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TEKSTILIŲ FABRIKU SAVININKAI 
GRIEBIASI “OFENZYVOS”

MILITARIZMAS JAPONAI NORI 
ITALIJOJE TAIKOS

Uždarytus fabrikus atidaro, 
orfiima

STREIKO VADOVYBE DIRBA UŽ 
STREIKO PRAPLĖTIMĄ

WASHINGTON, rūgs. 18. 
— Tekstilių fabrikų savinin
kai Šiandien pakilo kovon 
prieš įsigalintį darbininkų 
streikų, kuriam dalyvauja jau 
apie pusė milijono žmonių.

Kai kuriose streiko srityse 
per porų savaičių buvę užda
ryti fabrikai iš naujo atida
romi. Daug darbininkų grįž
ta darban, tačiau dauguma 
streikuoja. Fabrikai atidaro- 
mi samdytos sargybos ir ka
riuomenės apsaugoje.

Pennsylvanijos tekstilių fab 
rikų savininkai šiandien taip 
pat išjudo kovoti prieš strei
kų ir jį paneigti. •*-

fthode Island valstybėje Ui 
čiau visi fabrikai uždaryki 
patariant gubernatoriui, kad 
tuo būdu išvengus kruvinų 
riaušių ir smurto.

Šilko dažymo fabrikuose,' 
Paterson, N. J., vyksta strei
kas ir šiandien pasireiškė dar
bininkų riaušės. Keletas as
menų sužeista.

Daugiausia fabrikų iš nau
jo atidaroma pietinėse valsty
bėse, kur nėra sunku gauti 
pakankamas skaičius streik
laužių. To negalima padary
ti žieminėse valstybėse, kur 
darbininkai daugiau organi
zuoti.

Streiko komitetas savo ke
liu šiandien turi specialų sa
vo posėdį. Daromi planai, 
kad artimiabsiomis dienomis 
patraukti streikan kitas tek
stilių pramonės šakas, kuriose 
taip pat dirba šimtai tūkstan
čių darbininkų.

MILIJONUS REIKĖS 
ŠELPTI

WASHINGTON, rūgs. 18.

PASKELBTI NAUJI PRIVA
LOMO KAREIVIAVIMO 

ĮSTATYMAI

RYMAS, rūgs. 18. — Ita
lijos vyriausybė šiandien pa
skelbė naujų dėl kareiviavi
mo įstatymų, kokio dar nie
kur nebūta.

Naujam įstatyme pažymė
ta, kad Italijoje kareiviavi
mas visiems vyrams yra pri
valomas. Jis prasideda 8 rne-

JŲ PASIŪLYTAI SOV. RU
SIJAI NEĮKANDAMI

TOKIJO, rūgs. 18. — Ja
ponų vyriausybė paskelbė tai
kos pasiūlymų bolševikams, 
kad panaikinus Mandžiūko pa
sieniu militarinį įtempimų.

Japonai nori, kad šiam tik
slui būtų panaudotos Ports- 
moutho taikos sutarties sąly
gos. Minėta sutartimi buvo 
užbaigtas rusų japonų karas 
1905 metais. Abiejų pusių uti
litarinės jėgos ištrauktos per

SOV. RUSIJA
T. SĄJUNGOJE

KOM. LITVINOVAS PASA
KĖ PRAKALBĄ SUSI

RINKIME

ŽENEVA, rūgs. 18. — Sov. 
Rusija šandien oficialiai pri
imta T. Sųjungon. Kaip tik 
vakar Sąjungos suvažiavimas 
nubalsavo sov. Rusijos naudai, 
tuojau atsirado ir užsienio 
komisaras Litvinovas, kurs 
visų laikų nesirodė niekam. 
Šiandien jis priimtas į Są
jungos rūmus, nulydėtas į “tri
būnų, iš kur susirinkimui pa
sakė prakalbų.

Dėkojo valstybėms už pa
lankumų. Tarp kitko sakė,

KATALIKU BAŽNYČIA INTENSYVIAU 
IMASI KOVOTI 112 VERGUVĖS 

IŠNAIKINIMĄ
RYMAS, rūgs. 18. — Tikė- (žiūrint to, pasaulyje apie 6 

jimo Platinimo kongregacijos milijonai žmonių laikomi ver- 
prefektas, Jo Emin. kardino- govės pančiuose. Šių ve r iri 
las EumasonUBiondi, paskel- -yra daugiausia Etiopijoj, Li- 
bė laiškų visų misijų vysku- (berijoj, Kinijoj ir kituose la 
pams, kad jie imtųsi intensy-'(liuose musulmonų kraštuose.
viau veikti už vergovės pa
naikinimų.

Yra žinoma, kad kas metui 
apie 2,1000 vergų iš Afrikos

NUTEISTAS TROCKIO 
ADJUTANTAS

— Numatoma, kad ateinan-' tų amžiumi ir baigias 33 m. 
čių žiemų keliolika milijonu amžiumi, 
žmonių bus reikalingi šelpimo,’ .. , ... ,
nes jau šiandien bedarbių ka™jmoi laikotar- ;japonai ir 6iandien .reikalau-
skaičius ima didėti, o daug Pls.Pa®kirst>tas Mn» pėrųo-^ kad viau Mandžiūko pa-
darbininkų vos dalį laiko gau- U8‘ Izen^a”ia818 areiviavi sieniu bolševikai demilitari- 

mųs prasideda 8 m. amžiumi
Militarims — 21 m. amz. l’a- ną Tada, kaįp pažynki japo- naujų savo struktūra ir 

troškimais. Nauja valstybė vi 
sados sutinkama nedraugin-

na dirbti.
Sakoma, kad prez. Roose- 

veltas artimiausiomis dieno
mis per radijų kalbės bedar
bių šelpimo reikalu. Jis nu
rodys, kas turi būt daroma, 
kaip tas šelpimas turės būt 
vykdomas. • -

NUŠAUTA TRYS CIGARŲ 
DARBININKAI

MANILA, rūgs. 18. — Ci
garų fabrikų streikuojančių' 
darbininkų riaušės šį kartą 
numalšintos trims riaušinin
kams žuvus ir 19-ų sužeidus. 
Nukentėjusieji yra filipinai.

Pranešta, kad jei streiki
ninkų riaušės pasikartos, bus 
iššaukta kariuomenė. Iki šiol 
prieš streikininkas veikė val
stybinė policija.

kad sov. Rusija reprezentuo- 
zuotų per 50 mylių pločio zo-' ja Sąjungoje naujų valstybę

galiau pomilitarinis tęsias 10 nai> uika užtikrinta 
metų ir baigias 33 m. amžių 1 
mi.

SUDEGĖ NOME MIESTE- 
LISAUSKOJ

Šios sąlygos bolševikams 
tikrai yra sunkios ir neįmano
mos. Nes toje zonoje bolševi-' 
kai šiandien turi sutraukę ar

gai, o tas nedraugingumas daž 
nai pasireiškia vien teoretiš
kai, bet ir nūlitariškai.

ti 200,009 kareivių. Ten jie\ Tarp kitko jis nurodė, kad
turi pasitaisę didelius karo 
medžiagai sandelius, lėktuvų

Tarp kitko j 
sov. točoli gražu nesu-

NOMh, Alaska, rūgs. 18. .dirbtuves ir stotis, turi pasi- 
Gaisras sunaikino šį miestelį. I
Išliko. tik dvieji įmonės na
mai, kurių vienam yra vieš 
būtis, radijo stotis ir kelios 
rezidencijos. Sudegė visos vai 
gomųjų daiktų parduotuvės,

tinka su kai kuriomis T. Są
jungos statutų provizijomis, 

dirbę tvirtoves ir apkasus, Tačiau šis klausimas atideda-
turi daug sugabenę ir pastarų Imas tolesniems laikams. Sov. 
daug didžiųjų patrankų. Be (Rusija privalo taikintis prie 
to, toje per 50 mylių zonojeį daugumos.
bolševikai turi įgyvendinę apie 
150,000 naujakurių, kurių dau

bankas, vaistinė, ugniagesių yra atgargos kareiviai,
stotis ir kt. Kad sulaikąs gai-' 
sro plitimų, kai kurie namai 
buvo griaujami dinamitu. Nuo 

i s tolių būsią apie vienas mili-
jonas dolerių.

Nome miestelis iškilo aukso 
ieškojimo laikais ir tada jo

BERLYNAS, rūgs. 18. — 
Trockio buvusis adjutantas 
Wemer Jurr teismo nuteistas 
trejus metus kalėti. Hitleri
ninkai pripažino jį kalta išda- 
vikiškumu. Kiti trys komuni
stai nubausti lengviau.

AREŠTUOTA l/MM) NACIŲ

LINZ, Australija, rūgs. 18. 
— Paskelbta, kad čia, Wels, 
Steyr, Gmunden ir Salzbur- 
ge tomis dienomis areštuota 
apie 1,000 nacių ir komunistų, 
kurie planavo naujus sukili
mus.

Kardinolo laiškas daugiau- pasiunčiama į Arabiją n t-n 
šiai taikomas Australijos, Nau jie parduodami turtingiems 
josios Zelandijos ir Olandų1 arabams.
Rytų Indijos vyskupams. I Katalikų Bažnyčia kovo ja

Jo Eminencija pareiškia, prieš žmonių vergovę. Popi«- 
kad praktikaliai kone kiekvie- žius Leonas XIII paskelbi tos 
na pasauly vyriausybė yra iŠ- kovos programų, kuri privalo 
teisėjusi žmonių vergovę. Ne- būt vykdoma ir bus vykdoma.

UŽ KONSTITUCIJA IR 
LAISVI

Pasaulinėj parodoj/ Chica- 
goj, pirmadienį minėta kon- ’ 
stitncijos diena. Visose iškil
mėse vyravo respublikonai.

Jų vadai sakė prakalbas. 
Įspėjo žmones, kad daugiau 
imtų rūpintis krašto konstitu
cijos ir laisvės apsauga. Nu
rodė, kad prieš konstitucijų ir 
laisvę veikia galingos demo-

KARDINOLAS MUNDE- 
LEIN JAU RYME

RYMAS, rūgs. 18. — Jo 
Emin. kardinolas Miunieleiu, 
Chicagos arkivyskupas, šian-

Pagaliau nurodė į grasian- j kratų partijos jėgos, kurių 
tj naujo karo pavojų. Kadan- 'priešakyje yra demokratų ad
gi sov. Rusija yra taikos ša
lininkė, ji bendrai su kitomis 
tautomis dirbs už taikų.

ministraeija.
Ten išvesti strateginiai gele
žinkeliai.

Japonai gi Mandžiūko pu-
BAje nieko ypatinga neturi, MERGAIČIŲ GIMNAZIJA
per 50 mylių zonoje. Tad aiš
ku, kad japonų pasiūlymas 
bolševikams nepriimtinas.

MARIJAMPOLĖJE
DVIEJOSE VIETOSE PA- ^*1 "i“ Et

KILO GAISRUS dien čia gyveno apie 1,500 
• žmonių.

NEW YORK, rūgs. 18. — Iš Washingtono gauta žinia, 
Sudegusio Morro Castle laivo kad čia prisiunčiamas pakraš- 
vyriausias virėjas I. MiUcr čių sargybos laivas North- 
liūdij-o komisijai, kad laive land.
gaisras antkart pasireiškė 
dviejose vietose ir tas leidžia! 
suprasti, kad toks įvykis ne-'{ 
paprastas ir iš savęs nėra ga
limas.

GRANATA UŽMUŠĖ 15 
METŲ BERNIUKĄ

MAŽINA MOKESČIUS

Cooko apskrities teisėjus 
Jarecki vakar pripažino, kad 
mokesčiai už 1932 metus turi 
būt 5 nuoš. sumažinti visiems 
mažųjų namų savininkams, 
kurie dar nėra mokėję tų mo
kesčių. Užmokėjusiųjų gi rei
kalu bus kreiptasi legialatū- 
ron.

TOKIJO, rūgs. 18. — Man- 
džiflke banditai nužudė 18 as- 

‘ menų.

ALYTUS. — Miesto ku
rorte šiemet pastatyta kele
tas gyvenamų trobesių. Ka
dangi čia pat geležinkelio sto
ties eina vandentiekis, tai ku
rorto gyventojai sumanė pri
sijungti prie vandentiekio. 
Gavę leidimų šiomis dienomis 
iškasė griovius ir kasdami ra
do žemėje prieškarinę grana
tų, kurios nepašalinę paliko 
prie griovio. Sužinoję vaikai 
pradėjo jų lankyti, atsirado 
vienas, kuris su plaktuku ir 
žnyplėmis pakrapštė. Grana
ta sprogo ir Jacevičių vieto

je mirtinai sudraskė.

