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RADIKALAI SUNAIKINO 
BASKŲ ŠVENTOVĘ

WASHINGTON, spal. 8. — 
Britanija su Amerikos J. Val
stybėmis šiandien pradėjo pa
sitarimus, kaip ir kur sušauk
ti devynių valstybių konferen
cijų Kinijos klausimu. Britų 
amhasadoriaus pavaduotojas 
Vi A. U Mallet tarėsi su vals
tybės departamento valdinin
kais.

Apie tai kol kas nieko ofici
aliai nepaskelbta.

vo kabinetų į posėdį.
Prezidentas atsisakė kų 

novs viešai aiškinti apie savo 
vyriausybės planus Tolimųjų 
Rytų klausimu, jei japonai aš
triai pasipriešintų Amerikos 
užsispyrimui pildyti pasirašy
tas sutartis.

Valstybės sekretorius Hull 
klausiamas atsakė, kad jis ne
turi kų sakyti. Girdi, visos in
formacijos yra Baltuose Rū- 
muose, vadinasi, prezidento ži

AVASHINGfTON, spal. 8. — nyboje.
Grįžęs į- Baltuosius Rūmus Vienas dalykas žinomas, 
prezidentas , Rooseveltas pir- prez. Rooseveltas nepageidau- 
miausia tarėsi su valstybės' ja, kad devynių valstybių kon- 
sekretorium Hull ir su kitais1 ferencija įvyktų Washangtone. 
patarėjais ir po to sušaukė sa-1 Turi įvykti kur kitur.
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Su istoriškųja katedra, kurioje ilsisi Švento Kazimiero ir Vytauto Didžiojo palaikai, 
laukia išvadavimo iš lenkų verguvės.
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Nacionalistų vadas gen. Fi*anco| 
tai pripažįsta

BUFFALO, N. Y. — “The statę viskų ,sunaikinti prieš; 
Catholic Union and Times” padavimų priešui. .Tie ta p 
leidėjas ir vedėjas kun. E. J. daro. Yra žinoiųa, kų jie pa-l 
Ferger, kurs lankėsi Tspanijo- darę su Irun, Sebastian ir ki-l 
je, paduoda tokį gen. Franco ■ tais miestais pamatę, k 
pareiškimų dėl Guemicos (bas jiems reikia juos apleisti. .1 
kų krašte) sunaikinimo: (ta.i padarė ir su Guemica i

Nesųmonė tikėti ir tvirtinti^ apkaltino nacionalistus, 
kad nacionalistai sunaikino | Protaujančiam nereikia n 
Guemica miestų. Miestų grio- aiškinti, kad nacionalistai n 
viniai ir naikinimai yra raU- gali naikinti miestų. Jife žin 
doiųjų darbas. Jie viskų nai- kad jie laimės karų ir reik 
kiną, jei mato, kad turi netek- tuos miestus atstatyti. Jie 
ti. Nacionalistai gi kariauja riauja ne kur svetur, bet pa 
už didžių ir energingų Ispani- tėvynėje.

Prancūzijos premjeras {iria Įiraacuzu 
karinemenes galybe

Nariai užgrobia kataliku ligonine, 
vaiku prieglauda * » .*

JAPONAI APGAILI IŠKE
LIAMUS PRIEŠ JUOS 

KALTINIMUS

jų. Ir kų jie laimi ir paima 
nieku būdu nenaikina.

Raudonieji ne vienų kartų pavergti gyventojus ir 
atvirai pareiškę, kad jie nusi- vendinti bolševiztU^.

AMSTERDAMĮAS, Olandi-’ Naciai turi sudarę saviškių 
ja, spal. 8. — žiniomis iš Vo- slaugių organizacijų, vadina- TOKIO, spal. 8. — Sužino-

Raudoniesiems gi nerūpi Is 
panijos ateitis. Jiems rūpi til

PARYŽIUS, spal. 8. — A- menę, kuri niekam 
merikiečių klubo surengtuose bet, prireikus, ji gali sumalti 
pietuose dalyvavo ir Prancū- didžiausį priešų.
zijos premjerą^ Camille Chau- Prancūzijos vyriausybė su 
temįta. &is žmogus iki šiol bu- giliausiu susikaupimu stebisi 
vo žinomas ramiausias valsty- į Italijos žygius Ispanijoje ir 
lies vyras. Šį kartų, matyt,! Viduržemio jūroje. Ji pasiry-

kietijos, nacių autoritetai nue- mų “Pilkosios seserys”. Tad;ta, japonų vyriausybė nus
prendė nepaisyti devynių vai 
stybių pasirašytos sutarties 
planuojamos konferencijos ir 
toliau atkakliai triuškinti prie-

