendariška 
mirtimi senovės lietuvių žemė 
je ir po jų mirimo Kauno var
das Amerikos įstaigų jau lie
tuviškai rašomas, daug pagel
bėta sustiprinti Vilniaus akci
jų Amerikoje, gelbėta Prūsų ir 
Rytų Lietuvos persekiojamie
ms lietuviams.

Betgi šimtinės rinktinės ne
pakanka:, juk gi Amerikoje e- 
sama apie 40,000 lietuvių ka
ro vyrų. Juos krūvon sutelkus 
tegalėsime pasigirti turį rim
tų drausmingų pajėgų, kuri 
daug galės lietuviams pagelbė
ti. Priklausymas į “American 
Legion” ir “V. F. W.” nepa-

Marianapolis, Conn. _ Rug
sėjo 8 <1, Marianapolio kole
gijos globėjos Švenč. Panelės 
Marijoj gimimo šventėje įvy
ko iškilmingas mokslo metų 
atidarymas. Toj dienoj suėjo 
trys metai, kai Amerikos Lie
tuvių kolegija, Tėvams Mari
jonams vadovaujant, buvo pa
šventinta Jo Ekscelencijos vy-. 
skupo P. Bučio.

Atidarymo iškilmės įvyko 
kolegijos koplyčioje iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias lai
kė pats kolegijos rektorius ge
rk. kun. dr. Navickas, M. I. 
C. Atrištą sudarė: dijakonu, 
kun. P. Skruodenis, M. I. C, 

tonu kun. A. Morkū-
M. I. C. Pritaikintų pa

mokslų pasakė gerb. kun. K. 
Urbonavičius. Savo žavinčia- 
me palnoksle pabrėžė mokslo 
reikalingumų ir Marianapolio 
kolegijos tikslų.

Per šv. Mišias giedojo kole
gistai, studentui Broniui Vo
veriui vadovaujant.

' Žavintis vaizdas
Rytus. Devinta valanda. Re

nkasi studentai koplyčion į 
atidarymo iškilmes. Visur ne
paprastas judesys. Ant visų 
veidų šypsenos. Paskutinis 
skambutis. Pasirodo eisena. 
Prasideda šv. Mišios. Pasigir
sta senųjų kolegistų suderinti 
balsai. Kruta lūpos ir naujųjų. 
Giesmės naujos, ausims nau-

? melodijos. Visi trokšta vie
ningai siųsti savo. prašymus 
pas Aukščiausį. Visi kupini ge 
rų intencijų.

slrodo prie altoriaus ku
nigas- Pasenėjęs, pražilęs, bet 
iŠ veido žyniu gilus protas ir 
jaunuomenės meilė. Perskaito 
Dievo Žodį. Pradeda kalbėt. O 
Uip, nepaprastas kunigas; tik 
gilaus proto asmuo gali tokius 
nagrinėjimus bei išvadas da
ryti ir taip meiliai kalba apie 
jaunimų, ko iš jų laukia išei
viją. Taip, jis yra jaunuome
nės mylėtojas. Baigia pamoks
lininkas ir nevienas studentas 
pradeda daryti savo pažadus. 

Pasigirsta vėl choro balsai.
Giesmės.

Pakylėjimas: “Vai Jėzau, 
Tu man davei progų į šių ko
legijų atvykt. Pradedu šį nau-

daiktai tampa pakenčiamu dra Norėdama savo veikimų dau 
bužiu, avaline, kuriomis ne’ginu praplėsti, dabar “žmo- 
vienas vargšas yra aprengta.-, gaus globos draugija” verbuo-bas, glaudus visuomenės ben

dradarbiavimas.
Lietuvoje vargšams pudėti 

yra keletas labdaringų drau
gijų. Jos pradėjo steigtis dar 
prieš didįjį karų, bet savo vei
kimų išvystė tik neprikluuso- 

įmos Lietuvos gyvenimo me
tais. Vienos jų yra nudirbusios 

(gana didelius darbus, kitos 
i kiek mažiau pasižymėjusios 
j savo veiklumu, tačiau jos vi
sos siekia labai gražių tikslų 
ir yra Lietuvos visuomenės 
duosniai remiamos.

Šioje srityje nemažus dar
bus jau pudarė tik antri me
tai gyvuojanti Lietuvoje ‘Žino 
gaus globos draugija'. Ji per 
nai suorganizavo plačias rin
kliavas ir daug pagelbėjo di
delio vargo sulaukusiems žmo
nėms. Ši draugija pasistatė 
sau tikslu — plačiu mastu še
lpti medžiaginiai ir remti mo
raliniai visus tuos, kurie to
kios jrašalpos ar paramos yra 
reikalingi ir suieškoti darbo 
visiems tiems, kurie gali dar
bų dirbti.

“Žmogaus globos draugija’-' 
iš turtingesniųjų Lietuvos gy 
ventojų renka net paprastus 

Tad ir nenuostabu šiandien j skurlius, suplyšusius batus, 
matyti v isdidėjantį skaičių | sulūžusius baldus, kad ir pa
elgetaujančių, kurie, skurdaus prasčiausius trantus, atlieka- 
gyvenimo ir bado verčiami.
griebiasi šios paskutinės gel
bėjimosi priemonės. Visa tai 
visiems tenka matyti savo 
akimis.

atstovais.
Visi lietuviai karo vyrai, 

manų dalyvauti seime, kvie
čiami susiregistruoti išauk s to, 
neatidėliojant, pas ljegiono ad 
jutantų K. R. Jurgėlų, 1463 
Prospect PI., Brooklyn, N. Y. 
,Štabas pagelbės patarimais o- 
rganizuojant naujuosius Pos
tus kolonijose, ir interesuotie 
ji kviečiami susirašinėti.

Seimo eiga bus paskelbta 
vėliau.
Am. Liet. Legiono Vyr. štabas

ar apautas. O tai ypatingai 
svarbu artinantis rudeniui ir 
žiemai. Draugijos pastangomis 
prie didesnių namų ir gatvėse 
yra įrengtos tam tikros dėžu
tės į kurias Lietuvos gyven
tojai įmeta nereikalingus dai
ktus. Juos draugijos žmonės 
painia ir išdalina vargstan
tiems.

ja savo narius ir iš jų mokes
čių išlaiko keletu vargšam.! 
skirtų valgyklų. Jose už pie
tus ir kitokį maistų pagalbos 
reikalingi nieko nemoka, o vi
si kiti neturtingieji moka titt 
5 lietuviškus centus.