VĖŽIO LIGA CHICAGOJ

Dr. W. A. Newman Dorland 
iš Chicago Medical draugijos 
pareiškia, kad Cooko apekri-

’ Iš Marijampolės Rygiškių 
Jono valdžios gimnazijos išs
kirti mergaitėms ir joms įs
teigti atskirų Valdžios gim
nazijų įsakymas jau dnotas.

Savo keliu prez. Roosevelto 
administracija visų laikų tvlr- 

' tina, kad šiandien krašte vyk
doma naujosios santvarkos 
programa nieku būdu nekliu-’ 
do nei konstitucijos, nei lais-‘ 
vės. Vien dirbama už darbi
ninkų buities gerinimų. Šį 
darbų dirbant ne mažai kliūva 
pramonininkams, kurie varžo-

dien čia atvyko iš Paryžiaus. 
Jo Eminencijų geležinkeli » 
stotyje pasitiko Aih»rikos ko
legijos kunigai pauliečiai, auk 
lėtiniai ir kai kurie vietos anų - 
rikiečių kolonijos vadai.

Kardinolas pareiškė, kad 
gerų kelionę turėjo vykdą n uis 
iš Paryžiaus. Sakė, kad Ry
me išbus iki spalių mėn 9 d.

Vatikane tuo tarpu viskas 
jau prirengta kardinolu iškil
mėms — minėti 25 metų su
kaktuves, kaip yra konsekruo
tas vyskupą .

BAIGĖS RŪBŲ VALYMO 
LOKAUTAS

tyje kasdien apie 10 asmenų Naujosios gimnazijos direk-
j torium paskirtas ligšiolinismiršta nuo vėžio ligos.

Tik trys kitos ligos Cooko j Marijampolės mokytojų semi-
apskrity smarkiau siaučia už.narijos direktorius Treigys., 
vėžio ligų, būtent: širdies ir Kitas pedagogų personalas
plaučių ligos ir apopleksija. 

Anot jo, Iš kiekvienų dvyli
kos vyrų vienas ir iš kiekvie
nų aštuonių moterų viena tu
ri vėžio ligų Cooko apskrity
je. Šios ligos ištiktų asmenų 
amžius yra tarp 35 ir 45 me
tų-

daugiausia bus surinktas iš 
mokytojų seminarijos ir Ry
giškių Jono gimnazijos mo
kytojų.

VOKIEČIAI GRETINASI 
PRIE JAPONŲ

ROKIŠKIS. b— Ragpiūčio J RYMAS, rūgs. 18. — žinio- 
m. 24 d. (Panemunėlio vals- ; mis iš patikimų šaltinių, Hit- 
čiaus Panemunėlio dvaro sa- leno vyriausybė staiga pra- 
vininko Biohnevičiaus Vlado j dėjo gretintis prie japonų 
sudegė didelis klojimas ir dar- * tikslo užmegzti drauginguo-
iinė su visu suvežtu derliumi 
ir kuliama mašina. Gaisras 
kilo nuo kibirkšties iŠ garinio 
katilo dūmtraukio. Nuostolių 
padaryta 31,570 litų.

sius santykius. ‘
Nėra žinoma, ar vedami

pasitarimai baigsis drauginga
. sutartimi, ar šiaip kokiu su* 
• gitariniu.

Chlcagoj pagaliau užbaig- 
mi, kad neišnaudotų darbiniu-'' tas rūbų valymo lokautą*, 
kų taip, kaip ikišiol būta. Tas kurs tęsėsi apie porų savai- 
gi nėra priešinga nei konsti-1 čių.
tucijai, nei laisvei.

GUBERNATORIAUS ŽMO
NA ATSISAKO KANDI 

DATŪROS

HARRISBURG, Pa., rūgs. 
18. — Gubernatoriaus Pincho- 
to žmona Cornelia paskelbė, 
kad ji atsisako kandiduoti į 
Pennsylvanijos gubernatorius 
su nepriklausomosios partijos' 
tikietu. Pažymi, kad jai lai 
mėti yra neįmanoma.

Šis lokautas vyko d« I kai 
kurių rūbų valymo įmoniu, 
kurios nesilaikė kodo ir vyk- 

]dė nepakenčiamų kainu kom- 
peticijų.

Cleaning and Dyėing Plaut 
Owners sąjunga vakar iš! v. 
gino visus nesusipratimu s ir 
pasirašė sutartį, kuri nukreip
ta prieš žalingų kompeti- i ja.

Chicago Heights traukinys 
sudaužė Dixie Dairy Co. ve
žimų. žuvo vežėjas ir ar
klys.

ŠANCHAJUS, rūgs. 18.— 

Kinija patenkinta, kad sov. 
Rusija priimta T. Sųjungon.

SUŽEISTA 43 VAIKAI

BDDFORD, Ind^ ■ 18.
— Apvirto mokyklos bmna 
vežant vaikus mokyklon. Su- 
Žeista 43 vaikai.

ORAS
CHICAGO IR AFV 

KĖS. —. Numatoma 
kiek šilčiau popiet



Trečiadienis rūgs. 4 « IM4

gavo ištižimųPlėskitne Vilniaus Vadavimo 
AkcijąIftetna kasdien, Uskyrus sekmadl«nlu*

f nUOfUMBRAToa KAINA: J. Amerikos Valstybės*: 
■MBBM —• M-M. Pusei atstu — $»6U; Trims mėusalans K Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
■MMUnerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00. 
gtipO — 0,°-
1' flkMMssų kainos prtsluučlamos pareikalavus

Bendradarbiams Ir korespondentams raktų aerr*tln*. Hį aspre4ti n r tai padaryti ir nvprislunClama tam tlks- 
H^bks fctoMJų.

BOtektorfus priima — nuo 11:00 Iki 13:QS vaL 
b Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet

Viki lietuvių laikraščiai, išskyrus sočia- 
liūtiškus, griežtai išeina prieš “N-nų” redak- 
torius, kurie nesugebėjo prirengti lėktuvo, 
kad Įeit. Vaitkus juo galėtų skristi į Lietuvą 
šiemet. Visi piktinasi dėl skridimo atidėji
mo kitiems metams. t

Sandariečių laikraštis “Sandara” klau- k 
šia: “Kam buvo reikalinga kreiptis į Lietu- J* 
vų sužinojimui oro t Juk oras niekad nebuvo P 
pastovus. Iš kitos pusės, jei reikalinga fak- b 
tų apie orą, jų galima gauti ir čia pat Chi- P 
eagoj arba New Yorke”. b

Laikraštis rašo, kad priežasčių reikia 
ieškoti kur kitur, bet ne ore. “S-ra” sako.i

“Kuomet pačioj pradžioj buvo organi- s 
zuojamas komitetas paremti Janušausko skri- * 
dimų, tai blaiviau mųstantįs žmonės reiškė k 
abejonių ar tuo keliu bus galima atsiekti tik- * 
slo. Pirmieji skridimo promotoriai iš pavydo 
ar kitų politinių išrokavimų stengėsi įdėti J 
tik vienų, kitų pašalinį asmenį į komitetų, * 
didžiumų vietų pasilaikė sau. Žinoma, niekas 
prieš tai neprotestavo ir nekėlė triukšmo. Ko- 1 
operacijų parodė visi be skirtumo”. I(

“Sandara”, kuri beveik be rezervų ant- ( 
rųjį transatlantinį skridimų rėmė, nori įspėti, ( 
kas iš to viso dabar išeis ir dėl to rašo:

“Skridimo komitetas, sakosi, jau baigęs J 
savo darbų ir visų dalykų palieka visuome
nei. Juokingas dalykas! Kaip jis galėjo baig- 

I ti, kuomet darbas net nepradėtas ir lėktų- 
I vas tebetupi Wjsconsine? Jeigu komitetas 

jaučiasi bejėgiu ir sukompromituotu, tai jį 
reikti} perorganizuoti prašalinant arba paža- 
bojant tuos plačiaburnius, kurie dėl vieno ar 
kito laikraščio naudos kompromituoja patį 
tikslų ir visus lietuvius. Jeigu nebus įvesta 
reformų, tai ir pats p. Vaitkus greičiausia 
nusiplaus rankas, kaip jau anksčiau padarė 
Janušauskas. Tuomet žmonių sudėti pinigai 
nueis niekais”.

Aišku, kad ALTASS komiteto valdyba 
neteko visuomenės, pasitikėjimo ir ji turi pa
sitraukti. Vtets daTbas turi būti pefcorgani- 

| zuotas, jei norima skridimų įvykinti bent ki
tais metais, nors jis nebeturės,,reikš
mės, kokių būt turėjęs šiemet. “^Naujienų” 
redaktoriai, per metus laiko bliofavę, daug 
žadėję, savo šlamštų popui iarizavę ir jo biz
nį kėlę, darbo neatliko, visuomenę suvylė, dėl 
to jie turi sušaukti visuomeniškų susirinki
mų, rezignuoti ir antrojo skridimo organiza
vimo darbų; turi paimti tie, kuriems rūpi 

•pats skridimo įvykdymas, bet ne partinis ar 
asmeniškas biznis.

“Amerikos Lietuvis”, taip pat ligšiol 
} rėmęs antrąjį skridimų, sako, kad, jei šiemet 

skridimas nevykdomas, ne orų reikia kaltin
ti, bet “N-nas”. Jis rašo:

“Kaip Naujienos taip ir Skridimo są
junga žinojo, kad lakūnui Vaitkui stoka pri
tyrimo tolimon kelionėn ir šiemet skrist ne-

- galės, tačiau lietuvių kolonijoms tikrino, kad
- skris šiemet. Bet dabar kaip jau veik visi
- pinigai skridimo tikslui surinkta, tai atsi- 

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungai į klausia į antro Transatlantinio skridimo ko
mitetus — “Ar skrist šiemet, ar ne!”
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kilti; Three Moatha — $1.00: One Ifonth — 7#o. Mm — One Year — <7.M; BU Mw«M — HHi
liaurtįelru U 'DRAUGAS" brin*a bart remta. 
jfcNNrtMaa ■4*.— oa errirtetlen 
DBAUGAS” 2334 S. Oakley Avė, Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

ALRKF Sekretorius, 
23& So. Oakley Avė 

Chicago, III.

KAIP RUSAI immilS

“Juk ir lakūno Janušausko, pirmo Litua
nikos valdytojo tas pats klausimas buvo!! 
Tai kodėl tų^yk nebuvo kreiptasi į visokius 
“profesorius”,— “ar skristi šiemet ar ne?” 
Janušauskgs skridimo sąjungos buvo atsta
tytas ir “Naujienos” paskelbė — naujų la
kūnų p. Vaitkų Janušausko vietoje be jokio 
visuomenės atsiklausimo.

“Kodėl taip to dienraščio ir tos taip va
dinamos ALTASS daroma pakol kas nežino
ma. Vienok visuomenė rėmusį tų skridimų no
ri žinot kas atsitiks su jos duosniomis auko
mis aukautomis tani skridimui”.

Socialistų šlamštas mus puolė dėl to, kad 
mes reikalavome žinių, kodėl skridimas ne
įvyko ir taip pat smulkmeniškų apyskaitų. 
Bet dabar matome, kad ir kiti laikraščiai ly
giai to paties reikalauja. Taigi nėra ko pykti 

| ir bereikalo koliotis. Visuomenė dėjo pinigus,

nes jai buvo skelbiama, kad skridimas tikrai 
šiemet įvyks, o dabar turi teisę paklausti, 
kodėl skridimas atidedama ir kas ištikrųjų 

l yra kaltas, kad taip atsitiko.

LRKSA VAŽUS

Mūsų visuomenė neturėtų pamiršti, kad 
pastaruoju laiku eina Lietuvių R. K. Susivi©- 
nymo Amerikoje naujų narių prirašinėjimo 
vajus. Beikalinga, kad visi, kas tik gali, ta
me darbe padėtų. LRKSA yra stipri frater- 
nalė organizacija, prie kurios turėtų priklau
syti kiekvienas lietuvis katalikas. Taip pat 
reiktų atkreipti dėmesio į LRKSA vaikų ir 
jaunimo skyrius, kurie yra sutvarkyti sulig 
vėliausių apdraudcs departamento reikalavi
mų. Tėvai savo vaikus turėtų apdrausti ne 
kur kitur, bet LRKSA.