Viesulas, lietus ištiko Italija; 
asmenų avų, '

prendė užgrobti dvi katalikiš- šioms “seserims” ir paduoda 
negresia, i fcag jgta^g.a& daugiau — Šv. j tvarkyti užgrobiamas katali-

Amrienwerto ligoninę ir vaikų kiškas įstaigas.
prieglaudų Kreuzuacbe, Parei-Į ijp šmlia|-|BcUi pradns Kinijoje, telefonai, geleimkelįal ir Į Saa Pertegtino"ž®yo

ROMA, spal. 8. — Nepap- mų rūsiai užlieti. Kokį lail 
rastas viesulas su lietum išti-.buvo nutrauktas telegrafu < 
ko žymiųjų Italijos dalį. Būga- ,sisiekun&ą su visaį’Ėuropa.

nyje. krraudė
Šias įstaigas iki šioliai pran šimtus jų įvairiausių įstaigų.

ieškomai tvarkė. Naciai rado, Ir tai dar ne viekas. Jie pasi

prez. Roosevelto sakyta Cliica- 
goj kalba padrųsintas, atvirai 
pareiškė, kad Prancūzija šian
dien turi galingų kariuomenė, 
galingiausių pasauly ir gali 
kad ir tuojau remtis su bi ku
ria didžiųja valstybe.

Jis pažymėjo, kad Prancūzi
ja nepaprasto aukojimosi lė
šomis sukėlė galingų kariuo-

žusi žūtbūtinai variuoti Valen
cijos radikalus pristatant 
jiems savanorių ir ginklų, jei 
Italija ir toliau spirtinai laiky 
sis savo nusistatymo remti Is
panijos nacionalistus.

Tolimųjų Rytų klausimu 
Prancūzijos vyriausybė sutin
ka bendrai veikti su .Anglija 
ir Amerika.

kart pranciškonai ne jų parti- ryžę dar tėliau žengti kovoje 
jos žmonės ir jie turi pasi- prieš Katalikų ; Bažnyčių. Ir 
traukti. j jie žengs ligi neeuklnps.
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NACIAI KRITIKUOJA 

PREZ. ROOSEVELTĄ a
BARCELONOS RADIKA
LAMS STINGA MAISTO

BRITANIJA TURI PRIE
ŽASTIES RŪPINTIS JA

PONŲ ŽYGIAIS
---------- >■

' -LONDONAS, spal. 8. — 
Britanija «tikrai turi priežas
ties daug rūpintis dėl japonų 
žygių Kinijoje, kadangi ji ten 
yra įdėjusi didelius kapitalus.

Patirta, kad britai Kinijoje 
turi įdėję 1 bilijonų 250 mili
jonų dolerių į pramoninius ir 
prekybinius reikalus. Tai dide 
li interesai, kuriems japonai
ten dabar rimtai grasina.

LENKŲ VYRIAUSYBE PA

SIDAVĖ STUDENTAMS

VARŠUVA, spal. 8. — Len
kijos universitetų studentai su 
demonstracijomis, riaušėmis 
ir puolimais prieš žydus stu
dentus pagaliau laimėjo. Vy
riausybė nusprendė universi
tetuose parūpinti atskiras sė
dynes žydams studentams.

BERLYNAS, spal. 8. 
Nacių cenzūruojama visa vo
kiečių spauda kritikuoja prez. 
Rooseveltų dėl jo sakytos poli
tinės kalbos Chicagoj. Pareiš
kia, kad Am. J. Valstybių 
prezidentas gina tarptautines 
teises ir pasiryžta kovoti dėl 
pasaulio taikos ir podraug lei
džia parduoti daug ginklų sov. 
Rusijai.

O juk sov. Rusija yra did
žiausia pasaulio taikos slopin
toja ir suiručių kėlėja, p&feiš- 
kia laikraščiai.

Tačiau apie tai oficialiai nie
ko neskelbiama.

Japonai stebėtojai pareiš
kia, kad prezidentas Roosevel
tas su savo pasakyta kalba 
Chicagoj nepasitamavo taikai. 
Jis tik išjudino japonų visuo
menę energingiau remti savo 
vyriausybės žygius ir kai ku
riais atvejais pakurstė vienas 
tautas prieš kitas kovoti.

Kai kuriuose japonų sluoks-

GASABLANCA, Ispanija, 
spaL 8. — Nacionalistai paty
rė, kad Barcelonos radika-
lama labai alinga maisto. dat- iIlhj08e apgailimas pm 
vėse mažai automobilių mato- 've,t0 nn8Tyrimas T. Sąjungos 
ai, nes neturima pakankamai 'pU8fn Dienraiitia Nicbi Nichi 
nė gazolino. Dažnai minios pažymi j922 metais Wi. 
puola duonos kepyklas. Pol.ci- al)ingtane padaryta ir 
ja kone kasdien kaunasi su a*£y ta devynių valstybių sutar- 

tie Kinijos nedalumo saugainarchistais.