REMKITE KATALIKIŲ- 
KĄJĄ SPAUDĄ

TTTTTTVTAT TIAKTA'R.AT* 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:

KAIP ŠELPIAMI LIETU
VOS VARGŠAI

departumente yra 50 studentu, tikrina tautos reikalams irj pabUr visiems tenka pergy- 
kolegijos — 32 studentu. Visoj 'skriaudžiamiems lietuviams ve' ven|į gUnkiuS laikus Tačiau 

teranams užtai vmų? tik savo- ypatingai sunkioje būklėje y- 
ji stipri organizacija tegali pa ra atsidūrę įvairūs ligoniai, 
tenkinamai veteranų - lietuvių j paĮįeggjįaj, j.yos aenatvės su 
reikalus ginti. Į sįjaukę, bedarbiai ir jų šei-

Lietuvos padangėje irgi ne- j mos, našlės, našlaičiai ir 1.1, 
ramu. Nugalėtasis liūnas vėl

mokykloj 82 studentai.
Žymus faktas, jog Mariana

polio studentų skaičius beveik 
dvigubai padidėjo. Tai yra įsi
dėmėtina, nes vargiai rasini 
kitų kolegijų, kuri beveik dvi
gubai savo studentų skaičiumi 
padidėtų. Klierikai, išvykdami 
į Hinsdale, Ilk, seminarijų, pa
liko daug tuščios vietos, bet 
šiandie jau vėl ankšta.

Antanas Mažukna

II KARIU - JŪREIVIŲ 
SEIMAS!

Vytauto Didž. 1930 m., vas. 
16 cLPirmasis K*rių seimas 
New Yorke sukūrė Amerikos 
Lietuvių Legionų, sudarė Vyr. 
štabų, suorganizavo pirmąjį 
postų Didž. New Yorke. Šiuo 
metu jau veikia keturi postai.

Daugiau kaip 4 kūrybos *me 
tai praėjo, ir Vyr. Štabas jau 
pasiruošęs su darbų apyskai
ta antrajam seimui. Dabar jau 
Legionas ganėtinai stiprus na
šiam darbui. Belieka galutinai 
nustatyti organizacijos vairų, 
priimti įstatus ir dar smar
kiau veikti.

Amerikos Lietuvių Legionas 
jungia dviejų tarnybų vyrus 
— lietuvius: Amerikos eks-ka- 
rius ir jūreivius, ir Lietuvos

kelia savo šlykščių galvų ir 
plėšriai skečia sparnus Lietu
vos link, gi klastingas lenkas 
tebelaiko pagrobęs Tautos ši
rdį — Vilnių. Lietuviai karo 
vyrai privalo stipriai organi
zuotis ir budėti, kad reikalui 
esant, būtų prisiruošę betko- 
kiam evantualumui staigiai iš
kilus.

Tačiau mums pilnai supra 
ritama ir tai, kad net ir tur
tingiausių gali ištikti vienokis 

Todėl, šių metų lapkričio m. ar kitokis smūgis, kad ir jam 
18 dienų Dariaus - Girėno Po- gali kada\porjs būti reikalinga 
sto bute, 262-A fiumboldt St., broliška ranka. Tačiau paski- 
Brooklyn, N. Y. šaukiamas A- rų asmenų pastangos gelbėti 
ntrasis Karių ir Jūreivių sei-1 įpuolusius į vargų žmones šia-

mus rūbus ir visų kitų ir juos 
sunaudoja pagalbos reikalin
giems. Draugija jau įsitaisė 
savo dirbtuves ir jose sutai
syti visi nuo kitų atliekami

Itl LU ljetk NU

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
SOČI Weat 43rd Btr.

(Prt« Archer Av*. netoli E«dzl*) 
Yelendoe: nuo 1 lkl I vai. vakar* 

■erodomle Ir uadAUomla pagal 
sutarti

SKAITYKITE
\ ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

» LAIKRAŠČIUS

Šiandie savo vožnių tribūnų rių, veizėk, vienų karalaite, o 
užleidžiu vienam pažangiosios, ’ kitas jos guvernantėmis pada- 
kaip jis pats sakosi, visuoine- j rė. Po to, veizėk, lietuvių die
nia mylėtojui - veizėk’ui. Nors na jau rūko, Vai p iš cibuko.

— Tokia ten, veizėk, jūsų, 
atsiprašant, visuomenė, kad 
joj, veizėk, nesuradot nei vie-

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

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

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. ATKOClflNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4»Uh OT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—9 vai. 

*147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned. 8erad. ir Subat X—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 9799 
Naktlmla Tat CANal 0409

DR. A. J. JAVOU
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. RE Public 7696 
Rea. TeL GROvebUl 0617

7017 S. FAUUTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
212* W. MARQL'ETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto 
Nedėlfoj susitarus

TeL CANal 8142

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki * vakaro 
Beradoj pagal sutarti

TeL OANal <129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—9 ir 7—S vak. 

Seredomls Ir NedSUomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubJc 7M8

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: TeL HEMlock <284

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir t-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 9866 W. Mtta BU 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti

Tel. CANal 0267
Kės. FROspect MM

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1891 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artestan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
4 Iki 6:90 vakar*

Tel. LAFayette 7650

DR.F.G.WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0409

Office Phone 
FROspect 1098

Boa. and Office 
2959 So. Leavitt St.

CANAL 9706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and BURGEOM

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICB HOURB;

> to 4 and 7 to 6 P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė,
OFISO VALANDOS: 

i 8 iki 4 Ir nno 6 liti I Mk. 
Nedėliomls pagal sutarti 

Osn telsC. BOČkSi—4 1898

TeL BOULcvard 7049

DR. G. Z. YEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 iki S vakar* 
8er*doJ ptfgal sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2515 B EST 69th ST.
Of. ir Bas. Tai. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarais

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimų, kuris 

esti prtetastlml galvos ikzudėjlmo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karlti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atiti
kimuose egsamlnavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeolalA atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsoraoa Valandos nuo 10 Iki 8 V. 
Nedfilfoj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnon pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phoną Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER. AVENUEsavanorius ir eks-karius. Le-’jo šnekos rokunda jau gero 

gionierių šimtinė per pastaruo kai apsenus, ale kadangi ma 
sius keturis metus ne vienų no kampelis labai demakratiš
spragų užpildė, kur eivilė vi-'kas, tat tiesiu jam savo delnų nos mergšės, — atkirto man.

ir prašau šnekėti. — Bral, — sakau jam, —
- Vakar diena, veiaėk, _lTOizėk- »S du°'in ‘au P^lod^

«dc« ji., _ vaik&iodamj «fVei*k’ Pol> tokia dkW 
, . . * karalystė, kad net visų svic-

pažangiosios visuomenes tink- J .. ’ ,
. ... . ,. ta rflnija, o, veržėk, neradosais, veizek, sutikau jaunų die * J ’ 

nų tavorščių. Po alio, alio, vei
zėk, aš ir užklausiau jo, kur 
tu, .veizėk, buvai lietuvių die
noj T

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

L
“DAARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun- 

* gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“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, UL, Me-

* tams $2.00.
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 

St, Chicago, 111. Metams $1.80.
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Efo, ■ _ Brooklyn, N. Y. __ ____ ___ .