BRUTAS: Įstatymai mane saugoja. 
Aš apskundžiau krikščionį... o tu, tu jį pa
smerkei. Eikš ir pažiūrėk savo nusikal
timo! (Nork jį išvesti; bet žaibas užmuša 
Brutų, ir pasirodo dviejų kankinių ber
niukų garbė.

BRUTAS: Dievo teisingumas! Ach! 
(Krinta negyvas). ’• • ; ,

EMILU US: Kokia mirtis! ■ Krikščio

nių Dieve, dabar pažinau aš tavel Taip, 
tu esi vienas tikras Dievas, kuris myli 
ir baudi. Aš tikiu į Tave; taip pat ir aš 
esu krikščionis. (Klaupia).

Angelų choras 
Kankiniai, jūs nugalėjot!

Tad džiaukitės jūs šiandien 

Pas Dievų, kurį mylėjot 

Dangaus džiaugsmas tik jumiem! 

Žemė, dangus pina jums 

Amžinų garbes vainikų,

Jūsų meilė ir drųsums,

Dangaus Viešpačiui patinka. 
Uždanga.

Galas.
1930 Vytauto Didžiojo metais.

ja bankų apvogs. Bet, pagalios, nėra prie
žasties, kodėl vienas mūsų negalėtų ryt 
ryto nueiti į bažnyčių ir tų lemputę pa
vogt. Tu, Reniai, kaip tik tikęs tam dar
bui. Ar ne! Sis miestelis yra tavo gim
tinis. Ką! Tu kadai*©buvai katalikas? Kų 
tu sakai?

Kaulas pripažino viską.

. (Daugiau bus)

jas norėjo jį išgelbėti; bet mano durklas 

nedavė jam laiko. (Žaibas).

EMILIJUS: Apstok žmogžudy! 
BRUTAS (šaltai); Duok man pabai

gti! Aš, aš priverčiau Trajanų rašyti ka
rališkų raštų. Aš esu tavo piktas genijus, 
kuris per veidmainingų draugystę, pri
verčiau tave pasmerkti mirtim tavo vie
natinį sūnų! (Žaibas).

EMILIJUS: Barbare! Tu neraškysi 
savo keršto vaisių! Aš turiu išgelbėti sū

nų! (Nori išeiti). *'
BRUTAS (jį sulaiko): Aš tau pa

sakiau... veltui... jis jau mirė.. Aš pats 

pagreitinau jp mirties valandų.

EMILU U b: Aš šėlstut Ai nusimena! 

Nafcid&au savo sūnų.- išliejau jo kraujų! 
t Brutui). Jjaukini gyvuly žmogaus pavi

dalą, džiaukis savo-aukal -
BRUTAS (juokiasi): Taip aš džlan- 

i uosi, kaip tu dtiaugeisi tų dienų,, kada 

radtiečtai niekindami mano verksmų, gy

rė tavo kaiti teisingų teisėjų. (Zairas), 

EMILIJUS: Tu man užmokėsi! Nuo 

tavęs reikalauju teisybės.

bažnytėlėje! Dėlto ir Tadas Rudis išrin
ko jį, kaipo’ tinkamiausį žmogų, kuris at
liktų darbų. r'-' r ' >' -/

— Girdėjau pasakojant, kad kas tai 
paaukojo auksinę lemputę su deimantu 
šitai bažnyčiai. Žmonės kalba, kad ji de
ga prieš statulų — kalbėjo Tadas Raului, 
kada abu sėdėjo miške ir valgė vakarie
nę. — įAš tas žinias surinkau vakar nuo 
žmonių būdamas mieste. Klausant jų ka
lbų, žmogus manai, kad toji lemputė koks 
didelis stebuklas.

Kaulas nusijuokė. Kur, čia galėjo to
kia nuskurusi bažnytėlė turėti tokių bran
gią lemputę ir dar su deimantu! Turbūt, 
koks nors turtuolis paaukoja; kitaip ne
galėjo būti..

— Bet nemanau, kad verta būtų imti 
tokį bevertės dalykų. Kai kada apsigau
ti! su mažųjų inlėštų policija. Ji kai ka
da greitai pagauna vagis. P mes čia ne
norime SjioRauti, kadangi (fhieagoje turi
me atlikti didelį darbų. Aš manau, mes 
gana daug lobio gausime, kada toji gau-

A. P. tįandys

\ Išpažinties klausykla buvo šone bai-,, 
Mytice. Rautas šiek tiek matė altorių ir 
ketitų suohj. Glaudėsi, kiek galėjo, klau
syklom kauų>ų, kad pasislėpus nuo Žmo
nių. Laime jo, kad klausyklos dūri ūkės 
tavo sietinės. . n

Bažnyčios varpas nustojo skambėti, . 
tatauės ėjo į bažnyčių. Kaulas pakreipė I 
savo galvų į vienų ir į kitų pusę. Kaip > 
greitai dvidešimts metų prabėgo! Nieks | 
čia neatsiniainč... Žmonės vis tebelipo į • 
kalnų bažnyčios link išklausytų šv. Mišių 
šeštų valandų ryto. •

Turbūt ir jis darytų tų patį daly- ; 
kų, kųjie. Būdamas mažas, jis nieka- 
Aęs ne$tpĮels<lnv<» šv. Mišių. Žiema, JŽkfc ' 

lietūs, sniegas, nieks jo negalėjo a-v ’r » V. -*•
Įomukti rruO bažnyčios. Jis net tarnavo 

’llišionis. Kiek gražių valandėlių, kiek ma
gistrių aplankymų prakištu šit mūzoj?

arba savo sūnaus perskkio 
TOJAS ’/

(Iš vokiečių kalbos vertė J. Navickas)
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KAIP RUSAI LIETUVIUS 
ŽUDYDAVO

(Tęsinys)
X. Pranas Viktoras Raultnaltls — (71S (v. frankų. 
37. Felicija RogalakytA — (25.00.
SI. R. Šidlauskas — (100.00.
SS. Jonas Statkevlčlus — (60.00.
(0. Pranas B. fti'vlckls — (100.00.
01. Pranas Vainauskas — (26.00.
OS. Urtulė VrneSlūtė — 10,(17 Svelcarlikų frankų. 
43. Emilija UrneiiūtO — (50.00.
04. Juozas Urmanas — (25.00.
00. Antanas Valavičius — (60.00.
0(. Grigas Valančius — (500.00.
07. Kasys Žagrakalys — (26.00.
08. Enrikas Žilevičius — (160 SvelcariSkų frankų.

r Amerikoje gyvenamieji skolininkai yra šie:
I. Paulius M Adomaltfk advokatas — (700.00.
S. Petras Atkočiūnas dantistas — (500.00.
3. Juozas Andrlulaltis — (200.00.
0. Ignas Juozas Barkus advokatas —- (000.00.
5. Viktoras Balanda advokatas — (760.00.
(. Putras ČeanuUs advokatas — (760.00.
7. Kazys P. Člblrka — (100.00.
8. Petras P. Dauivardls advokatas — (100.00.
9. Vincas Juaas — (S00.00.
10. Petras B. Jurgelionis — (400.00.
II. Jonas Pocius — (100.00.
12. Juozapatas P. Pautlenlus — (tOO.OO.
1S. Jokūbas J. Šilkas Kun. — (800.00.
10. Dr. Aleksandras M. Račkus — 1300.00.
15. Op. Antanas Rakauskas — (660.00.
10. Darbčnlnkų Sąjunga — (6,000.00.

Kandidatai į Centro Valdybę, 
Laikantis konstitucijos dėsnių, Federaci

jos skyriai nominavo šiuos veikėjus kandida
tais į centro valdybų. Iš šių kandidatų 24-tas 
kongresas turės išrinkti devynis į būsimąją 
valdybų:

Kun. V. Abromaitis, Braddock, Pa.
Kun Ig. Albavlčlus — Chlcago, III.
Kun. J. A m totas — Hartford, Conn.
A. Bacevičius — Chlcago, III.
Kun. J. Balkonas — Brooklyn, N. V.
J. BulevtČlus — HoSnestead, Pa.
Adv. P. česnulis — Cleveland, Ohlo.
Kun. P. Česna — Mahanoy City, Pa.
Pr. čižauskas — Chlcago, 111.
Pr. Galinis •— Boston, Mass.
J. Grebliūn&a Homestead, Pa.
Kun. K. Jenkus — Boston, Mass.
Kun. Pr. Juras — Lawrence, Mass.
Kun. A. Jurgutis — Bn’dgsvllle, Pa.
Kun. Pr. Ju&kaltls, Cambridge, Mass.
Kun. M. Kazėnas — Pittsburgh, Pa.
Kun. A. Karužižkts — Cleveland, Ohlo.
A. Knetžys — So. Boston, Mass.
Kun. S. Knelžys — Norvrood, Mass.
Pralotas M. KruAas — Chlcago, III.
K. Krufiinskas — Brooklyn, N. Y.
Kun. P. Lekežis — Brooklyn, N. Y.
Kun. J. Mačiullonis, 1C I. C. — Chlcago. III.
J. P. Mačiulis — Brooklyn, N, Y.
F. B. Mast — Chfcago, I1L 
Teklė Mažeikienė — Boston, Kasa.
Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C. — Thompson, Conn. 
O. Nevulytė — Chlcago, UI.
Kun. N. Pakalnis — Brooklyn, N. Y. '
A. Paleckis — Pittsburgh, Pa.
X>r. A. Rakauskas — Chlcago, III.
Kun. J. Simonaitis — Rllzabeth, N. J.
Leonardas Simutis — Chlcago, III.
K. Srlubienė — Cicero, III.
Kun. Pr. 8trakauskas — Loerell, Masa 
S. SubaAlenė — Jamafca, L. I.. N. Y. 
kun. J. ftvagždys — Montello, Mase.
J. Tamkevtčlus — Pittsburgh, Pa.

Av. Antano par. Omaha, Nebraska .... 1.00
Federacijos apskr. Phtladelphla, Pa. ., 0.00
Vilniaus naAlalčlama Fed. lt sk. Cicero 7.S1 

Viso .......................................................... ... ......
Gruodžio mCn.

Fed. ( sk. Boston, Vilniaus nailalčiams 10.00 
Fed. S sk. Boston Darlaua-Glrlno psm. 10.00 
Kun. A. Jurgutis, Brldgevllle, Pa. ui

60 knygučių "Av. Metai Ir Kat. Ako.” 1.00 
Kun. A. Almkevidtus, Pittsburgh, Pa.

ui 70 knygučių ............................... 1.40
Kun. E. HtelgJaan, Youngstown. Ohlo

ui 100 knygučių  ....................... S.00
Kun. E. Wassel. Donorą, Pa. ui 100 kn. 2.00 
Kun. M. Urbonas. DuBoia, Pa. ui 160 kn. 1.00 

.06Kun. J. M/Zlua, EUsworth, Pa, ui 1 kn.
Kun. M. J. Kazėnas, pittsburgh, Pa

ui 600 knygučių ................ .................. 10.00
Kun. J. Vallnoras, Pittsburgh, Pa ui

200 knygučių ....................................... 4.00
Kun. J. SupMnskaa, Sugar Notch, Pa

ui 200 knygučių ................................... 6.00
Fed. 18 sk. New Brltaln, Conn. dr-jų mo

kesčiai ................................................... tos,
Kun. J. Avagldys, Montello, Mass.

ui 300 knygučių ............................... (.00
Viso ....................................................................

Sausio mėn. 1034 m.
Kun. S. Bartkus Kewanee, III. už

200 knygučių .............. ................ (4.00
L. R. K. Dramos Są-ga, Scranton, Pa.

met. mok..................... 1.00
Feder. 41 sk. Lowell, Mass dr-jų

mok. už 1932 m........................... (.00
Kun. J. Karalius Shenandoah, Pa už

800 knygučfų ........,.......... .. 1(.00
Fed. 3 sk- Boston, Masa už 100 kn. 2.00 
Fed. II sk. N«w Brltaln, Conn. nž

100 knygučių .......................V..'. 2-00
Kun. 8. čepananls, Homestead. Pa už

300 knygučių .............................. < 00
Viso ...?............................................... ................ 137.00

Vasario mėn.
L.R.K.S.A. 112 kp. Brldgevllle, Pa. 1.00 
Sodallečių dr-Ja Brldgevllle, Pa .. 1.00
Gyvojo Raž. dr-Ja Av. Kaz. par.