PRANCŪZAI SPĖJA, BRI
TANIJA VENGS KARO

JAPONIJOJE SUDAROMA 
KARO TARYBA

WASHINGTON, spal. 8. — 
Prez. Rooseveltas šiandien grį 
žo iš Hyde Parko, S. Y., ir 
tuojau įsigilino į šalies ir tarp 
tautinių reikalų darbų. Popiet 
turėta kabineto posėdis.

Operos dirigentas M. Bukša 
mini savo darbo 40 metų su
kaktį; 10 metų jis jau dirba 
Lietuvos operoje dirigento pa 
reigose. Mykolas Bukša gimęs 
1869 metais Vilniuje, senoje 
liet. bajorų giminėje.

PARYŽIUS, spal. 8. — 
Prancūzai dalykų stovio žino
vai pareiškia, kad Britanija 
vengs visokių karų šį kartų, 
kadangi neįsi ginklavusi. O
kaip reikiant įsiginklnoti 
ims keletu metų.

už-

juk nedraudžia karo nuosa
vam ginimuisi, arba karo būti 
no įsųmoninimo sumetimais. 
Kas dėl to abejotų, tegul atsi 
mena bokserių sukilimus Kini
joje.

JAPONAI KOVOJA DĖL 
TAIKOS

TOKIO, spal. 8. — Japonų 
premjeras Konoe nusprendė 
sudaryti karo tarybų iš dešim
ties politinių, finansinių ir ka 
rinių vadų. Ši taryba gelbės 
vyriausybei šiais nepaprastais 
laikais.

CHICAGOS PILIEČIAI KOVOJA 
PRIEŠ NEŽMONIŠKAS 

MOKESTIS MIESTE

KUN. COUGHLIN VEL 
KALBĖS PER RADIJĄ

TRYS BROLIAI IKALTINTI

SHELBYVTLLE, Ky., spal. 
7. — “Grand jury” įkaitino 
tris brolius Carr už generolo 
Denbardto nužudymų.

Civic Opera namuose vakar 
vakarų įvyko Cooko apskrities 
ir Cbicago miesto gausingas 
piliečių Rusi rinkimas. Jį su
šaukė vadinamas Cook County 
Civic Council kovoti prieš po
litikierių didinamas nežmoniš 
kas mokestis už nekilnojamas 
savastis.

Susirinkime aiškinta, kaip 
politikieriai nesiskaito en žmo 
nių buitimi, kaip jie surenka
mas mokestis eikvoja ir nuo
lat vis daugiau ir daugiau mo 
kesčių šaukiasi.

Padaryta rezoliucija dėl 
mokesčių mažinimo ir išlaidų 
apkarpymo, šiai rezoliucijai 
renkami piliečių parašai.

DETROIT, Mich., epai. 8. 
— Kun. C. E. CoughĮin pa
reiškė, kad jis vėl kalbės per 
radijų. Jo kalbų serija bus 
pradėta spalių 31 d. Tas bus 
daroma su JE. arkivyskupo 
Mooney leidimu.

Rugsėjo 15 dienų Pirmojo 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos vardo karo mokyk
la išleido dvyliktųjų karininkų 
laidų.

tiltai. l£ai kur upės patvinu- asmenys nudribus kalno d 
sios. Pranešta, žuvę keliolika liai. 
asmenų. » žiniomis iš Prancūzijos

Viesulas atūžė iš Apeninų. J ten ,Ariege departamento api 
Kliuvo ir Romai. Daugelio na- >20 kaimų užlieta.

VAIKAI MELDŽIASI
KRIKŠČIONIŠKI TAIKI

• 1 --- - * .V T J
LONDONAS. — Londono 

vyskupijoje katalikų vaikai 
meldžiasi už tarptautinę krik
ščioniškų taikų.

AYestminsterio arkivyskupas 
A. Hinsley laišku paragino 
vaikus melstis. Laiško nuora
šai išplatinti tarp vaikų. Vai
kams nurodyta iki /Kalėdų 
kasdien sukalbėti Tėve mūsų,
Sveika Marija ir baigti šiais 
žodžiais; “švenčiausioji Jė
zaus Širdie, padaryk visus 
žmonės tarpusaviai mylėtis 
mylint Tave”.

ŠANCHAJUS, spal. 8. — 
Japonų kariuomenės vyriau
sias vartas Šanchajaus fronte 
gen. Matsui oficialiai paskel
bė, kad japonų kariuomenės 
misija Kinijoje yra “kūrti 
taikų Rytų Azijoje”.