žmogaus, kuris tiktų jų kara
liaus tronui. Veizėk, turėjo ieš
koti pas lietuvius ir, veizėk, 

j surado. Dabaįr, Veizėk, tas lie
tuviškas Paskudskitf visus pa-

Kada tai, veizėk, klau jak’us rauštravoja. Taigi, ir
šia manęs.

«— Nagi, veizėk, augusto pe
nktoj, sakau.

— Buvau, veizėk, ten, kur 
aroplanai skraidė, - sakė man.

— Žmogeliau, žmogeliau, — 
ėmiau, veizėk, jį dūminti. Tu 
nemoki įvertinti pažangiosios 
visuomenės darbų ir, veizėk, 
landai ten nelietuviška. Vei
zėk, kiek toji pažangi visuo-

pažangioji visuomenė, veizėk, 
buvo užsimanius visų lietuviš
ką Čikagoj svietų muštravotl.

Baigęs savo šnekų, dabar, 
veizėk, norėčiau paklausti pa- 
šenavoto profesoriaus, ar aš, 
kaipo, veizėk, pažangiosios vi
suomenės tink sų dabotojas, ge 
rai nufaitavttu savo draugą!

Atsakymas: Mano delnas ro
do, kad už tokią šnekų tamsta

menė privargo, kol iš katali- esi vertas pajodinėti ant Kleo- 
kų tarpo, veizėk, prigaudė žu- faso arkliuko ir vieno kojoli- 
velių, vadinamų žioplelių, ku- nės korporacijos šėro.

Ofiso vaL: 1—4 Ir 6—» p. 
NediUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOULevaiti MII 
Bes. VIOtory 2949

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:96-9:20 

756 W. 35th Street

Office Tel Went*orth 68X6

Rea Tel. Hyde Park 2696

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IH VAIKU UGŲ 

8PECIALI8TS
6900 SOUTH I1ALSTED ST.
Falaadoe: 1 Iki 4 po pietų. T iki 8 vak, 

TAskvrna

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOM1TRIATAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 lyto iki 
8:30 vakaro.* Nedėlioniis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phoae Ganai 0523

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
Ori8AS

4729 So. Ashland Ave^.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki II vai. ryta nuo 2 iki 4 
vai. po pietų kr nno 7 iki 9:10 vaL

vakaro. Nedė(l*<nls nuo 10 Iki 19 
valandai dienų.

OflMO TeL CALumet 6 
Rea Tri. •181

Pkone
M41

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street 
ROOM 214

raki M to 1-1 nu vakaca

DR. A. A. ROTU
Rumui Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas tlst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7-^-1 vai. vak. 
NedAliomls Ir Iventadlenlafb 10—19

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIlds 0*04 

Rea.: Tel. PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 16-19 v. ryto: 2-1 ir 7-6 ▼. y,
m U IM 11 Šiene
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kais, jų vietose išaugo, mips durnosios linijos šių trijų kra-|Mas kitų mylėjo. Tariau ji bu- ‘dviejų įsimylėjusių žmonių nu 1 
tai ir miesteliai. litų ekonominiam bendradar-' vo turtinga, o jis paprastas rtį ir senas tamsias tradicijas. J
r Bendrai imant, Lietuvoje mi’biavimuL Pririjo valstybių'miestelio rimorius, be turtų,

škų plotas sudaro apie 17%

Tsb.

fe

JUOZAPAS KASPARAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugsėjo lb d., 5:46 vai. vakare, 
18<s4 m., sulaukęs pusės ant*., 
gimęs Tauragės apakę, Jokū
baičių kaime, Jurbarko parap.

Amerikoje išgyveno 31 metus.
Palike dideliame nuliūdime 

moterį Agotą po tėvais Lukau- 
skaitę, sūnų Albiną 6 metų ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Ka- 
almlerą, seserį Julijoną Ir gi
mines.

Kūnas paėa.votas randasi 
160b So. 60 Avė., Cicero, bal- 
dotuvea įvyks r.etedoj rugsėjo 
1S> dieną, b vai. ryto i* namų į 
8v. Antano parapijos bažnyčią, 
Ciceroj, kurioje atsibus gedu
lingos pantuldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kasparo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laiVotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sū
nų-, ir Gimmės.

Laidotuvėse patąrnauja gra- 
borlus 8. P. Mažeika. Telefo
nas YAltds 1138.

AUGUSTAS
ENDZIKAIT1S

Mirė rugsėjo 14, 1934 in. 7:30 
vai. vakaro, sulaukęs 21 me
tų amžiaus. ,

A. a. Augustas gimė Chlca- 
go. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą motinėlę Marijo
ną, po tėvais Budrlkaltė, pa
tėvį Povilą Zult&uskį, brolį 
Juozapą, seserį Oną, brolienę 
Hrontsluvą, švogerį Joną fcul- 
taUBkį Ir gimines,

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugsėjo 8 d. IŠ J. F. Eudel- 
kio koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas į šv., Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio šie 
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Motina, l’a-tčvls, 
Brolfc>, Sesuo, Brolienę, ŠVo- 
gvris ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus J. F. Eudentis. Telefo
nas YAltds 1741.

UR8ULH JAKUBONIS
(Po tėvais Kitraitė)

Mirė rugsėjo 18 d. 1934 m., 
11:39 vai. Sukaro, sulaukus 46 
motų amžiaus. Kilo is Šiaulių 
apskr., Tryškių parap. Ir mie
stelio. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, 2 sūnus- Juozapą Ir 
Feliksą; dukterį Aldoną, sese
rį Zofiją, švogerį Vytulą Pe. 
leckį Ir Jų šeimynų, švogerlus 
Petrą Ir Mykolą Jakubonfus ir 
2 puseseseres: l'rSulę Ir Vikto
riją; o Lietuvoj motiną Mari
joną, 3 seseris Ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th 8t. Lai
dotuvės |vyks ketvirtadienį, ru
gsėjo 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos patnatd-oe 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta 1 Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus-ges ir pažya- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. .

Nuliūdę: vyras, Kūnai. Ghiktė, 
Scst3.v, švogcrial Ir Pusseserės.