PhUa.. Pa ...................................... 1.00
Apafttalystės Maldos dr-Ja PhUa., Pi. 1.00 
Fed. 02 sk. draugijų mokesčiai, Indiana

Harbor, Ind...................v ....... 4.00
Av. Jurgio parap. Phlla., Pa dr-jų

mokesčiai •.........................1 i.do
Fed. S sk. Boston, Mass. Vilniaus

reikalams ............ .......................... 15.00
Fed. 3 sk. Boston, Mass Dariaus -

Girėno paminklo fondui .......... 15.00
Kolegijos Rėmėjų 41 sk. Archer

Heights ................................. .. 1.00
Viso .......... . ..,............................... /e/............

Kovo mčn.
Fed. 15 sk. Dievo Apv. par. Chlcago

dr-jų mokesčiai ........... .‘t. 12.00
Fed. 1> sk. Brlghton Park. Chlcagd ‘ 

dr-jų mokesčiai ....................... 10.00
Fed. 19 sk. Brlghton Park, Chlcago,

Vilniaus reikalams ....................... 10.1,4
Av. Petro dr-ja, Brldgeport. Chlcago 1.00 
Glm. par. Av. Kaz. Ak. Rėm. 8 sk.

Chlcago • • •. • —,• • •
Fed. 7 sk. Town of Lake, ChleagtK..
Fed. 19 sk. Brlghton Park, Chlcago
Mot. 8-ros 66 kp. West 81de, Chlcago 1,00 
Fed. 62 sk. Pittsburgh, Pa. dr-jų

mokesčiai .................................. . 16.00

- ' • ■ . ,

00 
06

Fed. 4* sk. Lonell, Mass., badaujan-
člų Vilniečių lelpimni .............. 37.45

Fed. 47 sk. Provldence, R. I„ badau
jančių Vilniečių šelpimui .... 28.00

Fed. 47 sk. Provldence, R. I., Dariaus
Girėno paminklo fondui ...... 16.00

Fed. 47 sk. Provfdence, R. I., dr-jų
mokesčiai ................................. 6.00

Viso ...........................‘.........................................
Gegulės mėn.

Av. Jurgio par. choras Phlladelphls
Vilniaus reikalams .».............. 13.08

Fed. sk. 20, Baklmore, Md., dr-jų mo
kesčiai   2.60

IAkelstas U. 8. Bonas........................... 50.00
Mot. Hų-gos Mass, Maine Ir N. H.

apskr. metinė duoklė .... ............. 1.00
Vilniaus pasų >0 U Fed. 10 sk. Nor-

wood, Mass .......................... 2.(0
Vilniaus ženkleliai 11 Fed. 10 sk.

Nonrood, Mass. .......................... 28.06
Viso ....................................................................... 100.13

(Daugiau bus)

l.oo
iioo
3.00

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

ir dalinę Švenčiausiąjį. Aš to 
1411 rnavau per visas mišias iš ei- ‘

lės. Tuomet aš tebuvau vos 
17 metų. Pasibaigus mišioms, 
kunigas užgiedojo suplikaci
jas. Vyrų buvo labai daug, bet 
niekas nebuvo pasirengęs ko
vai. Staiga sudundėjo šūviai, 
suterŠkėjo kardų, durtuvų smū 
giai. Rusai su kazokais apsu
po mus iš visų pusių ir žudė 
besimeldžiančius... Nei gintis, 
nei bėgti nebuvo galima. Ku
nigas, kuris klūpojo šalia ma
nęs, greitai sukniubo nuo ka
zokų kardot Aš, gavęs į šoną 
su durtuvu, buvau tik truputį 
sužeistas. Greitai pasiritau po 

’1'45 krūmais, o iš ten pasprukau į 

Šaravus. Čia pasislėpiau kluo
ne. Bet po kelių valandų pa
gautas, sužinojau, kad visi 
kunigai buvo be pasigailėjimo 

i išžudyti. Daugelis vyrų buvo 
po tuo pačiu ąžuolu pakarti. 
Tik vėliau jų kūnai buvo pa
laidoti Šaravų kapuose. Visi 
suimtieji buvo surakinti ir nu
vežti į Kėdainius. Ten aš tik 
iš tolo pamačiau savo tėvelį, 
kuris buvo vežamas į Sibirą. 
Aš patekau į rekrūtus ir tik 
po rusų turkų karo, kaip gar
bingai pasižymėjęs karys, grį
žau į savo tėvynę Lietuvą”. 
Taipi. pasakojo mano tėvelis, 
miręs didžiojo karo metu. Ša
ravų Vyrų Apaštalavimo na
riai, minėdami tas skaudžias 
70 metų sukaktuves, savo kai
mo kapuose, kur ilsisi septy
ni kunigai, šiais metais pasi
ryžo pastatyti koplytėlę.

“O tasai ąžuolas ir šiandien 
dar tebestovi, aukštai iškėlęs 
savo viršūnę virš visų kitų 
medžių. Tik tas įdubimas, kur 
būva laikomas Švenč. Sakra- 

1 mentas, vėl užaugo. Bet žmo-

Muzikos Pi jonieriai
Rašo A. P. Stulga

MENDELSSOHNAS parašė overturą Šekespyro
----------- 1‘‘Vidurvasario naktų sapna-

Jokūbas Liudvikas Feliksas'ms”, kuris yra itin gražus kū- 
Mendelssobnas - Bartholdy, J rinys. Jis buvo netik kompo-
paprastai vadinamas Mendel- 
sonas, gimė Hamburge, Vokie 
tijoje, ,1800 m.; mirė 1848 m. 
Mendelsonas buvo vienas iš 
didžiųjų pasaulio muzikinin- 
kų; jis turėjo progos pradėti 
savo karjerą iš pat jaunų die
nų. Jo tėvas buvo bankinin
kas ir užtektinai turėjo turto, 
kuriuo Feliksą auklėjo muzi
koje ir bendrame moksle. Jo 
motina ir-gi buvo apsišvietu
si moteris, viską suprantanti 
ir permatanti. Ji pati pradėjo 
lavinti muzikoje savo jauną 
magistrą. Ji jo nevertė prie 
pamokų, bet surasdavo tokius 
paskatinimo būdus, kurie jos 
sūneliui sukeldavo entuzijaz- 
mo ir tokiu būdu su didžiau
siu noru mokindavosi savo 
užduotis.

Yra toks priežodis: “gerai 
pradėta — pusė nudirbta”. 
Panašiai šis priežodis tinka 
Mendelsonui. Jo gera pradžia 
buvo jam šviesioji ateitis. Jis 
nežinojo vargo, nes jam nerū
pėjo gyvenimo aplinkybės.

Jis turėjo daug ištikimų

stangų savo sūnelio išauklėji- 
. mui. Baigę s Paryžiaus konser- 
' vatoriją, pirmiausiai nukreipė 
, dėmesį į bažnytinę muziką. 
Prie to, jis parašė populiarių 
operų ir kitokių kompozicijų.
Jo lopera “Faustas” ir “Rė
mėjus ir Julytė” yra dauge
liui žinomos. Jo giesmės ir dai 
nos yra daug ir visur vartoja
mos tarpe įvairių tautų, įvai
riose kalbose. C. Gounodas mi
rė 1893 m.

Kaip garbini Švenčiausiąjį 
Sakramentą; ar mielai skubi
niesi prie to dangiškojo val
gio; koks yra tavo tikėjimas!

zitorius, bet sykiu ir gabus 
pijanistas, žymus direktorius, 
muzikos instruktorius ir pie
šėjas. Leipzige jo laikais mu
zikos konservatorija buvo au
kštam laipsny. Orkestras, gu
riam jis vadovavo buvo vie
nas iš žymiausių. Mendelsonas 
maršrutavo su koncertais po 
Vokietiją, Angliją ir kitas va 
lstybes didžiausiu pasisekimu

Žymūs jo veikalai yra ketū- Jei nesulsuksi Go
rios simfonijos, septynios ove- kl’’’ ™nomet karstame pasi- 
rturos, dvi pijanui koncerto., I k»lMjime su Dievu rasi bent 
smuikui koncerto ir daugelis nu84ram’11irno- 

įvairių instrumentalių kompo
zicijų; šešios vargonų sonatos; 
vargonų preliudijos, fugos ir 
muzika didžiųjų teatrų rašy
tojų veikalams, kaip Šekespy
ro, Goethes, Racine, Sopboc- 
les ir kitų. Jo muzika ir da
bar plačiai vartojama ir my
lima, ypač. “Daina be žodžių” 
ir “Vestuvių maršas”.

0HARL9S GOUNOD

NE NUSIMINKITE
•
| Jūs galite gauti pas savo valztlnfnką 

tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilga. 
laiką buvo vieno {žymaus Gydytojaus 

eskrlipr. 
jleną

cija. Tai yra tikrai gera nau- 
lėl vyru — tik reikalaukite

Nusa-Tone
Mėnesinis treatmentas ui Doleri — 
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
sit# pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
bus Jums sugrąžinti

Rletai kurios iškilmės apsi- •
eina be gražiosios “Avė Ma- 

draugų. Gyvenimas buvo tai-(ria”, kurią parašė C. Gounod, 
kus ir normalus. Būdamas Me- gimęs Paryžiuje 1818 metuose. J 
ndelsonas penkiolikos metų Pirmoji jo inspiracija ir pir- S 
turėjo parašęs keturias operas, i moji muzikos mokytoja buvo. 
o būdamas septyniolikos metų1 jo motina, kuri daug dėjo pa

160.00

neš ir dabar teberodo tą viey

Kun. K. Urbonavičius — Boston, Masa
Kun. M. Urbonas —- DuBoia Pa-
Kun. J. Valčflnss — Cicero, III.
Kun. J. Vaišnoras — Plttaburgk, Pt
Konstantas Vallnoras — Pittsburgh, Pa. 
Anastazas Valančius — Cicero, III.
Kun. E. Vasiliauskas — Homestead, Pa. 
K. Vencius — Lawrence, Mass.
K. VlInAkls — Brooklyn, N. Y. < 
Kun. F. Vlrmauskas — Boston, Mass.
A J. žvirblis — Chlcago, III.

Metų Įeigos:
"■Jo mčnuo — IMS m.Rugsėjo

Rugplflčlo mėn. balansas ............................. (704.11
1. Av. Pa n. Gimimo par. 2 draugijos (3.00

Marijonų Rėmėjų 41 sk. Archer Heights 2.00 
L. Vyčių choras Waterbury, Conn..., 1.00

Viso ........................................... •............................. ... 0.M
Spaliu mėn.

I.. R. K. 8. A. 100 kp. Chtcag* .... 1.00
Tretininkai. Brfghton Park, Chlcago .. 1.00
Fed. 19 ak. Chlcago, Vilniaus aažb.. 10.21

Viso ................................................................. 12.21
Iszpkričto mėsa

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c.

Novena Neperstojančios Pa
galbos ............................... 10c

Novena prie Sv. Teresėlės/ 
Mažos Gėlelės antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaidą 

galima gauti

“DRAUGAS” PUB. 00.,

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, I1L

I-abd V kp. AuBras ysrtų par. Chic. 1 
Fed. 49 sk. Lowell, Mass .- 9

154.14

tą, kur buvo prikaltas kryžius 
Mat, ąžuolo žievė apaugo ap
linkui ir paslėpė jį savyje. Du 
kiti kryžiai buvo toje pat vie
toje prikalti. Ir juos ąžuolas 
priglaudė į savo širdį. Tik pa
skutinio kryžiaus viena dale
lė vos tematyti dabar.”

Važiuojam!
r ’’ ’ *'• • ,r< "

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 riMų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite. - '*

o

RHEUMATISM
Pato—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for Yov
Thlnk of lt—how thls old world 

doe« mska progresą—nos oom« 
prsscrlption whlch ls known to s 
madsts ss AUenru and rrlthli 
botus after you start to take thla 
fcvUt kcting formule paln, agony and 
Ingammatlon caueed by ezceea urlo 
acld has started to depart.

Allenru does Just wh»t thla rodeo 
says lt ariu do—lt ls guaranteed. Ynu 
can get one generolus bottle at lezd- 
Ing drugstores everyrrhere for 8S 
centą and If lt doesn’t brlng the joy- 
ous results you espect—your money 
whole heartedly returned.