Arkivyskupas laiške tarp 
kitko pažymi, kad “pasaulio 
visose dalyse visų žmonių šir
dys ir mintys turi būti nu- 
krėiptos į Jėzų Kristų, Tnūsų 
brangiausiąjį Viešpatį ir Iš
ganytojų”. —

ITALIJA NUMATO NAUJ
BRITŲ ĮTAKĄ AMERIKOJ

...................................... ■

ROMA, spal. 8. — Itąli, 
vyriausybės pažiūras, vis 
met iškeliantis dienraštis G 
malė d’Italia rašo, kad bri 
įtaka Amerikoje iš naujo įsi 
gali taip, kaip ji buvo įsigali 
jusi prezidento Wiksono lai 
kais. Kitaip gi prez. Rooscvel< 
tas nebūtų sakęs politinės kai 
bos, su kuria išjudintas vis 
pasaulis. .

Dienraštis pažymi, laad B 
tanija seniai yra nusistačius 
prieš Japoniją, bet, kaip v&a 
dos, pati nieko nenori veikti 
Ji nori, kad kiti dėl jos v 
tų. Jos gudri dipl 
prieš japonus veikti 
Amerikų.

KALBOS APIE ETIOPŲ 
SUKILIMUS

ROMA, spal. 8. — Pasklydo 
gandai ir kalbos, kad italų ka
riuomenė kovoja su sukilėliais 
Etiopijoje.

Oficialiai pažymima, kad ke

NUKRITĘS SU LĖKTUVU 

UŽSIMUŠĖ

Kiek žinoma, Italija lai] 
japonų šalies. Pats Gioi 
d’Italia teisina japonų 
Kinijoje. Vadina Kinijos 
mu nuo raudonųjų ir kitų ne 
nuoramų.

Plieno fabriko darbininkas 
Henry Pazonka, 19 m. amž., 
Gary, Ind., en savo vyresniuo 
ju broliu nusipirko mažų lėk
tuvų ir pramoko skraidyti.

Užvakar vakarų gu tuo lėk
tuvu Henry iškilo apie 150 pė
dų aukštyn ir nukrito. Orini 
mašina sulūžo ir jis žuvo. Ne-

žiniomis iš Tokio, vyriausi 
bė atsakys į prez. Roosevelt 
kalbų.. į

lios etiopų gaujos pradėjo ne
rimti, bet greitai išblaškytos, laimė įvyko broliui matant

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 1>< 

besuota; numatomas liet na 
kiek šilčiau.

Saulė teka 5:57, IcIkIžU 
si 549. |
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Spalių Mėnesio Devintoji

fciųpdien Vilniaus gedulo diena. Per sep- 
tyuiolikų metų mūsų taptų, gyvena be savo 
nenorios ir tikrosios sostinės Vilniaus, kurį 
,930 ju, spalių 9 d. smurto keliu užgiįobė len-

1 J LJ. *

Daug kanu nesuprantama, kodėl lietuvių 
tauta tokia užsispyrusi, kodėl ji per tiek me
tų nesutiko su įvykusiu faktu ir nepasidavė 
jokiems pasiūlymams taikintis su Lenkija, 
kuri yrą daug galingesnė už Lietuvų jr ji 
savo rankose laiko Vilnių.

, Mėginimų sutaikinti Lietuvų su Lenkija 
buvo daug. Tas klausimas buvo svarstomas 
ir ambasadorių taryboj, ir Tautų Sąjungoj ir 
kituose tarptautiniuose pasitarimuose. Dėl to 
i>AVO sumanyta llymanso ir kitokie projek
tai. Galingosios valstybės yra dariusios di
džiausio spaudijno priversti Lietuvos vyriau
sybę sueiti su Lenkija į kaimyniškus, diplo-, 
mątiškus santykius, paliekant ateičiai Vit- 
>j*U£ klausimo išrišimų. Netrūko ir grųsi- 
*iuo kaip iš Lenkijos taip ir iš jai palankių 
valstybių. Dėl to ir Baltijos valstybės nepri
ėjo prie artftnesnių ryšių užmezgimo, prie są
jungos nes ant kelio stovėjo‘Vilniaus prob
lema, kuri net latvių ir estų akyse rodėsi

j neišrišama ir dėl to jie bijojo arčiau susi- 
" dėti su lietuviais. Taigi ir artimiausi kaimy- 

ir broliškoji latvių tauta Lietuvai nugarų 
o atsukusi, mat, bijojo TėnkŲ ir bijojo

eHelti į konfliktų dėl Vilniaus.
Mūsų tauta taip griežtai laikėsi ir aė

Žingsnio nepasitraukė nuo savo nusistatymo 
nepajudinamai stovėti už Vilniaus krašto at
vadavimų, nes teisybė jos pusėje ir teisybė, 
to Anksčiau ar vėliau, paims viršų. Mes visi

Į/Hftuviai, esame įsitikinę, kad taip ir bus. 
p septyniolikos metų bėgyje tik ant kojų 
jojusi Lietuvos valstybė, iš visų pusių 

lingu priešų apsupta, beveik neturėdama
-draugų užsienyje, tik savo jėgomis vadovau
damosi, pajėgė atmušti visus pavojus ne tik 
Vilniaus išsižadėti, bet ir pačių nepriklauso
mybę prarasti, taip ir ateityje ji to paties 
nusistatymo laikysis.