Laidotuvėms patarnauja gra
fo orius Butkus. Telefonas
CANal 3161.

_

visos teritorijos. Senovėj, kaip 
jau rašyta, tas plotas buvo

ekonominių pasižadėjimų pra- bet darbštus ir savo gabumai-* 
plėtimas yni gulimas. Visai 'galintis juos sukrauti, 
nėra taip, kad visų trijų vai- Senis Pikevičius draudė sa

ihnterioptu didesni*. Skaitant •‘SrW« «a'"iniai b<“’i vienodi ,vo dukteriai draugauti ea lta- 
hektarais dabar Lietuvoje mi-'Ir kiekviena valstybė negali j zausku. Daug kartų garny*
škų yra apie 836,000 ha. Dau-1aP8'iti vfcn tik sav0 Pi
giausiai yra epigliuotųjų med- niais- Ka,'a >u K,lut,nai «►
žiu, (eglių ir pušų). Eglių y 
ra apie 252,000 ha, o pušų —

sitarta šių trijų valstybių pe
litinio bendradarbiavimo at-

207,000 lm. Lapuotųjų medžiui
daugiausiai pasitaiko alksnių,’“8 »“>“«'*"« ‘r ekononunS- 
epušių, beržų, liepų, skirpstų,
uosių, ųžuolų ir kitų.

Dabar Lietuvos miškuose 
jau nebėra tų didelių žvėrių, 
apie kuriuos byloja senosios 
Lietuvos istorija. Retkarčiais 
dar miškuose pamatysi briedį, 
kiek dažniau stirnų, kiškius,

1 voveres. Šie žvėreliai irgi taip

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau

jęs jaunikaitis lankė Pikevieių tiečiu. Nebetoli gal ir tie lak 
namus, daug kartų jis prašė kai, kada Dievas leis jį išvys- 
gražiosios Emilijos rankos, ta-1 ti šventuoju paskelbtų.
čiau visados sutikdavo griežtų

žvilgiu, tai yra daug lengvos- jus tėvo pasipriešinimų. Paga
liau viena kartų Pikevičius 
ltažauskų net išvyjo iš savoje srityje.

Per visų eilę metų Latvijos 
prekyboje su Lietuva ir Esti
ja susidarė didelis pasyvas La
tvijos nenaudai. Artimiausiais 
metais Latvija jį vargu pajėgs 
išlyginti. Tačiau jeigu taip ir 
pasiliktų, tai Latvija šioje ko- pušyne

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupu 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos: j ,
“ARKIVYSKUPAS JURGIS

AMERIKIEČIO KANKLĖS
VYTAUTO DIDŽIOJO 

MUZIEJUJE KAUNE
Žemiau talpinamas Lietuvos

Švietimo Ministerio, profeso
riaus J. Tonkūno, padėkos lai
škas Matui Sadauskui iš Mat- 
tawan, New Jersey:

“Vytauto ^pidžiojo Muzie
jaus Kūmai, Kaunas. 
Gerbiamas Tamsta,

Vytauto Didžiojo Komitetas'

LIETUVOS MIŠKAI IR 
EŽERAI

Netik Lietuvos poetai, bet 
ir svetimų kraštų plunksnos 
žmonės apie Lietuvų dainuo

namų, pagrasindamas, kad tai 
būtų paskutinį kartų jo kojų 
ten įkelta.

Rugpiūčlo mėn. 27 dienų Pi
kevičiūtė su savo mylimuoju
susitiko savo tėvo gražiame ............................ -

„ r . . .... . i su stipriais kietais virsais, su. Po 5 valandų susitiki- j . 1 . . a.

MATULEVIČIUS” 
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didele,

persiuntimu kaina $1.90, dar 
galima gauti.

“DRAUGAS”,
2334 So. Oakiey Avė.,

Chicago, III.
_____________

Kiekvienas, kuru prašo, gau 
na; kas ieško, randa, ir beld
žiančiam atidaroma.

Kurie savo gimdytojų nege
rbia, tų Dievas nelaimina. 4.

“• ■1 ■ ■ — ų
Karšta ir pasižeminusio ma

lda, įstengsi pašalinti pagun
das.

nferencijoje tik prašytų savo m®> pavakare pasigirdo skar-
reti, kad kai kurie jų ‘,XlZ k“""y"Ufi atminti i“ P-HS ’dus Savi81> k“™ atS.‘

sti medžioti. Apie senovės Ge-pr e8aat “"*»» "" 18
1 . -• ..... proto įsejęs, su revolveriu ra

nkoje nubėgo j Pikevičiaus na 
mus ir juos padegė. Subėgu
sieji kaimynai stvėrėsi namus 
gesinti. Kai jau buvo liepsna

tuvos miškus ir lietuviu lite- ■ re*kalų gynėjams, neskaitytiDidžiausiuoju Lietuvos eže 
ru laikomas Naročių ežeras, ratūroje yra gražus perlas. Tai 
dabar lenkų okupuotas, O gi- į vyskupo Antano Baranausko, 
liausiuoju ežeru, vieni laiko žymaus Lietuvos poeto para-
Daugų ežerų, kiti Platelių. 
Stambiausieji ežerai yra: kaip 
jau paminėta Naročių, Daugų,

ja, kaip daugybės ežerų šalį. j Platelių, Sartų, Rubikių, Par- 
Žinoma, Lietuva čia negali 
pralenkti savo netolimų kai
mynę Sv.omijų, kurioje ežerų 

.yra apie Tačiau ir Lie
tuvoje ežerai yra vadinamojo 
ledynų laikotųrpio padarinys.

Senovėje Lietuvos ežerų pi o

švta
lis”.

poema “Anykščių šile-

BALTIJOS VALSTYBIŲ
EKONOMINĖ KON

FERENCIJA

šežeris, Rekajavo, Siesarčio,
Tauragnų, Zarasų, Drukštų,
Švylių, Metelių, Obelių, Du
sios, Veisėjo, Vištyčio, Vygrių,
Dūkšto. Apie kiekvienų Lie
tuvos, ežerų ir jo atsiradimų j Rugsėjo 2 dienų Taline pra- 
žmonių lūpose šiandien dar ridėjo Baltijos valstybių Lie-

Tamstos siųstas kankles ga\o buvo didesnis. Bet dauge- skamba įvairiausi padavimai,' tuvos, Latvijos ir Estijos eko- 
ir už jas nuoširdžiai dėkoja. • ]įs palengvėle apaugo įpasakos ir net dainos. Tai ži-j neminė konferencija. Jojo da-