VISADA
UŽMIRŠTA

85.48

Klausimas. Vakarų Virgini
jos valst. antspauda turi žo
džius? “Montani semper Libe- 
ri”. Ką tai reiškia! ,

Atsakymas. Visos valstybės, 
apart trijų, turi prasmežodžius 
ant oficialių antspaudų. Vaka
rų Virginijos yra lotynų kal
boje ir reiškia: “kalniečiai vi
suomet laisviečiai”. J. A. V. 
prasmežodis buvo priimtas 
1782 m. ir, kaip visi žino, yra: 
“E pluribus unum”.

II
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MA — MA—•
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T TOLO NOU TO 
THAT BVNDLE 
H DOM' OGT

EVe&MfcOt* *»T0MRLFS 
OME fe. IT *>

l'<

...............................

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? JI pati nežinoj& 
Jos blogs# kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kra
po tUBniekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pasalinti. 
Gargaliuok su Listertns Ir 
tas atliks kas reikia Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 0 dienas.

I.AMRERT PHARMACAL 
OOMPAHY

8t. Louta, Mo.

LISTERINE
promptly and* odors ordlnary ' 

ant Mdo in 4 daya

I VMOAJT 
FOfeGETT a:



-

LIETUVOS PILIAKALNIAI mai ir dainos jau tebėra ui , met Impilties piliakalnių pa
rašyti, kiti dar sudaro vadi- binėjiumi Lietuvos juokslipiu- 
namųjų liaudies kūrybą — tau kailis davė tiek medžiagos, ku- 
tosakų. ri labai ryškiai vaizduoja

Šie Lietuvos piliakalniai y- P^^orimų laikų lietuvių 
ra netik krašto papuošalas, tautos gyvenimą žian’
bet ir vertingi mokslo atžvil- ^ūtų iškasinėti visi Lie-
giu. Lietuvos archeologai juos ^UVOH piliakalniai, tai lietuvių 
kasinėdami randa įvairių do- gyvenimas senovėje būtų nu- 
vinių apie mūsų krašto gyve- šviestas, kaip ant delno.

. nimų dar tais laikais, kurie Žymiausieji Lietuvos pilia- 
jokiose knygose nėra užrašyti. Į kaimai yra Apuolės, Impilties, 
Pernai buvęs Apuolės, o šie-' (Tętiijyg 3 pusi}

Esu tiesiog sužavėtas Lie
tuva. Lietuvių tauta rodo 
daug kūrybinės energijos ir 
ryžtumo nepriklausomai gy
venti. Esu ypatingai nustebi
ntas Kaun, kuris taip pat 
greit užaugo į didelį miestų 
su naujoviška statyba. Esu 
tikras, kad Lietuvos respub
lika sugebės apsaugoti savo 
nepriklausomybę ir atsieks\pa 
geidaujamą tikslą.

Dėl Vilniaus, tai yra gra
žus miestas, nors jo apylin
kės dar gražesnės. Lankiau 
cjonyksčias krautuves, daug 
su kuo kalbėjausi, daug kas 
nusiskųsdavo gyvenimo sun
kumu. Ar tie -skundai teisin
gi, nežinau, bet manau, kad 

i Vilnius turėjo nukentėti, virs- 
I damas iŠ prieškarinio preky- 
i bos centro atskirtu nuo liku
sios Lietuvos provincijos mre 
stų.

Iš visko, kų mačiau, gaunu 
įspūdžio, kad Vilniui labai ne 
sveika būti provincijos mies
tu. Tie, kurie jį įkūrė, lėmė 
jam vaidinti kitokį vaidmenį 
politikos, ekonomijos ir kul
tūros gyvenime. Ilgų laikų jis 
ir vaidino. Teisėtumas ir tei
singumas, mano manymu, rei 
kalauja, kad tas vaidmuo jam 
vėl būtų grųžintas, kad jo kū 
rėjų valia vėl būtų vykdoma. 
Tada Vilnius kitaip atrody
tų, tada būtų daugiau gyve
nimiško judrumo. Kas .žino, 
gal taip ir bus ateityje? Gal 
ir man dar teks pamatyti Vi
lnius kitoks? Tai tokius įspū
džius išsivežė iš Lietuvos irĮ *•
jo sostinės mūsų lietuvių drau 
gas ir nešališkas stebėtojas,

Lygios Lietuvos lankos iš 
margintos kalnais ir mažais 
kulneliais, apie kuriuos visoje 
šalyje skamba gražiausi pada
vimai. Žmonės pasakoja, kad 
tuos kalnelius milžinai supylę, 
kad juos supylė didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių laikais ga-j 
rsūs karo vadaį, savo žygiams 
atminti. Gerbia žmonės tas 
vietas, jas saugoja ir lanko. 
Įvairių iškilmingų švenčių 
nuotaikai pakelti apylinkių 
žmonės dabar susirenka vaka
rais prie tų piliakalnių, ten 
linksminasi ir ugdo savyje di
dingų garsių praeities lietu
vių dvasių.

Apie tuos kapus — milžin
kapius skamba dainos visose 
apylinkėse, kur tik jie yra. 
Daug skambių padavimų dai 
ir šiandien vaikščioja žmonių 

. lūpose. Kai kurie jų, padavi-

VLKTORAS MANDRAVI0KA8, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

MCTCK|IQ VADfl la^° svetimtautis. Tai Į
HllLAUu v AIIU buvo baiiii ir skaudi naujiena. į

Mirė taip staiga, nes Darbi- į 
Barine, Wis. - "Drauge ,lmikų uieni( Ml-ias ,

jau buvo rašyta apie mirti mū įr „wkado6 niekaul ^1^. j 
tų myliniu klubinio kun. An- di, wrg^. įįlodei kaip 45 ule į 
lapo Baliuko. Begalo liūdi vi- ly_ nor8 >u 6jo 52 metlla 
si Racino lietuviai ir meldžias
už velionio sielų. Tai didelis Rugsėjo 10 d., 9 vai. ryto 1 
ir netikėtas smūgis Sv. Kaži- ^rine buv° gedulingos šv. * 
niero parapijai, nes neteko va- Mišios už klebono sielų. Daly- < 
do, kuris mus garbingai vedė vavo b kunigai. • Mišias laikė 1 
rirš 12 metų, netik sielų reika-ibun- L Chiklineki, O. F. M., i 
luose, bet ir svietiškuose, mūs asistavo kun. 11. Novotny, dia- 1 
tautos, mūs Lietuvos. Turėda- konu kun. Koren, subdiakonu, 1 
mi velionį už vadų, mes raci- kun. M. Lipinski ceremonijų ] 
□iečiai, niekados nebuvom pa- vedėjum ir kun. A. Erz sanc- J 
silikę nuo kitų kolonijų; ne- tuariuin. Pamokslų pasakė Ke i 
kartų net buvom užėmę pirme- nosba» Wis., kleb. kun. M. Ur- 1 
nyfo bonavičius. «

A. a. kun. Antanas Balins- Velionis jaunas būdamas tu- 1 
kas buvo ramaus būdo, malo- rėjo apleisti tėvynę ne iš savo : 
nūs apsėdimuose; niekados nie valios, bet dėl rusų žandarų 1 
kur nesigyrė savo nuveiktais persekiojimo. Lai man būna J 
darbais, bei vargais; viskas leista prie kun. Urbonavičiaus i 
jam buvo kuogeriausiai. Dėlto pamokslo pridėti vienų įdomų « 
turėjo daug prietelių. Visi jį dalykėlį. / i
gerbė ir mylėjo; net tikėjimo Prieš penkis metus tūlas le- ! 
priešai apgailestauja. ūkas su savo žmona važiavo :

... ........... .... , gatvėkariu. Moteris pamačius 'Liūdi netik racimeciai, bet . , , . . x .
ir MUwa,ikw lietuviai, kaipo 1*,*lant S’“’*1“™'

... staiga susuko nesavu balsai ,savo klebono; liūdi visi Wis- . .. ...... . as mačiau kunigų Balmskųl ’consino lietuviai, nes visose <trr . . , , ,, Tai kųs? , sako vyrąs. Juk
parapijose jis yra daug gera , . . ' , . ,
padaręs lietuviams, Bažnyčiai vaU®. yJa. ° °
ir tSvynei. aauki, kaip beprote.-- '

Jinai jam aiškina, kad kun. 
Visų savo gyvenimų pralei-' Balins kas negyvas; jo dvasia 

do Wisconsine sunkiai darbuo Amerikoj; jį nužudė rusų ža- 
damjgifc neatsižvelgdamas į ųdarai, ar &jĮart fovo, nes vi- 
savo sveikatų, kas, beabejojiės, ^sa^parapija Lietuvoje žino, ne 
sutrumpino jo gyvenimo die- ji viena. Sušaukus kokį ten 
nas- lietuvių jaunimo susirinkimų,

Kaip jau “Draugo” skaity- užklupo žandarai ir kun. Ba- ; 
tojai žino, a. a. kun. Antanas linskų išsivežė. Kur dėjo, nie- { 
Balinsiąs buvo valdytojas kas nežinojo ir niekas dau- 
dviejų mažų parapijų: Milwau'giau jo nematė. Visi sakė, kad 
kee ir Racine; gyveno Milwau' žandarai nužudė. Už kiek me- 
kee. Į Racinų važinėdavo. Nors tų atvažiavo į Amerikų u 
kelio turėjo 26 mylias, bet tas visai buvo pamiršus apie kun. 
jam nedarė skirtumo: visados Balinsiu. Vyras jai papasako- 
laiku pribūdavo Mišioms, bet jo, kad kun. Balinskas jau il- 
ir stacijoms, gegužinėms pa- gas laikas kai Amerikoj gy- 
nialdoms, raž&nčiui ir kitokiuo vena ir Racine lietuvių parap. 
se reikaluose. Ir taip per virš klebonauja.
12 metų. jigą laikų jo moteris netikė-

Atėjo diena, kad A. Oališa- jo, kad kun. Ęalinskft* būt gy- 
nskis stoty kun. A. Balinsko vas. Kada aš velionio apie tai

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

DENTISTAS
1446 80. Oth CT., CICERO, ILL 

Ut&r., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 
•147 80. HALSTED ST., CHICAGO 

Ppuęd. Ssred. Ir Subat. X—8 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRŲRŲ^JB 

įsai SOUTH UALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arietdaa Avė.

Valąndoa: 11 ryto iki 4 popiet 
I iki 8:80 vakaro

Dienoms Tol. LAFayette 6703 
Naktimis TsL CANal 0403

Tel. LAFayette 7660
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 1 IK S popiet. 7 Iki 8 vok. 

Nedėlfoje pagal sutartižymus Švedijos veikėjas. Jo 
nesuinteresuotas balsas yra 
mums labai svarbus, nes jis 
savo pastabas kartojo vi
siems visur. Girdėjo jas ir 
lenkai, svarstė ir diskusavo, o 
gal ir gavo pagalvoti ir tie 
lenkai, kurių kvietimu senato
rius Lindhagenas buvo Vilnių 
je atsilankęs. Už tokius aiš
kius, drąsius ir nešališkus žo
džius Lindhagenas yra nusi
pelnęs Visų mūsų ir mūsų pa
vergtųjų brolių didelės paga
rbos.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
ral.: 2—t Ir 7—3 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CAMal 0403

OMIce Tel. REPubllc 7686 
Res. Tet GKOveUlU 0*17

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

S4» W. MARQUETTE ROAD 
GTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL 3-4 Ur 7-8 vak. Ketv. *-13 ryto 
NsdėŲoJ susitarus

Offlcs Pilone Re*. aod Office 
fROapeot 1039 So. Leavlu SU

CAgap 0704

PBYS1CIAN and BURGEON

2403 W. 63rd St., Ohioago
OFFICE HOUBS:

9 to 4 and 7 to • P. M. 
Bunday by Appolntment

arba vadu. Dirbo ir dirbo ne
paisydamas savo sveikatos, ne 
ieškodamas garbės, atsidavęs 
tarnauti Dievui, žmonijai ir 
tėvynei, Lietuvai.A

Lai Dievas duoda jo sielai 
amžinų atilsį dangaus karali
joj. B. V.

•mfc-v i-•«.<- •*-»'

DENTISTAS
2201 W. Cerm&k Road

(Kampan Leavltt 8L) 
Valandoa: Nuo 8 Utį IX ryto 

Nuo 1 Iki • vakaro 
SeredoJ p«al autartl DR. STRIKOL’IS

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Aųhjand Avė.
tsjvsr

soti W«t «rd Btr.
(Prie Arebor Ava aotoll Kad 

Valandoa: nuo S lkt S vai. vi
Valandoa 1—S Ir 7—8 vak. 