Dabar jau, žjūrint į Vilniaus atvadavi- 
ynn klausimų, ateitis darosi aiškesnė. Viena, 
-šuętuva nuolat stiprėja viduje, antra — ji 

tykia draugų užsienyje, sudaryta Pabal- 
vąLtybjų sųjungos užųomaaga, prieš Len- 
pradeda atsisukti Prancūzija, kuri !ig- 

daugiausia jų rėmė ir moraliai ir mate-
Įaį. Per 17 metų lietuviai išmoko dirbti, 

otis ir vieningai kovoti dėl savo tei-

jėgomis naikina lietuvių veikimų, nes žino, 
kad, tokio judėjimo nebesant, jie gaun šiokį 
lokį savo smurtiško žygio pateisinimų. Savo 
jėgomis vilniečiai vargu galės palaikyti lie- 
tuviškųjį veikimų, nes per daug kliūčių jam 
stato lenkų valdžia. Jiems reikąlinga pašali
nė moralinė ir materialinė pagalba, kurių tu
ri duoti ne tik laisvosios Lietuvos žmonės, 
liet ir kituose kraštuose gyvenantieji lietu
viai, Čia labai plati dįrva mums, Amerikos 
lietuviams. Bedirbdami Vilniaus 'krašto at
vadavimo darbų, bešelpdami vilniečius jų 
kovoje dėl tautiškos gyvybės ir patys stlp- 
rėsime tautiškai.

Tenelieka šiandien nė vieno lietuvio, ku
ris kokiu nors būdu nepaminėtų Vilniaus ii 
neatnaujintų pasiryžuno kovoti dėl jo atva
davimo. Sį vakarų turėtų prisirinkti pilnos 
salės žmonių paminėti Viliųaus gedulo die
nos ir pasitarti dėl žygio į Gedimino pilį, 
į seuųjų Lietuvos sostinę. Tesvarsto šį svor- 
biuusį mūsų tautos klausiamų «eni ir jauni. 
Visur ir visuomet teskamba daina — “Mes 
be Vilniaus nenurimsiml“

Rakauskaitės Koncerto Proga

Vdiiatis atvaiavima klausimas
Spalių devintųjų dienų viso l kai prigija. Devynioliktasis 

pasaulio lietuviai liūdi dėl VilJaiužiua.davė jau ištisų eilę i)- 
niaus netekimo. Liūdi, bet kar-iniių tautos žadintojų, plačiai li

tu ir stipriua save, kad laiki
nai prarastųjų sostinę lietu
vių tauta atgaus ir jų atva
duos*. Kai artėja spalių devin
toji, visų lietuvių dvasios žvil
gsniai nukrypsta Vilniaus pu
sėn ir pasineria praeitin, o 
mintys sustoja ties dviem klau

giliui įsisamonėjusių Lietuviu 
tautinį atgimimų. Tenka tik pa 
siguilėti, kai XIX amžiaus lie
tuviškas veikimas išiuitinai bu
vo tarp vokiečių sienos ir Vil
niaus, tai yra daugiausia Su
valkų krašte. 0 lietuviškasis 
judėjimas Rytų Lietuvoje, Vil-

Šeštadienis, spalių 9 d., 193 i

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

ainiais: dėl ko lietuvių tautainiuje ir Vilniaus krašte, dęja,
Vilniaus neteko ir kada jį vėl 
atvaduos? Tad spalių devin
tosios dienos išvakarėse ir bus 
tinkamiausia šiuos du klausi
mu pasvarstyti.

Istorijoje, kaip ir kituos? 
gyvenimo reiškiniuose, nieko 
nėra ir nebūna be priežasties. 
Tik, kad istorijoj kai kada 
priežastys veikia ir atsiliepia 
ne metais ir dešimtmečiais, q 
ištisais šimtmečiais. Vienų kar

prasidėjo per vėlai, tik pasku
tiniuoju praeitojo šimtmečio 
dešimtmečiu. Teisybė, per 
trumpų laikų ligi didžiojo ka
ro lietuviai Vilniuje smarkiai 
sustiprino savo pozicijų, išsi
kovojo naujų vietovių ir, aiš
kų, būtų nulėmę sayo naudai 
kovų su', lenkinimu, bet tuo 
momentu užsidegė pasaulinis 
gaisras. Tai buvo visų laikų 
išimtinai kultūrinė kova dėl