_ _ . • . a » 1* ..JIHvvonin yvmiatlaiAc fu frili

JOS

Komitetui malonu, kad Ta-' žol-nds k gamanomis> arba pa ' noma daugiausiai liaudies vai-
msta tolimam užjury gyvenda-, yirt(> ,k-mis j)ar ir gian. zduotės padarinys, tačiau jis
mas nepamiršote savo Tėvynės ,. , ..., . v ,, dien galima užtikti bevaiks-įr tas kankles, kaipo ženklų , , ._ . itant po buvusių ežerų vietasmeiles Tėvynei, Komitetas de- L . . .. . . • ą, .. , ; : klampių pelkvnų, kurie suda- e“8-de vvtauto Didžiojo Muzie- . . * .2, . . . ro pavojų juose nugnmstijun. Te primins jos eimairts,1

lietuvio būdui ir sielos gyve
nimui yra labai charakterin-

Savo plotu Lietuvos ežerai
kaip lietuviai — išeiviai my- 

▼ Įėjo savo Tėvynę.
Prof. J. Tonkūnas
Švietimo Ministeris 

Komiteto Pirmininkas”.

Daugiausiai ežerų yra Lie- yra nedideli, didžiausias turi 
turos žiemių rytuose, Zarasų) apie 24 kvd. kilometrus, gi
ir Utenos apskričiuose. Kita e- 
žerų sritis, tik ne tokia jau 
gausinga, yra Lietuvos šiau
rės - vakaruose, apie TelšiusIs to laiško matosi, kaip Vv'. ... . . , ,- ta -XX . ‘ tir Žemaičių garsiuosius kalnus. ‘ , tauto Didžiojo Komitetas, ku-1 T . 2 ,Lietuvos pietuose, dzūkų kra- ris yra Muziejaus statytojas, ....

brangina Amerikos lietuvio 1,°.^&na ailg ezerų. 
dovanų. Tūi - TaR> Pat «zerV yra okupuo-ne pirma ir ne 
paskutinė amerikiečių dovana 
Vytauto Muziejui. Nežymus a- 
merikiečių skaitlius yra pasiu
ntęs pinigines dovanas Vytan-

tame Vilniaus krašte.

kirtų atskirų saFę, kuri dary
tų garbės Lietuvos Išeiviams.

giliausias apie 60 metrų. Ten
ka pažymėti, kad Lietuvos e- 
žerai yra labai žuvingi

Ijietuvos miškai dar senovė
je skambėjo, kaip neišbrenda 
mos girios, pilnos įvairiausių 
žvėrių, žvėrelių, kurių buvo 
minimi įvairiausieji elniai, še
rnai, briedžiai, lokiai ir kito
kį sutvėrimai. Šiandien jau 
Lietuvos girios yra smarkiai 
išnvkusios ir tiktai iš jų liko 

t vien girelės. Girių plotai an-
, i . . . Po Prano oagdono, Matoto Didžiojo Muziejaus staty- , , , , , ,, . „ . TT , , „ : 'Sadausko, kas bus sekantis!

Lietuvos Žmogus i ksčiau buvusieji neišbredarni, 
1934 m. rūgs. 13 d. N. Y. C. ! dabar jau tapo derlingais lau-

bai. Geistina, kad tokios do 
vanos šiam 'didžiajam Lietu
vos kultūros židiniui plauktų 
ir toliau. Bet štai, paprasto 
Lietuvos kaimiečio sūnus, Ma
tas Sadauskas, duoda kitų gra 
žų ir sektinų pa v ved į: jis^pa- 

Idaro kankles ir jas dovanoja 
Lietuvos Muziejui. *

Kiek pirmiau, kitas Lietu- 
Pranas Bagdonas iš West 0- 
vos emigrantas, dailininkas 
range, N. J., padovanojo tam 
pačiam Vytauto Didžiojo Mu
ziejui labai brangų ir senoviš
kų paveikslų, kurį jis buvo iŠ 
Lietuvos atsivežęs Amerikon.

Pas Amerikos lietuvius yra 
daug brangių, muziejui tinka
mų, dalykų, kurie čia heroika- • 
lo nyksta, kada jų vieta yra 
•Vytauto Muziejuje. Amerikos 
lietuviai prie progos galėtų pa 
rinkti ir kitokios medžiagos iš 
Amerikos gamtos ir praeities 
ir padovanoti Kauno muzie
jui. Tokiu būdu Vytauto Mu
ziejuj Kaune susidarytų ne
mažas Amerikos lietuvių do
vanų rinkinys; Vytauto Mu
ziejus tokioms dovanoms pas-'

Ttl l|Į

7 dienos 1 LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekspresiniai traukimai prie pat laivų Bremen ir 
Buropa Bremerliavene užtikrina patogių kelionę 
į Kauną.

Taipgi reguliariai -ft- 
plauklmal gerai Slno- 
mals kabinimais gar
laiviais.

Patogus geležinkeliais 
nuMaieklmas Iš Br«- 
tneno Ir Hamburgo

Informacijų klauski
te pas vietinį agentą
arba

Arba kcHaukite populiariai* 
Ekspendatals Gavlatv iMs:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBUBC 
NE W YORK 

▲LBERTBALLIN

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago

r ■
r

. -Ax.^kjLxv _ kl -ŽAa. ; #x

per daug jeigu kas nors ir 
susidarytų Latvijos naudai.
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
likimas, kaip pabrėžia latvių 
laikraščiai, jiadėtis ir ateitis užgniaužta, įbėgusieji j sude-
rodo, kad šios valstybės savo 
ekonomine rr politine gerove 
gali sustiprinti tik glaudaus 
susipratimo ir bendradarbiavi
mo keliu eidamos. Tsb.

SKAUDI MEILĖS TRAGE
DIJA UETUVOJE

gusiųjų namų vidurį iš po griū 
vėsių ištraukė ir Simo Kažau- 
sko lavonų. Tada visiems pa
aiškėjo gaisro kaltininkus. Du 
naujai supilti kapai išdygo j 

1 Viekšnių kapinėse, o senius 
Pikevičius paliko atgailauti už

Netoli puikiai dabintų Ven- 
lyvauja žymiausios tų trijų Į tos pakrančių ties Viekšnių
valstybių ekonominės organi
zacijos. Ši konferencija, kaip 
pastebi latvių spauda, yra su
sirinkusi po laimingųja žvaig
žde, nes tik prieš dvi dienas 
prieš konferencijos susirinki
mų buvo |>arafuotas šių trijų 
valstybių politinis paktas. E-

miesteliu gyvena stambus ūki
ninkas Pikevičius. Jis turi 3 
sūnus ir vienų gražių dukterį 
Emilijų 22 metų amžiaus. Ta 
me pačiame Viekšnių mieste
lyje gyveno,š*mas Ražauskas, 
jaunas, dailus, blaivus ir dar
bštus vyras, vienintelės senos

konominėje konferencijoje ga- motinos paguoda. Pikevičiūtė 
lės būti nustatytos tolesnės ve-;—Ražauskas graži pora ir vi?