Sarodomls Ir Nedaliomis pasai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. Ctfifornia Avė.
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

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

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arU 47tb 8treet 

Vai.; nuo 0 Iki 8 vakare 
Serodoj *a«al sutarti

M. J. RUSSEllGTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandoa: 3-4 Ir 8-8 vai. vak.
Realdondjos Ofisas: 3656 W. 991b SA 

Valandos: 10-13 Ir 8-0 vai. vak. 
Sarodomls Ir Nedaliomis pagal sutarti

Lietuvio Chirurgu ir Gydytojai
2515 WE8T 60th 8T.

Of. ir Bm. Tel. HEMlock 6141J.,*"
Valandoa:

2.4 popiet; nuo 6.8 vakarai!

baigiamas fiksinti ir bile die- Vienam moterų sekcijos sū
nų reikia Lituanikos laukti sirinkime po paskaitos apie 
Kaune, karikatūristas Marti- Į moterų uždavinius visuonieni- 
paitia šaulių gazietoj “ Trimi-j škain gyvenime, susirinkimo 
te” šiaip uždainavo: Į pirmininkė klausia, ar turi ku-
“Lituanika antroji ri kokių paklausimų. Viena
Nusileis greit Lietuvoje, moĮeris pakilusi paklausė: 
Baigs ji vienų gražių dienų — Aš norėčiau paklausti, 
Žygį Dariaus įr Girėno. kur tamsta pirkai tų savo dre- 
Janušas sau vienas verki#
Kugkdinęs savo mark?- .------------- ,
Džiaugias Vaitkus mūs drąsus, Vienoje ^bažnyčioje per pa
ims rekordus jis visus”. maldas sėdi suole senukas. Į 

Gabiam karikatūristui Mar- sakyklų įlipa kunigas paniok- 
tinaičiui įnešu dabar nupiešti, slų sakyti, Senukas iš kišenės 
atatinkamų karikatūrų apie išsiima klausymo triubelę. Sė- 
ALZTASS ir Čikagos cicilikų
“atliktų” Dariaus - Girėno žy 
gį ir po ja padėti kad ir ši
tokį parašų: x
Utuanika Antroji,
Gud bai tau mūs Kaunas moja; 
lankiam galvų Altass tavo,
Kuris šiemet mus apgavo.
Jonušas sau skaniai juokias,
Vaitkaus nuotaika nekokia.
Iš skridimo iki šiol 
Piššš išėjo ir dacol.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLT AKIU 
SPECIALISTAS 

PEengvlna akli) Įtempimo, k ••tl prtažartlml galio* ■k^dĮj 
svaigimo aklų aptemimo, narve 
mo. skaudamų aklų karių, atl 
trumparegyste Ir tollrerystę. Pri 
gfa teisingai akinius. Visuose a 
Ūmuos* egsamlnsvimas daromai 
elektra, parodančia mažiausia* 
daa Specialė atyda atkreipiami

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

TsL VIBgtela 00M 
Ofiso vaL: 3—4 Ir 8—8 p. m.

NedlUoml* pagal sutarti

Visko galėjo būti, bet tųs jau2iūn, kad visų akyse ašaros.
Visi jau žino, kad niekados praėjo”.
jau nebeatvažiuos jų numylė-’ Savo gyvenime velionis nie-
tas klebonas, nes jo vietoj Mi- kados nestatė save didvyriu,- DR.SUSANAA.

Ilfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at
imu aky* atitaisomos be akinių.
SS8*“^S£aSd avs.

Phone Boulevard 7580

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTED ST.

Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 Iki I vak. 
lOskvtm Osrsdssas

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIE7UVUKU8 KATALIKIŠKUS 

LAIKRAS6IUS

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Cliicago, III. Me
tams $6.00.

DARBININKAS”, Lietuvių 6v. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į 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
nalai, 366 W. Broadwsy, So. Boston, Mass. Metams
$2.oa

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

VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. WoOd 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

AMERIKA” savaitraštis. laidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1-50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. >,__

OFISAS
4729 So. Ashland Ava.

9 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALAJTOO8:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryts, nuo S Iki 4 
v»L po pistų fr nuo 7 UU 8:80 vaL 

vakaro. Nedėllomi* nuo 10 iki lt 
valandai disng.

Rusas Gydytojas Ir Cblruryrs
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. H&lated 8t 

Kampas lįst Strost 
Valandos: I—4 poplst, 7—* vsl. vak.

NsdėUomls tr tvsnudisplaU 10—11

DR. JOHN SMETANA— Del ko dabartinis alus ge
riančiųjų galvai duoda smar
kų kikų? r

— Nereikia paisyti galvos. 
Užtenka, kad tas alus parda
vėjų ir gėrėjų kišenėms duoda 
smarkų kikų.

Čikagos cicilistų popera pra 4 ----------
dėjo gkelbti smulkių antrojo — Kas žmogui reikalingiau- 
skridimo pajamų rokundų. Kol (šia prie skanių pietų? 
surokuos 30,000 dol., ateis pa- — Burna.

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

2 aukštas
Pastebėk i t mano iškabas

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

Phone Ganai 0623

Office Pbone 
TRIasgle 0044

GTDTTOJAS R- CHIRURGAS
531 80. ASHLAND AVI.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 310
Taki H a H «. rakus

4



ARKIVYSKUPAS JUROM 
MATULEVIČIUS Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimą- šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lak 
kai, kada Dievas leis jį išvys* 
ti šventuoju paskelbtų.

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

MATULEVIČIUS“I
, Knyga parašyta

LIETUVOJE TĘSIAMI 
NAUJI PLENTAI IR 

IBEHNKELIAI Sitų Lietuvos sričių gyven
tojai sužinoję, kad jų rajonuo
se bus statomas plentas ar ge
ležinkelis, labai apsidžiaugė. 
Jie siunčia įtakingesnių žmo
nių atstovus į įvairias vald
žios įstaigas, prašydami dar 
bų kuo greičiau pradėti. Kai 
kurie darbai bus pradėti dar 
šiais metais. Kiti tikimųsi, kad 
bus vykdomi ateinančiais me
tais. Lietuvos valdžia yra nu
sistačiusi pirmiausiai sutvar
kyti kramto susisiekimų, o pa 
skiau jau vykdyti ne taip sva
rbius antraeilius darbus. Tvar
kant susisiekimų, gretimai dar 
iškyla ir tinkamų tiltų staty
ba. Nors jau daug tiltų yra 
pastatyta, nors jie sūryje ne
mažai pinigų, tačiau jų dar 
daug reikalinga ir dar daug 
jie pareikalaus pinigų

Vykdant tokius plačius kra
što susisiekimo gerinimo dar- 

įdvokato. ir Panevėžio ūkininkai l bus, bus aprūpinta keli tūks-
1 nutarė, kad jiems tose vietose tančiai darbininkų nuolatiniu

LIETUVOS PILIAKALNIAI'būtų pratiesti nauji plentai ir , kelių metų darbu. Tuo būdu 
| pagerės netik Lietuvos gyven-

ir, tojij kultūrinis bei ekonominis
is, gyvenimas, bet ir bus Lietu- 
os voje visiškai išnaikintas neda- 
,e" rbo klausimas. Ligi šiol susi-

siekimo gerinimo klausimas

BARBORA 
RAUDONIENE 

(Po tėvais PUčaitė)
Mirė rugsėjo 17 d. 1934, m.. 

12:46 vii. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus. Kilo 16 Tauragės 
apskr., Šilalės parap. Ameriko
je l&gyveao 24 metus.

Paliko daleliame nuliūdime 
vyrą Juozautį Ir du posūniu* 
Jeromo Ir Mttchell, seserį Va
leriją, sesers dukterį Oną, se
sers sūnų Joną, pusseserę Oną 
Strasdauskienę ir gimines; o 
Lietuvoj seserj Oną Ir du bro
lius Motiejų ir Antaną.

Kūnas pašarvotas 1622 West 
67th St Laidotuvės jvyka pe
nktadieni. rugsėjo 21 d., 16 na
mų 8 vai. bus atlydėta i šv 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
ui velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta 1 Šv. Kazimiero 
kapinės.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gk'mlnes, draugus-ges ir pažys- 
tamus-maa dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Put-Oniai Ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grn- 
borius J. F. Hudeikis. Telefonas 
YARd* 1741. 

URBULt JAKUBONIS
(Po tėvais Kitraite)

Mirė rugsėjo 14 d. 1934 m., 
}1:36 vai. vakaro, sulaukus 44 
metų amžiaus. Kilo 16 Šiaulių 
apskr., Tryiklų parap. Ir mie
stelio. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, 2 sūnus; Juozapą Ir 
Feliksą: dukterį Aldoną, sese
rį Zofiją, švogerj Vytulą Pe- 
leekį Ir jų Šeimynų, Svogerias 
Petrą Ir Mykolų Jakuboni'u* ir 
2 •puseseseres: Uršulę Ir Vikto
riją; o Lietuvoj motiną Mari
joną, 3 seseris ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St. Lai
dotuvės Jvyks ketvirtadieni, ru
gsėjo 20 d., iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėta J Dievo Ap
vaizdos parapi'Jos bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
et velionės sielą. Po pamaklų 
bus nulydėta 1 Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gee ir pažys- 
tumus-mas dalyvauti ši'ose lal- 
dotuvčse.

Nuliūdę: Vyras, Kūnai, Duktė, 
Se.Mjj, Švogeyiai ir Pusseserės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Butkus. Telefonas
CANal 8141.

ne vieno
NORI PIRKTI LIETUVOJE žmogaus, bet daugelio mūsų 

GATAVŲ DĖŽIŲ | Lietuvos profesorių, kunigų,
----------- .mokytojų. Knyga yra didele,

KAUNAS. — Pietų Afri- su stipriais kietais viršais, su 
kos, Joliannesburgo miesto, persiuntimu kaina $1.90, dar
prekybos firma Alex Uirscli- galima gauti, 
man ir Co. kreipėsi į atitinka- “DRAUGAS“
rnas Lietuvos .staigus, praSy- ’
dama pranešti, ar negalėtų b Chicago, III.

Kun. A. Petrausko, M. I. C
H). Paskolinau savo draugui 

pinigų. Jis man davė užtikri 
ninių, kad atmokės “chattel 
mortgage”. Jo biznis sudegė; 
jis turėjo “ insurance”, bet ko
mpanija neatmoka man pasko
los. Kas ten yra tokio, meld
žiu pasakyti?

Ats. Labai daug Lokių atsi
tikimų. Aš spėju, kad toksai 
įvykis “it is very important 
that tlie Pire Insurance Com 

rį moku $30 į mėnesį. Neturiu' pany have a mortgage clause 
vadinamo “lease” rir noriu įn the policy. Otherwise tlie 
greitai iŠsimufuoti. Kaip aš insurance is void”. Kai jis da
tulių apsiginti save? . Vė “chattel mortgage” ant

Ats. Jeigu paranduoji fletų savo biznio> biznis buvo ap- 
ir neturi jokios sutarties, ar- draustas. Bet įstatymai reika- 
ba “lease”, tik legaliu fermi- lauia» kad apdraudos kompa- 
nu “tenant from month to nUa Auri pranešti, jog jis už- 
montli”, norėdamas, kad na- traukė ‘‘mortgage” ant to bi- 
mo savininkas nedarytų no- zmo-
sifiaguiio, jalu turi dVLŪti raš- 1L Turiu namų šešių apart- 
tiškų pranešimų pavadintų unentų. Du rendauninkai pasi- 
“landlord’s 30-dav notice”. liko kelis mėnesius su renda.

Atsiminimai iš 1905 — 1914 
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisrmtimui 5c.

“DRAUGAS” PUE. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Cliicago, III.

Veda Charles P. Kai
(Tęsinys iš 4 pusi.) i

Velykiškių, Rudaminos, Mer- 1 
kinės, Lyškiavos. Kai kurie 

Ijų senovėje gindavo Lietuvų 
nuo priešų, nes ant jų buvo 
pastatytos pilys. Tų pilių auk
štuose bokštuose buvo uždega
mos ugnys, visam kraštui ske
lbiančios priešo įsiveržimų į 
mūsų šalį. Taip dar šiandien 
Merkinės, Lyškiavos, Kerną- 

1 vės ir kitų apylinkių gyven- 
! tojai pasakoja įvairius pada
vimus, kaip jų senoliai pama
tę piliakalniuose^degančias u- 
gnis.burdavjo.5i4 pilis ir ginda
vo kraštų nuo užpuolikų.