Beptyniolika metų bų Vilniaus gyvendą- 
mūsų tauta dar labiau įsitikino, kad be 

ji negali apsieiti. Kuo toliau, tuo labiau 
jo išvilgsta, pasigenda ir griežčiau kovoti 

jo nusistato. ,
Kaip lietuvių tauta neišsiilgs Vilniaus 

įš yisų jėgų nesieks jo atvadavimo, kad 
us kraštas yra lietuvių kraštu, kad 

iš senovės lietuviai gyveno, miestus ir 
statė; ten su savo priešais kovojo; ten 
oti Didžiojo Vytauto, Sv. Kazimiero 

kitų didvyrių kaulai; ten prieš Didįjį Ku
tą ėjo tautos atbudinimo darbas; ten įvyko 
Didysis Vilniaus Seimas; ten paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė.

Lenkaį jaučia, kad lietuviai be Vilniaus 
•nenurims. Dėl to jie keršija Vilniaus krašto 
lietuviams,juos persekioja visokiais būdais 
ir skubinasi tų kraštų sulenkinti. Septynioli
kos tyetų laikotarpyje lenkai labai daug 
gkriaudps pridarė Vilniaus lietuviams. Jie 
Uždarinėjo į kalėjimus lietuvių veikėjus, daug 
jų ištrėmė ir net žudė. Uždarinėjo lietuvių 
organizacijas, mokyklas, laikraščius. Lenki- 
•imo darbų varė visuomet ir visur, neišski
riant nė bažnyčių.

Rytoj vakare Chicagos vidurmiesčio te
atre koncertuoja Marijona Rakauskaitė, Lie
tuvos Valstybinės Operos artistė. Kadangi 
ji yra amerikietė lietuvaitė, užaugusi mūsų 
tarpe dėl to ji mums, Amerikos lietuviams, 
o ypač cliicagiečiaims yra artima. Tuo la
biau, kad ji nors ir Amerikoj gimus ir už
augus, iš mažens dirbo su lietuviais, mokėsi, 
kad galėtų savo daina kelti lietuvių tautinę 
sųmonę. Besidarbuodama lietuvių tarpe, ji 
išugdė savyje norų grįžti į Lietuvų ir teū 
dirbti. Jr savo tų kilnų troškimų ji reali
zavo. Lietuvos Operoj ji dirbo per keturio
lika metų. Dirbo sėkmingai, prasimušdama 
į pirmaeiles operos solistes ne tik Lietuvoj, 
bet visam Baltijos krašte.

Jos koncerto Chicagoj proga, mes nori
me priminti ir datinai pasididžiuoti tuo fak
tu, kad Amerikos lietuviai ne tik dolerių 
Lietuvai yra davę, bet ir žmonių, kurie ten 
darbuojasi įv#iriosp gyveninę srįiy^e.^ęĮtųr 
vos Operai amerikiečiai davė ene vien Ra
kauskaitę, bet A. Sodeikų (buvusį vargoni
ninkų), J. (Butėnų, O. Pocienę, J. Kudirkų, 
Mickūnaitę, Katkauskaitę. Tiesa, tik du pir
mieji — Rakauskaitė ir Sodeikų pastoviai 
operoj išsilaikė, tačiau ir kiti savo dalį įne^ 
šė į Lietuvos dainos ir muzikos meno židinį.

Vadinas, mes, kiek galėjom, visais bū
dais gelbėjcyn Lietuvai ir nepriklausomybę 
iškovoti, kraštų iš po karo griuvėsių atsta
tytą davėme mokslo žmonių, politikų, pra
monininkų ir prekybininkų, davėme ir me
nininkų, '

a. /•** •
Reikia manyti, kad ir ateityje padėsi

me Lietuvai kilti ne tįk medžiaginiai, bet 
ir kultūriniai. Kad taip būtų, reikalingas ir 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių bendradarbia
vimas. Lietuvos menininkų atsilankymas pas 
mus kaip tik žymiai prisideda prie to reika
lingojo 'bendradarbiayimo išplėtimo.

tų istorijoje padaryta klaida {8avo tautos teisių, l’olitinė- 
gali skaudžiai paliesti tolimas programomis tada dar bu- 
kartas. Štai, 1385 m. Jogaila
sudarė nelemtųjų unijų su Len 
kija, o dabar, po pušešto šim
to metų, lietuvių tautai reikia 
gintis nuo tos unijos šmėklos, 
Melno ežero sutartimi Vytau
tas Didysis galutinai išvadavo

Balšavikų Andriulis savo 
gazietoj anų dien padėjo tokių 
rokundų; esu gazieta, kuri i.e-j 
paduoda teisingų žinių, yru1 
“mazgotė, dargi Srutose mir- 
kus.“ Ta ja mazgote jis parė
kavo Clevelando laisvamanių 
poperų, kuri išdrūkayojo to
kių korespondencijų iš Andriu
lio šnekų Lorence, Ma$s.