VENETIANMOf«TCO,INC.
IMlrbtJM

DMilausla paminklą dirbtuvė 
GhlcaąoJ

Pirkite tiesiai Ik dirbtuvė* Ir 
taupykite pinigu*

------ o-------
Meu atlikome darbą daugeliui iyme*- 

aią Cbicagoa Lietuvių.

Bovlrft 50 metą prityrimo

527 N. RESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103“T
Visi Telefonai:

/

Vards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Alfrad Bosam,

BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir Išdirbi- 
mc visokių rūšių paminklų Ir g 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE J

Viena* bloku | ryto* nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Try* telefonai:

Rei. PENSACOLA 5011 
BELMOltT 84*5 

, Office: HILLSIDE SS85
Vinoeat BaaetM, aeer.

GRABORI Al t
LACHAWICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI GRASOMAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplglau*!* 
Ratkale maldau atMAauktt o mano 

darbų bMt* uiganėdfntl 
Tek GANai M15 arba ttlb 

ttll W. Brd PL, Obioago

1439 8. 49th Ok 
Tel.

Patarnauja Cblca- 
goje ir apylinkėj*

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Cicero, HL
BMt

Tuk LATayette 8511
J. LlutevIčJus

G ra bortus 
a

Telefoną* YARd* 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilio* visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Fhone Cicero 2109

4 .

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOUlevard BIOS—MIS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite •••

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tuo pačiu varduj

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
GRABORIUS Ir BAIx8AMUOTOJAH 

Patarnavimas geras Ir nebrangu* 
718 West 18th Street 

Telefonas MOMroe 8277

J. F, RADŽIUS I

Ine.
LIETUVIŲ G R ABORTO* 

Palaidoja už 116.00 Ir aukėdlaa
Modarnlžka koplyčia dykai 

•08 W. 18lh HL Trt. CANal «17<
Chicago, UL .................

■ta' ■ 'Aja V--
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GRAŽIOS IŠKILMĖS MA-~ ŠIANDIE L. V. “DAINOS” 
RIJOS KALNELIUOSE CHORO SEZONO ATI

DARYMO PRAMOGA

pvaizd. parap. mokykloj' Chi
cagoje, Sv. Kazimiero mokyk-

kareiviams, kurie atsilankys klausyti gražios radijo progra-
tų vakarų.

Įoj Pittsburgh, Pa. Ar nelai- . Nauja postųį valdyba suda-

Kveda, Kvedaitis
——r-
ar Kve-

mos, kurioj dalyvaus žymūs darias Pranas, kilęs iš Skaud

Praėjusį sekmadienį Marijos 
Kalneliuose įvyko gražios iš- 
kibnės — atidarymas pirmo
sios lietuvių Amerikoj dvasi
nėj seminarijos, i f. * *•. *x '

mJF ' m «• '' t
Diena pasitaikė nepaprastai 

•graži, šilta. Didelė minia žmo
nių — Marijonų Kolegijos rė
mėjų — iš Chicagos, apylin
kių, net iš Rockford, Ilk, da
lyvavo istorinėse iškilmėse.

Iškilmingąsias šv. Mišias 
lauke prie didžiųjų naujos se
minarijos durų paruošto alto
riaus laikė Šv. Antano parap. 
kleb. kun. H. Vaičūnas, asis
tuojant kunigams marijonams.
(Jražų, iškilmėms pamokslų pa
sakė So. Chicago parap. kleb.lgiai 8:30 vai. vakaro. Visi bū 
kun. J. Vaitukaitis. Per Mi- kimo. 
šias gražiai giedojo jungtinis ’
— Aušros Vartų iš Chicagos1 
ir Šv. Panelės Škapliernos iš

Šį vakaru, rugsėjo H3 d., 
,Ju«nauskų svetainėje, 2259 W. 
Cermak Rd., (įėjimas nuo S. 
Oakley) įvyks L. V. “Dainos” 
choro sezono atidarymo pra
mogėlė, o po vakarienės šo
kiams grieš smagi muzika.

kas ir mums townoflakiečiains, 
susiprasti f Mūsų šv. Kryžiaus 
mokykla yra erdva.

V. Daukša gražiai mokina 
vaikučių chorų giedoti, taip 
pat ir didysis choras gerai iš
lavintas.

ro: B. R. Pietkiewiez — com- 
mander, F. J. Bizauskas —’ Sr. 
vice - commander, W. J. Ka
reiva — Jr. vice - commander, 
John Yuška *- Finance offi- 
cer, J. S. Catkauskas — ad- 
jųtant, V. Baliauskas — Ser- 
geant at arais, J. T. Zuris — 
Judge advocafce, J. Barškietis 
— Service efŲcer.

Frank Krasauskis

dainininkai. Be to dalyvaus 
“Čalis Kepurė” su naujų juo
kų rinkiniu. Šias programas 
kas antradienį leidžia Peoples 
rakandų išdirbystės ko. krau
tuvės, 4183 Archer Avė. ir 
2536 W. 63rd St. Rap. XXX

vilės v., Tauragės apskr., gy
venęs 626 Miller St., Scranton, 
Pa., neva tarnavęs Amerikos 
kariuomenėje ir žuvęs kare 
(10-1316).

\?! : • - • . - ;. .u

Megelinskas Bernardas, gy
venęs Scranton, Pa*, kilęs ii 
Trakų apskr.

Plejerie Alfonsas, kilęs ’ iš 
Saločių, Panevėžio apskr., gvv. 
New Yorke.

Raulinaitis Vincas (Koland)
Jucius Kazys, gyvenęs 345 gyvenęs Elmgrove, W. Va.

Dėl neperėjimo į aukštesnį
skyrių, N., N. tėvai nebeilei-
džia savo sūnaus į parapijos
mokyklų. Čia ne seserų, nei

«... . , . . .. ' kunigų ir ne mokyklos, betŠiltam orui baigiau ties. vėl* vaiko kalte. Mokytojos duoda 
laiko perėjimui į aukštesnį skj 
rių, bet nenorima tuo pasi 
naudoti.

choristams reikia stoti į dar
bų ir pradėti mokintis dainas, 
kurias choro vedėjas, muz. J.
Sauris jau prirengė.