Daugelyje Lietuvos piliakal- j 
nių senovėje būdavo kūrena-, 

1 mos dievams ugnys ir maldos 
atnašaujamos Lietuvos die
vams. Tai būdavo dar tais lai
kais, kai lietuviai garbindavo 
įvairius gamtos reiškinius.

Be piliakalnių, Lietuvoje y- 
ra nemažai vadinamųjų švedu- 
kalnių. Šie kalneliai, kaip žino 
nės pasakoja, buvo supilti tais 
laikais, kada Lietuvų buvo už
plūdę Švedai. O tai buvo prieš 
300 metų, kai švedai per Lie
tuvų traukė į Lenkijų. Ypatin
gai švedukalniais gausios U- 
tenos apskrities Daugailių ir 
Salaku apylinkės. Salako miš
kuose tokių kalnelių yra keli 

' šimtai. Pasakoja, kad juose y- 
! ra palaidoti užmušti švedų ka
reiviai. Dabar jau Lietuvos 
valdžia stengiasi tas gražias 
senovės liekanas apsaugoti. Y- 
ra išleistas net specialus pilia
kalniams ir 8ienenonis tvarky
ti įstatymas. ' Tsb.

KLAUSIMAI IR ATSA 
KYKAI

ROSELLI BROTHERS, INC
FAMIHKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškaliau* Ir išdirbi- 
mc vl-soklų rūšių paminklų ir gra- 
bnamiij.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite |Muirinklų reikalus (le 
šiai su pačiais išdirbėjais.

Katalikiškas! 
Lietuviškas! 

Patriotiškas 1 
Teisingas! 

Naudingas! 
Pamokinantis!

1 blokas | rytus 
didžiulių vartų

Įsigyk tris Vyskupo P- P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti

kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.09. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKU TIKYBA, II tomas — JfcZUS KRISTUS.
Turinys: Jėsaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojo jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Sv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas Iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00, Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios įr reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Cta nupIMk

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GKABOBIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplglausia 
Raikai* maldilu ataiftaukti, o mano 

darbu būsit* uigaoėdtatl 
Tei. OANal M1B arka MM

2314 W. 23rd FL, Chioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UL 
CeL dGKRo ur

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

527 N. VVESTERN AVĖ.
J. Llulevičlus

Grabortua
ir

Balsamuotojaa
Patarnauja Cbica- 

goj* ir apyllnklj*.
Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109
Visi Telefonai:

— Iš Amerikos sugrjfcęs 
WS atstovas lankęs lietuvių 
kolonijas su paskaitomis ra- 
šytojas Petras Babickas drau
ge parsivežė ir Floyd Bennet 
aerodromo žemių. Kaip žino
me iš šio aerodromo Darius 
ir Girėnas pakilo su 4‘Litrui 
nika” į savo didžiųjų kelionę, 
ftias žemes Babickas atidavė 
Dariaus ir Girėno paminklui 
statyti komitetui, kad jos ra
stų sau tinkamų vietų būsi
mam paminkle.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė, Z 
Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲVEDOJ AS
1646 West 46th Street
TeL ROUIevard IMS—4413

GRABORIUS Ir BALHAMUOTOJAS 
Patarnavtmaa gera* ir nebrangu* 

718 West 18th Street
Telefoną* MONroe 3877

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sųryšių su firun 

tuo pačiu vardui

Gerb. "Draugo” admfnlatracljal!
Siunčiu 3............... už kuriuo* atsiųskit* man Vyskupo Būčlo knygai

"KATALIKŲ TIKYBA”.
I tomą — TIKIU. Kaina 31.00; apdaryta |1.35
II to.n« — JltZUS X RISTUS. Kaina vi.64; apdaryta 31.90
III tomą — flv. DVA8IA. Kaina 3160: apdaryta 11.36.

arba:
Siunčiu 32.80. kad atslųstumėte be aptaisų.
Siunčiu 31 46. kad ntslijstumM* audeklo apdarais visa* tri* vyskupą 

Būčlo knyga* "KATALIKŲ TIKYBA”.
V arda*. Pavardė ............................. .. ................................

Adresą* ...................................... ........... . .«tr**t

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

Ina.
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už 326.04 tr auUlčlaa
Modarniūka koplyčia dykai 

«S W. IStil 84. I'I < A.\al 0174 
Chicago, IU. . . «

Žemiškasis gyvenimas trum 
pas, o dangiškajai laimei nė
ra galo.

i
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VIETINES ŽINIOS
SUFEDERALIZUOJAMA 
SIMANO DAUKANTO 

SPULKA

prisirašyti sezono pradžioj. 
Pirmininkas' pranešė, kad

naujų narių vajus prasidėjo 
rugsėjo 1

ĮSPŪDŽIAI Iš ŠILAVOS 
ATLAIDŲ I

■

West gide. — Simano Dau
kanto vardu spulka, kuriai il
gus metus sekretoriauja paty
ręs spulkų reikalų vedime B. 
Kazanauskas, šiomis dięnomis 
gavo iš Federalio Namams Pa
skolos banko laiškų, kuriame 
pranešama, kad S. Daukanto 
spulka priimama į sufederali- 
zuotų spulkvj narių skaičių, 
neR ši spulka yra 100 nuoš. 
saugi. Laiškas skamba seka- 
mai: A

Mųrąųette Park. Rugsėjo
__ w_ 15 d., 7.:30 vai. vakare Gimimo

d. ir tęsis iki lap- P* &v- ‘■bažnyčioj baigės Šila- 
vos atlaidai, kurie tęsės per 
8 dienas. Galima sakyti, kad 
mažas skirtumas tėra nuo Ši- 
lavos Lietuvoje. Žmonių tūk
stančiai kasdien lankė bažny-

kričio 25 d. Visos kuopos pa
siryžo dirbti šiame vajuje. Ku
ri laimės pirmų vietų! Sužino
sime lapkričio 25 d., apskričio 
Šokių vakare. Tada bus pas-

j> jr X TT o A s

NAUJI RAŠTAI
(' Vargonininkų Sųjungos Mu 
zikos Žinios Mėnesinis leidi
nys Vol. 1 rūgs. 15 d., 1934 m. 
No. 1.

Įžangoje rašoma: 
“Pereitame Vargonininkų 

Sųjungos seime Rugp. 22, 1934 
m. Cleveland, Ohio, nutarta iš
leisti laikraštukų kuris galė-

rr t paduoti žinias iš vargoni-
eių. Kunigų matės iš kitų ko- : •

w:x„___ ninkU veikiu ir patarnautu
kelbta rezultatai.

Išklausyta raportas iš būsi-1 lonijų laikant Šv. Mišias per
mojo seimelio, kurį rengia L. oktavų.

FEDERAL HOME LOAN 
BANK OF CHICAGO

Seven South Dearbom St 
Cbicago, Illinois

September 15, 1934
M r. ĮJen. J. Kazanauskas, Se- 

eretary, Simano Daukanto 
Building and Loan Assn., 
Chicago, Illinois.

My dear Mr. Kazanauskas:
The Federal Savings and

Loan Division of the Federal 
Home Loan Bank Board has 
advised us, under date of Sep
tember 13th, that your Associ- 
ation may convert into a Fe
deral Assoeiotion upon a 100 
per cent.basis without physi- 
cal examination. •

We would suggest that you 
arrange to call at the Bank 
at the earliest possible date in 
order that we may advise you

V. Chicagos apskritys. Seime
lis įvyks lapkričio 25 d. Taip 
gi bus labai graži rankų dar
bo paroda.

Raportų iš centro išdavė B. 
Paliliūnaitė. Pranešė, kad nau 
joji konstitucija jau gamina
ma. Centro valdyba yra nusi
stačius energingai darbuotis a- 
teinančiais metais.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurių atkalbėjo kun., J. Ma- 
ėiulionis.

M Brazauskaitė, koresp.

Kasdien buvo laikoma 5—6 
šv. Mišios ir per kiekvienas 
žmonių buvo pilnutė bažnyčia.

PADĖKALKONSULUI
Minint Lietuvos prezidento 

Antano Smetonos 60 metų su
kaktuves, konsului A. Kalvai
čiui pasidarbavus, surengta 
šauni radijo programa Budri- 
ko valandoje sekmadienį, ru
gsėjo 16 d.

Paminėtini radijo dalyviai: 
Sasnausko vyrų choras, vado
vaujant komp. A. Pociui, art. 
Justas Kudirka, Ona Piežienė, 
operos art. Barbora Darlys, 
žurnalistas Pieža, konsulas A. 
Kalvaitis ir Bodriko orkestrą.

_ -» i a
rtv iadivnis, r'.i£ .

jų reikalama Ištikrųjų, tai 
gražus sumanimas ir labai nau 
dingas yra pintiems vargoni
ninkams ir ju vedamiems cho
rams, nes jame bus rašoma

Daugiausiai matės senesniųjų, vien apie mflzika, chorus, so-
kurie yra atvykę iš Lietuvos.

Įspūdingus pamokslus per 8 
dienas sakė Tėvas B. Pauliu
kas, domininkonas, šeštadie
nio vakarų buvo pamokslas iš
imtinai jaunimui.

Atlaidai baigės mišparais 
prie įstatyto Šv. Sakramento. 
Gražiai giedojo choras, veda
mas varg. Janušausko. Buvo 
ir svočių vargonininkų.

Juozas

RADIO
ĮSPŪDINGA BUDRIKO 
RADIJO PROGRAMA

listus, kompozitorius, ju gie 
darnus veikalus ir t.t.

“Šio laikraštuko išleidimui 
yra išrinkta komisija iš pirm. 
J. Brazaičio, komp. A. S. Po
ciaus ir rašt N. Kulio. Šiai 
komisijai paskirta $25.00 išlai
doms, todėl mes pradedame šį 
leidinį labai maža, vos ketunu 
puslapiu mimėografu spausdi
nta”.

Toliau seka “Pirmininko 
j Žodis” (ne visas — daugiau 
bus), kelios žinutės iš Vargo
nininkų seimo, “Palaukėj Pa
laukė j” daina su gaidomis 
(muzika A. S. Pociaus) ir ke
lios žinutės iš pastarųjų įvy
kių Chicagoje, būtent Lietuvių 
Dienos Harlem aerodrome, ko
mp. A. S. Pociaus pagerbimo 
bankieto, kuriame jubiliatui

kymo mūsų čia augusioje ka
rtoje. Mūsų chorai, lietuviškos
giesmės bažnyčiose, lietuviškos 
dainos prie kiekvienos progos: 
vasarų —- išvažiavimuose, žje- 
mų — salėse yra didelė užuo
vėja mūsų jaunimui nuo sve
timųjų vėjų, svetimos dvasios 

Linkėtina, kad Vargoninin
kų Sųjungos Muzikos Žinios, 
kurių pirmas numeris daro ne
bėgo įspūdžio, su> laiku išau
gtų į didokų, rimtų: žurnalą 
ir užpildytų mūsų išeivijoj mu 
zikos ir dainos meno srityje 
esamų sprogių.

Viena kų galima “Muziko* 
Žinioms” prikišti, tai nepavy 
dėtinų kalbų gramatikos ir si
ntaksės atžvilgiais. S-as

KAS YRA LIETUVOS 
LENKAI

Budriko radijo programa 
praeitų sekmadienį, 1 vaj. iŠ
WCPL,_buvo^kiriama pager-' oficiaKai' įteiku Lietuvoe ”vy- 

riausybes atžymėjimas — D.būriui Liet. Resp. prezidento 
Smetonos jo 60 metų gimimo 
sukakties proga. Programų iš
pildė Budriko orkestrą, Chi
cagos operos dain. Babora Da-

ir nuėjo svetimųjų dievams Kauno ir Panevėžio apskn- 
tamauti. Juk iŠ istorijos mes^tyje yra tokių vietų, kurto?

išimtinai apgyventos tokių 
“lenkų”. Didelė dalie jų jau 
yra lietuviškai susipratę it

Lenkija padarė personalinę u- 
Žinome, kad kai Lietuva ir 
nijų, tai ir Lietuvos didikai 
nukrypo Varšuvos pusėn. Jie 
Lietuvos Veikalų beveik nežiū
rėjo ir patys visiškai sulenkė
jo. Prisigėrę svetimo raugo, 
lenkiškos kultūros, jie tų kul
tūrų stengėsi skiepyti ir Lie 
tuvos sodžiaus žmonėms. Ta 
čia u lietuviškas kaimas pei 
amžius būdamas ištikimas sa
vo tautiniams jausmams, ir lie 
tuviškoms tradicijoms, nepasi
davė bajorų pagundai.