“Rėkavęs ir pavargęs, pa
darė pertraukų. Mūsų kųcapai 
pasiėmę po kepurę pradėjo 
kodektuoti aukų, bet nedaug 
surmk.o, tik keletu desėtkų de-

“feių kortelę saugoti.
Prašymas gautas 

Kauno Miesto Savival
dybėje.

Teirųujiyitis apie prašymų 
parodyti šių kontelę.

AT. M. S. Respistratūra,’’ 
GaJ kuris mano kampelio 

tavorščių ištlumočytumėt, kas
tai per departamentus?

Skaičiau, kad kada tai Kau
ne buyo rodyta žmogus be 
galvos. Rodyta ne dykai, ale 
už pinigus. Visi esu dyvijosi 
tokiu žmogum. . \

Amerike (kad ir tarp-Retu-' 
lis išrodė linksmesnis, nes ga- vių) nemaža yra žmonių, ku

rie sakos turį galvas, bet iš
tikrųjų yra be galvų. Juos

šimtukų. Po kolektos, įAndrįu-
vo per daug nesirūpinama, nes
jo8 neatrodė labai skubios. Iš įvo ke^ dolerius į kišenių. Ta- 
pradžių buvo norima pasiruoš- j d® papasakojo kaip jis buvo 
ti ir sutvirtėti medžiagiškai įr nuvažiavęs į Bostonų pas so- matyti galima dykai ir niekas
kultūriškai, o jau paskui, be a- cialistų Michelsonų, kaip su nesidyvija.

•juo karstui į glėbį susikabinęs.: —>—-—
“Michelsonas sakęs, aųksr1 — Šeima tai maža respub 

čiau ar vėliau socialistai ir 
kx>md ėstai turės sueiti į

Del L. Vyčių 36 Kuopos Sukakties

Rytoj Lietuvos Vyčių 36 kuopa Brigh
ton Parke, Chicagoj, šauniu bankietų minės 
savo dvidešimties metų gyvavimo sukaktį.

L. Vyčių 36 kp. nuoširdžiai reikia pa
sveikinti, nes jį to verta. Ji visais laikais 
buvo viena gausingiausių ir gyviausių kuo
pų visoj organizacijoj. Ji daug nusipelnė ir 
Lietuvai, ir vietos parapijai, ir visai mūsų 
visuomenei. Jai sekėsi ir gražių darbų nu
dirbo, nes turėjo uolių ir pasiaukojusių va
dų. Didžiausių nuopelnų toje kuopoje turi 
vytis Zarovnskis, kuris pasiliko ištikimu ir 
veikliu kuopos nariu nuo pat jos susiorga^ 
pizavimo iki dabar. Tai žmogus, kuris dirbo 
mūsų jaunimo organizacijai didžiausiu atsi
davimu.

L. Vyčių 36 kp. išsilaikymas ir Zaronm- 
kio darbai kuopai, tai geriausias pavyzdis 
senesniems vyčių veikėjams. Jei ir iš kitų 
kuopų nebūt pųsitraukę senesnieji vadai, ir 
jos būtų išsilaikę taip stipriai, kaip 36 kp. 
Jei norįn.e gerai ir stipriai suorganizuoti 
savo jaunimų, duokime jaunamo organizacijų 
centrams ir jų skyriams patyrusių ir pasto
vių vadų.

bėjo, būtų buvę imta rimtai 
galvoti ir apie politinius klau-

Žemaičiu? iš kryžiuočių jun- simus. Tačiau pasaulinis karas
go, bet paliko ordenui Nemu
no žiotis — svarbiausios Lie- 
tuvjos vandens arterijos galų. 
Tai buvo didžiulė klaida, ku
rių tik dabartinės lietuvių 
tautos karta atitaisė po 500 
metų. Tam tikrais atžvilgiais 
panašiai yra ir sp Vilnium.

Sunkiausia senųjų klaidų

nutraukė natūralų lietuyiškų 
minties vystymusi, jų sumaišė 
ir privertė greičiau subręsti 
politiškai. Tad Rytų Lietuvų 
ligi pasaulinio karo sųmonin- 
go tautinio atgimimo plates
niu muštu nepergyveno.

Didysis karas nebuvo tinka
mas laikas kurti politinėms

bendrų frontų“ ir pradės 
tvarkyti pasaulį.

“Taigi, jų pageidavimas 
išsipildė. “

Tam pačiam nunnry savo 
gazietos Andriulis parašė to
kių pastabų:

“ Draugas, kuris vėdinasi 
katalikų laikraščiu, pritaria

lįka, kurios kiekvienas narys 
dalyvauja vyriausybėje, —sa
ko vienas valsty bės vyras.