Visi choristai ir choro rė-' Didžiulis Šv. Kryžiaus par 
mėjai širdingai kviečiami at- piknikas įvyks rugsėjo 23 d., 
silankyti. Valandėlę linksmai (Vytauto darže. Visi1 kviečiami
praleisime. Prašomi nesivėluo- 
ti, nes vakarienė prasidės ly-

Melrose Park, Ilk, parapijų 
chorai, vedami J. Brazaičio. 
Be minios žmonių pamaldose 
dalyvavo nemaža kunigų iš 
Chicagos su J. M. pral. kun. 
Krušu priekyje. Mišios, gies
mės ir pamokslas per įrengtus 
Roosevelt Fumiture Co. gar
siakalbius buvo girdėt visam 
seminarijos sode. Suklaupę ant 
žalios pievos žmonės per pa
maldas karštai meldėsi prašy
dami Dievo palaimos naujai 
lietuvių jaunimo, turinčio pa
šaukimo į kunigo luomų įstai
gai. Ta proga susirinkusieji 
gausiai aukojo, už k a kiekvie
nas gavo po gražu atminimų.

Popiet Marijonų ūky įvyko 
pramoga - piknikas, kuris tę
sės iki sutemos. / Rap.

dalyvauti. A. A. V.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Kreneių dukrelė Antoneta 

pereitų šeštadienį ištekėjo už 
jauno biznieriaus R Kavaliau
sko, kuris turi duonos kepyk
lų, Brigbton Parke. Vestuvių 
pokylis buvo Krenčių svetai
nėj.

GRAŽIAIVEIKIA
Brightcn Park. — Šv. Pran

ciškaus seserų rėmėjų sus-ma* 
įvyko rūgs. 9 d. Pirmininkavo 
V. Gečienė.

Sus-me skaityta laiškas Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
no, kuriame skyrius kviečia
mas atsiųsti atstovių į seimų, 
spalių 7 d- Tikimos, kad mū
sų skyriuje atsiras narių, ku
rios liuosnoriai, savo lėšomis 
sutiks vykti į Pittsburgh, Pa.,Rugsėjo 8 d. Šv. Kryžiaus 

bažnyčioj, iš Eudęikio koply- ir skyrių atstovauti 
čios palaidotas a. a. Pranciš
kus Gurbiauskas.

Žinomas biznierius Kaz. Kri 
še i finas keliom dienom biznio ‘ 
reikalais buvo išvykęs į South I 
Havpn, Mieli.

... .
Kitose kolonijose prie para

pijinių mokyklų atidaryta 
“high school”, pa v., Dievo A-

Viaoaa AIIdSm
Mutual Trijų 

{▼algUlių 
Kentucky

LletuTiikou
Dagtiniu

4707 S. Halsted St
Tai. TAROS MII

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER. ’ ? • n <

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREM CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avc.

Tel. Yards 2084 *- — ar')a - ---------- Boulevard 7179

Iš POLITIKOS LAUKO

PAIEŠKOMI
Šie asmenys gyvena Ameri

koje yra ieškomi:
Bajorinas Jonas, sūnus Ma 

rtyno, kilęs iš Tauragės mies 
to. ..

Damažeckis Konstantinas, 
prieš karų gyveno Kensington, 
UI.

Mankevičienė, po tėvais Pe
traiti. Išvyko į Ameriką prieš 
karų iš Tauragės miesto.

Penn Avė., Scranton, Pa.
Paškauskas, kilęs iš “Devy- 

nakių” dvaro, Tauragės aps., 
gyyenęs Pittsburgh, Pa., Lietu 
voje palikęs seserį Karoliną.

Avižienis Antanas, gyvenęs 
200 No. 4th St., Duųuesne, Pa., 
kilęs iš šiliškio km., Šiaulių 
apskr.

Bagdonavičius Juozas, kilęs 
iš Panevėžiuko (Babtų fil.).

Čepinskas Mykolas, gyvenęs 
Brooklyne, vadinusis Šulcu..

Davicijonas Juozas, Stepo s.,

Ieškomieji arba apie juos 
kų žinantieji teiksis atsiliepti į

Oonsulate General of Lieth- 
uaaia, 11 Waveriy Place East, 
New York, N. Y.

Lietuvos Gener. Kcnsul&tas

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PAJIK8K0JIMAS
KAJATONA8 MARTINAITIS, V*n- 

i«i -v t x ttx m. alovlėki'ų kaimo, Skirsnemunės para-kllęs 18 Inturkio, Utenos aps. pljoa. Raseinių apak. mirė neperse- 
nat ir paliko kiek turto. Jo žmona.

Mankevičiai Leonas, Ona ir 
Marijona. Išvyko į Ameriką

Bridgeport.. — Bridgeporto 
Lietuvių Politikos klubas sa
vo sus-me 10 d. rūgs. nutarė 
surengti šokių vakarų su pro
grama, spalių 20 d., Chicagos 
Liet. Audit.

Sus-me buvo priimtas kvie
timas dalyvauti Lietuvių De
mokratų Lygos išvažiavime, J prieš karų iš Telšių apskr. 
23 d. rūgs., Ryans miške, prie 
87 ir So. Westęm Avė.

Nutarta sykiu važiuoti iš 
Chicago Liet. Audit, apie 1 
v. popiet.

Pageidaujama, kad klūbie- 
čiai dėvėtų klubo ženklelius; 
kurie neturi, gali gauti pas 
klubo sekr. B. J. Jakaitį. Aš

Šiame sus-me į skyrių įsi
rašė dvi naujos narės: Čerkan-

fskienė ir K. Andriekienė.i
Nutarta rengti nunco party 

L. Račkauskienės namuose,

Pranešimai
Cicero. — Lietuvių Improve- 

ment 'Įdubo susirinkimas bus 
šiandie, 7:30 vai. v., Liuosybės 
svetainėj. Visų klūbiečių pa
reiga atsilankyti, nes yra daug

Urbonavičius Kostantas, sū
nus Miko. Kilęs iš Ramygalos 
vals., Panevėžio apskr.

r

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas kų nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue PI., 

Chicago, III.

Draugelis Matas - Matijo-
šius, kilęs iš Marijampolės ap.,
gyvenęs Pittsburgh, Pa. ir dir-

-'-o- - - •> » 1 v jjatiOnal Tube Co. (10 —<
įvairių komisijų, kurios darys J
pranešimus; yra svarstymui se i 1952).

Gedvilas Jeronimas, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Gittemore (Gitmeris, Giteris 
ar Gatanioras), James (Jokū
bas, Zigmas ar IgnaR), gyve
nęs Bostone ir jo apylinkėje 
(10—1536).