Anksčiau buvusieji dvarai 
Lietuvoje buvo tas lietuviško 
kaimo lenkinimo lizdas, iš ku
rio į visas puses sklydo pikt
žolės. Ilgus šimtmečius užsi
tęsusi baudžiava Lietuvoje iš
augino vienų kitų p&dlecų, ku
rio ainiai dar ir dabar mėgs
ta save vadintis lenkais. Daug 
silpnabūdžių žmonių patraukė 
savo pusėn vadinamoji lenkiš
koji “aukšta kultūra”. Ta
čiau tos kultūros “aukštybes” 
mums labai gerai atvaizduoja 
objektyvioji istorija.

dabar gailisi savo padaryto? 
klaidos. Jie nenori šiandien 
save vadintis lenkais, vaikus 
leidžia į lietuviškas mokyklas, 
patys namuose stengiasi jau 
lietuviškai Kalbėti ir net ste
ngiasi savo pasuose ištaisyti 
tautybę, perrašydami, kad ji i 
yra lietuvis. Paskutinysis Lie
tuvos gyventojų surašinėjimai 
rado, kad Lietuvoje yra tik 
2,8 nuoš. lenkų. Tsb.

OŽKABALIŲĮ DAINOS
surinktos D—-ro J. Basanavičiau* 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid
vi 50c. Dabar galima jas liauti 

"DRAUGE”
9334 8o. Oakley Ava. Chicago, IIL

Dažnai mums tenka išgirsti 
kalbant, ir spaudoje skaitant, 
kad Lietuvoje nemažas proce
ntas yra lenkų, kad jie vie
nais ar kitais būdais stengia
si savo lenkiškumų demonst
ruoti. Taip pat ir lenkų spau
da nuolatos skleidžia tuščius 
burbulus, kad Lietuvos lenkai 
yra persekiojami ir kad truk 
domas jų kultūrinis veikimas 
Tačiau įsigilinę į šį klausimą 
ir jį panagrinėję iš esmės, tuo 
jau matome, kad lenkų spau- 

!dos skleidžiamos paskalos yre 
tuščios, kaip pelų maišas.

Iš kur gi atsirado Lietuvos 
lenkai! Vienas kitas jų pro
centas dar senaisiais laikais 
atsikėlę iš Lenkijos ir apeigy

PILIETYBĖS PAMOKOS
prasidės ketverge, rugsėjo, 

(September) 20-tk, 1934,
7:30 valandų vakare
JOfiEPH J. GRISH, 

4631 South Ashland Avė.
Telef. BOUlevard 2800

Tai ir yra visos tos priežas
tys, aiba teisingiau pasakius, 
visi tie diegai,, iš kurių yra 
išaugę šiandieniniai Lietuvos 
lenkai. Kaip lenkai jie yra tik 
iš kailio. Tačiau jų kraujas 
yra grynai lietuviškas. Kai su 
vienu kitu tokiu lenku imi ka
lbėtis, ir jam priminti Lietu
vos senovę, jo protėvių lįetū- 
viškumų ir jo dabar padarytų 
tautinę nuodėme, tai toks “I«-

T. . . m ,..x, nkas” ima gailėtis ir ne vie-veno Lietuvoje. Tačiau didžiau ,
šia jų dali. yra no lenkai, bet na8 « i tikras lie‘uv«- |

sulenkėjusieji lietuviai, dau-, kūmo vėžes,-: 1

gįausiąi bajorai, kurie, pamy- !• ' ■*' "

JOHN B. BORDEN
• Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • iki S 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarute 1 1U I 

TeietaM CAVal UIS
Mamai: 6469 S. Rockwell St.

REPubHc »O«O

L. K. Gedittiteb ordinas, to 
bankieto programa ir Varg. 
Sasnausko choro dalyvavimas 
radijo programoj paminint 
prez. A. SuuitonOs 60 m. su 
kaktį. - .

Reikia sveikinti vargoninin-
„ k kus, gyviau pradėjusius rnpin-

Puota pte K|Bkai> ,r Liet kon8ul“s Kai |,is a,jongm,, reiUa,aiil> kurle
vaitis.

„f the procedure neeeesary to Pr0«™-'Z'JSp,.“'"' “ ' „
pnmnlete tbp ennversioTi I raa ““ ta^P P®* E^iai išpil- r,y8’ ()na P’RZiene> Justas Ku- 

1 dyta. Sakoma, Bodriko radijo'dirka ir Sa«lai»ko choras, vo-
Sineerely yours, I damas A. Pociaus. Alatinka-(Signcd) A. B. Gaidaer valandose tokios gražios pro-

President 8ramos 4ar nera buvę. inas Kalhas rieza Įan

Šėrininkų susirinkimas B. 
Kazanausko pranešimu, bus 
šaukiamas vėliau laiškais.

Rap.

Baigus radijo programų, vi-; 
sus dalyvius konsulas pakvie
tė pas save. Suvažiavusius ar- 
tistns-tes į puošnių konsulo re
zidencijų, North Sirie, ponia 
Kalvaitienė visus širdingai pri 
ėmė. Draugiškas vaišingumas,

J lietuviški , Kalvaitienės parė
dai ir sienų paveikslai suda
rė tokių atmosferų, kad jau-

iki šiol buvor-padėti į šalį ir 
Programa buvo gražiai pri- niekeno nejudinami. Tų faktų

ruošta ir gerai išpildyta. Bar
bora Darlys, kuri, liet. radijo

patvirtina ir patB gerb. Sų-gos 
pirmininkas savo žody saky-

nė savo tėvų kalbų, papročiu- j

KcommdI
POTOORAPAS 

Atsidarė nuosavą, mo- 
dernlAką studlo su Mol- 
lywood ftvlesomto.

420 WEW SSrd ST. 
Englewood UIS IBM

IŠ UEI. VYČIŲ GHIG.
APSKR.SUSIHiNKIMO
L. Vyčių Chicagos Apskr. 

susirinkimas įvyko rūgs. 11 d.,
Aušros Vartų parap. salėj.jSu- 
sirinkimų atidarė pirmininkas'^ kita‘programa. Links- 
malda. Dalyvavo atstovai n®-I mįaUKįa būna valanda, kada

programose mažai širdėta, pa damas: “Praeitame Vargani 
dainavo keletu dainų. Jos ha!-t ninku seime iš sekretoriaus*
sas gražus, stiprus ir gerai iš 
lavintas. Ona Piežienė jau ke 
lėtų kartų per radijo girdėta 
savo švelniu, maloniu balseliu

tėmės lig Kaune esu. Sugerta' klausytojams labai patiko. Gi
“toastas”, pietūs, na, ir pra- inūsų mylimas tenoras Justa* 

Kudirka pasirodė pilnoje savo 
nuopelnų šviesoje: dainavo ma

kančių kuopų: 4-tos 3, 5- dalyvauji vien tik muzikų ta- Joniai, balsų valdydamas pil
tos — 2, 13-tos — 1, 14-tos 
3, 24-tos — 10, 112-tos — 1.

Siame sus-me kalbėta 
ateinantį baskelhalį sezonų. Po 
ilgų diskusijų, nutarta šaukti 
susirinkimų šiuo reikalu ir va
ryti darbų pirmyn. A. Valonis 
ir J. Poška apsiėmė tai pada
ryti.

I rpe. Tų jautė konsulas Kal
vaitis, nes jis pats yra geras

noje kontrolėje. Sasnai sko chn 
ras dainavo taip gražiai, kad 

°Pie muzikas; pakvietė visus pas,jam tik profesijonaliu ir be- 
save, kad linksmai praleidus vadintis. Akom paristais buvo 
Lietuvos prezidento 60 metui Jonas Byanskas ir E'ena Pe- 
sukakties paminėjimų. čiukaitė. Budriko orkestrą Ii

Pirm. J. Poška pranešė, kad 
pereitame valdybos posėdyje 
nutarta šokių vakarų rengti 
paskatinį sekmadienį lapkri
čio mėn. Komisijon tolesniam 
darbui išrinkta: J. Petraitis, 
M. Žibaitė, A. Jankšaitė. Kuri 
kuopa skaitlingiausiai atsila
nkys į šį šokių vakarų, gaus 
gražią dovanų. Taigi, jau lai
kas rezervuoti paskutinį nedė- 
ldienį lapkričio L. V. apskr. 
šokiams.

Apie L. V. “Dainos” choro 
darbuotę pranešimų darė I. 
Sakalas ir P. Varakulis. Cho
ras jan susitvarkęs ir užsibrė
žęs daugelį gražių darbų. Ra
gino norinčius tapti nariais

Todėl, nuo savęs ir visų va
rgonininkų aš noriu padėkoti 
gerb. konsului Kalvaičiui ir jo 
simpatingai žmonai, už tokį 
draugiškumų ir vaišingumų. 
Ypatingai man didelio įspūd
žio darė paties konsulo Kal
vaičio skambinimas pianu. 
Skambino keletu snnkių muzi
kos kūrinių ir vienų savo kū
rinį.

Kaipo geram atstovui ir ga
biam muzikui, linkiu daug me
tų mūsų tarpe laimingai dar
buotis, o atliekamu laiku “ga-

nksmai ir harmoningai sugro
jo keletu gražių numerių.

Sekantis Budriko radijo pro 
grama bus rytoj vakare, 7 v., 
iš stoties WHFC, 1420 k. Pa
siklausykite. Lietuvis

pranešimo paaiškėjo, kad iŠ 
150 lietuvių parapijų Ameri
koj Sųjungai priklauso tik 80 
vargonininkų. Šįmet, neskai
tant chicagiškių, pilnai užsi
mokėjusių- buvo lik keturi; 
trys savo mokestis prisiuntė 
į seimų. Tat matote, koks mū
sų apsileidimas”,

Sųjungai pradėjus veikti, į- 
traukrs į veiklų visus lietuvių 
parapi vargonininkus, ji netik 
giedojimų tobulins mūsų baž
nyčioj, bet sykiu labai daug 
prisidės prie lietuvybės pala i-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

cmteaco. 11L 
TBu. RKPUBUO

Kalne perkate anglie M 
dralv'erlų. siųskite Juos J 
CRANE COAL. CO. OauMte 
geresnes angį ta ui mažiau 
pin/gų.

1 III ..................

POPIERCOJAM Ir PEMTCOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo 

darbus Darbas pigus Ir užtikrin
tas HS4 m. popieroa rolė -- fte,

JOBBPH AVGAITU 
a Mth Are. Cicero, BL 
Tel. Lefnyotte 4112

OIL BURNERS
Nauji modemiški Pečiai apšildymui kambarių. “Oil 
Burners” dega su aliejum. Stubų užlaiko vienodai šil
tų, nereikia nei anglių nei pelenų nešti. Duoda sanita
riškų sveikų šilumų ’

KAINUOJA PIGIAU KAIP ANGLIAI 

Kainos po *39,50 iki *99.00’ 8ulig didu' 
mo ir gražumo padarymo.
Pamatykite didelį pasirinkimų Budriko Krautuvėje.

Telefonas: Boulevard 8167

Pranešimai
Dariaus - Girėno paminklo 

statymo komiteto ir fondo glo 
bėjų bendras susirinkimas j- 
vyks rugsėjo 21 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Am. Liet. Ae-
ro klūbe (3718 So. Halsted 

Ii sau skambint užburtų lyrųJSt.). Visi komiteto nariai ir
__A t v,_______ !•___•________________ _A________  ' a • « . .vai tik nelieski jautriosios sty
gos, — ji taip graudinga — 
pravirkdyt vyrų”. Bylok

REMSITE KATALIKIŲ 
KĄJĄ SPAUDĄ

fondo globėjai prašomi būti
nai atvykti, nes fondo globė
jai patieks visų fondo apyskai 

! tų ir bus svarstomi kiti svar
būs paminklo statybos reika
lai. K-to sekr. P. Jtngėla

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furnitare and Piano 

Moven
Seniausias Lietuvis 
Moveria Chicagoje 
I1M SO. TALMAN ST. 

91M SO. ROCKWEI.I. ST. 
Tel. REPuMIc MM «M1
Mee parduodam anglis že

miausiom kainom, 
tas M. R. ZT.M g

lutuvib-♦ »
KVB BOMUB

nrsuRAMos 

MOTARY 

PUBLIC
REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūzų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Bizni*

2608 WBBT 47th STREET TeL LAFayetts 1083

Jozf. Budrjtii Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BODlavard 4700-8167

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

Z
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