Jaudžemaitė Julijona, gyve
nusi Gargžduose ir New Yor
ke.

Kuras Juozas, kilęs iš Šakių 
apskr., gyvenęs Hoboken, N. J.

Kašiuba Juozas,kilęs i, Dvi- 
likių km., gyvenęs Seattle, 
Wash. ir Brooklyn, N. Y.

Kliučnikas Stasys, Antano 
s., gyvenęs Port Blanche, 
Plains, Pa.

Karaliai Mikas ir Petras, 
kilę iš Marijampolės apsk., Mi 
kas tarnavęs kariuomenėje ir 
gyvenęs Shenandoah, Pa.

Mackevičius Jonas, kilęs iš

apie 17 metų praslftalino nuo Jo su 
Kasimiem Gardausku Ir pasiėmė su 
savim valkus, dabar jie gali' būt apie 
24 metų amžiaus. Nežinau po kokia 
pavarde Jie gyvena — Martinaitis ar 
Gardauskaa. Kas žino kur tokia Šei
myna randas, prašau pranefttl, arbrf 
pats tat atsUaukia. (7) V

MR8. ANEI,* BERUCVKft 

i»io so. SKAS< , m.

PILIETYBĖS PAMOKOS
prasidės ketverge, rugsėjo, 

(September) 20-ta, 1934, 
7:30 valandą vakare
J03EPH J. GRISH, 

4631 South Ashland Avė.
Telef. BOUlevard 2800

I l » UEa —--- -y — -
nų ir naujų dalykų, kai kurie Majauskas Adolfas, gyvenęs Marijampolės apskr., gyv. Sti-1 

' Elizabetli, N. J., turėjęs brolį iteon, Canada.labai svarbūs. Prašomi atsive-
4458 So. Francisco Avė., rūgs. sti s»vo kaimynus įrašymui į , Bronių, mirusį 1933 m. Ben; 
271 d. Išrinkta komisija p. • klubų. Visi turim sykiu rūpin ? (Mh^-2063).
Vaickauskienė jau aukojo do savais, dalykais. Rašt.
vanų minėtai pramogai. Pra
šomos ir kitos narės - rėmė-

i

jos paaukoti.

VYČIŲ NAKTIS

P. CONRAD
POTOGRAFA8 

Atsidarė nuosavu, mo
demišką studlo su Hol- 
lywood šviesomis.

420 WEKT 03rd ST. 
Englcsrood 6840—5S8S

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

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

Panedėlio, Seredog II* Pėtnyčloe 
vakarafc * Iki t 

Telefonas CANal 1176
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubtto 8800

Bridgeport. — D. L. K. Vy- 
Rėm. tauto draugija laikys mėnesi

nį susirinkimo antradieųį, ru- 
j gsėjo 18 d., 7:30 vai. ,vak., Cbi- Į 
cago Lietuvių auditorijos sve-

Kad vėliau nesigailėtumėt, į dainėje. Susirinkimas svarbus,1 
praleidę, tikrai linksmų laiką,' Ė°(lel kiekvienas narys privalo 
nusistatykite nuvykti L. Vy- atsilankyti. Rengiama dr-jos 
čių Marųuette Parko kuopos
X metiniam šokių vakare.

Dedama visos pastangos šį!
parengimų padaryti vienu 
geriausiųjų. Puiki muzika, Ii 
nksmos dainos.

Šis šokių vakaras įvyksta 
rugsėjo 23 d. (sekmadienį),'
Gimimo P. Šv. parap. salėje. I

v ' 1S I

metinis balius lapkričio 11 d. 
Kurie pasilikę su mokesčiais, 
prašomi užsimokėti.

P. K., sekr.

i«m o
Rinktinių dainų, gražių juo- 

1 Jūs ir jūsų draugai kviečiar 1 kų ir įpuzikos programa įvyk 
mi padėti mums šį vakarų pa-1 sta šiandie. Radijo klausyto- 

' daryti pasekmingu.
Komitetas

ARIAUS - GIRĖNO POS
TO 271 INSTALIACIJA 

NAUJOS VALDYBOS
Dariaus - Girėno Amerikos! 

Ijegijono 27 L posto naujos 
1935 metų valdybos instaliaci
jos vakaras įvyks rūgs. 19 d. 
8 valandų vakaro, J. .Juškos 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Kviečiami visi lietuviai, eks 
kareiviai, legijonieriai ir ne- 

I legijonieriai su savo žmono- 
, mis ir t.t. Kurie dar nėra na- 
Įriais Dariaus - Girėno posto, 
.prašomi atsinešti savo discha- 
(rge po peras; įžangos nebus.

Po apeigų, gardaus lietuviš
ko valgio ir gėrimo; bus muzi
ka šokiams. Viskas bus dykai

jai šiandie 7 vai. vakare, už- 
sistatę savo radijo ant stoties 
WGES, turės malonumo pasi-

Crane Coal Co.
5332 So. Loug Avė. 

Chleago, m. -
TEs* HMFDBtJO MM

Katrie perkate anglie U 
drelverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Oauelte 
geresnes anglie už mažiau 
pln(gų.

POPIKR (JOJAM Ir P E XT (J OJA M
Atitekame visus namų dablnfmo 

darban. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1*14 m. popteroe rolė —- 8c.

JO8EPH AUOA1TT8 
1*08 8. BOth Arą Cicero, DL 

Tel. iAfagette 8718

ALEX ALEŠAUSKAS and SON• v, "
____ . Furnitūra and Piano

OIL BURNERS
Movers

Seniausias Lietuvis
Moveria Chicagoje 
7100 80. TALKAM ST. 

7188 80. ROCKWKLL ST. 
Tel. Rl'.PiiKlc SOMjnSl
Mes parduodam anglis lo

miausiom kainom. Pooahoo-
tas M. R. $7.88 tosma

KU8 BONUS

INSURANCB 
N0TABY 

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotu Bisnii
2608 WB0T 47th STREET Tel. LAPayette 1083

Nauji moderniški. Pečiai apšildymui kambarių. “Oil 
Bumers” dega su aliejum. Stubų užlaiko vienodai šil
tų, nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Duoda sanita
riškų sveikų šilumą

KAINUOJA PIGIAU KAIP ANGLIAI
Kainos po $39,50 iki $99.OO’ Bn,ig dWu' 
mo ir gražumo padarymo.
Pamatykite didelį pasirinkimų Budriko Krautuvėje.

Telefonas: Boulevard 8167

Jos. F. Bndrik, =
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4706-8167

Lithnanian Radio Hour every Sunday from 
1:00 to 2:00 P. M., over WCFL, 970 K., radio 
station.
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