— Matote, ma.no šeimoje vis 
dėlto kaip ir nevisai sklan
džiai eina su valdymu. Mudu 
su žmona nuolat kovojame už 
teisę prezidentauti. (XX)

buvo ta, kad- .lietuvių . kalba; programoms ir dėl jų tinka- 
nebuvo padaryta valstybine-mai ginčytis. Kąjųs. Reikalavo Japonijos žmogžudystėm Ki- 
kalbo. /Tada,. žinyną, Vilnius' ne kaįbų,, betylu -veiksnių-^;
būtų Buvęs lietuviškiausias 
miestas, lygiai, kaip ir . visa 
Rytų Lietuva būtų. palikusi 
lietuviška. Valaiybmės sveti
mos kalbos raštuose visiškai 
nustelbė lietuvių kalbų. Tuo 
buvo plačiai atiilarytas durys 
Išatuvon svetiniams įtakoms, 
kurios daugiausia paveikė Ry
tų Lietuvų. Todėl šiandien lie
tuvių tauta turi daug rūpes
čių ir vargų, kai. tik savo žvil
gsnį pasuką Rytų Lietuvos 
pusėn. Nuo Liublino unijos 
laikų kelis Jrartnė atrodė, kad 
Lietuva bus galutinai užlieta 
slavizmo bangų Rytuose ir ger 
monizmo — Vakaruose, Ta
čiau# taip neatsitiko: lietuvių 
tauta pasirodė pajėgesnė negu 
manė didieji kaimynai. &įs di
delis lietuvių atsparumas, pa
rodytas ištisais amžiais ir pa
čiomis nepalankiausiomis sų
lygomis, dabartiniai lietuvių 
tautos vartai yra nepalau
žiama laidas, kad ir ateityje 
mes ištesėsime jr laimėsime. 

Kai XiVI amžiuje lenkinimo 
l>angos vis smarkiau varėsi:i

Bet šiuo laiku, dėjo, iškilo ai
kštėn apgailėtinas lietuvių ne- 
sutųrįmas ir vienos bęndros 
politinės pograinos neturėji
mas. Vokiečių okuopotoje Lie
tuvoje buvo dirbama vienaip, 
lietuviai Rusijoje leido daug 
laiko bergdžiuose tarpusavio 
ginčuose, Amerikos lietuviai 
vėl savaip galvojo. Daug lietu
vių koyojo rusų kariuomenės ei 
lėse, kelios dešimtys tūkstančių 
Amerikos lietuvių kariavo 
prieš vokiečius Prancūzijos 
laukuose. Tačiau lietuviai ne
sugebėjo sudaryti - Rusijoje 
lietuviškų kariškų vienetų ir 
nepajėgė kariškai organizuotai 
sugrįžti tėvynėn. Vilniuje, vo
kiečių okupacijai siaučiant, 
reikiamu laiku lietuviai nega
lėjo savo kariškų pajėgų suor
ganizuoti. Gi tautiškai dar ne
suskubusi atgimti Rytų Lietu
va paliko visai neveikli, visųi 
ncsuprųsdama, kas aplinkui 
darosi. Priverstinis 1918 metų 
pabaigoje lietuvių pasitrauki
mą* be didesnės kovos įš savo 
sostinės sudarė nekokį įspūdį, i
m • i !• A —_ 2 —

nijoj, Hitlerio jr Mussolinio 
kruviniems žygiams Ispanijoj. 
Japonai degina miestus, žudo 
žmones, Draugas teisina juos.

“Kokis paniekinimas kata
likų žmonių!“

Jei už teisingų koresponden
cijų Andriulis laisvamanių 
poperų pavadino “mazgote, 
dargi srutose mirkus,“ tai 
kokia mazgote ir kur mirkus 
yra balšavikų popera, kuri 
taip meluoja? Gal jūs pasaky
tumėt?

Imperatorius Sigismundas 
visados liepdavo savo tarnams 
ir visiems dvariškiams laiky
tis duotytiu-ritodžfo ir piekad 
nežadėti/Ko nebūtų galima iš
tesėk Kartų vieno iš savo ar
timųjų žmonių buvo paklaus
tas, kaip reikia žmogui gy
venti, kad visuomenėje turė
ti gerų vardų ir didelį pasi
tikėjimų. Nieko nedelsdamas 
imperatoriūs tvirtai atsakė:

— Visados išpildyk, sveikas 
būdamas, tai, kų sirgdamas 
prižadėjai.

Lietuvon iš Pietų-Rytų, visapTai išėjo taip Pat lietuvių ne- 
netikėtai sužibėjo lietuviško,naudai. Žinoma, čia tik truių-
žodžio žiburėlio jon, kur ar
čiausiai jo buvo {galima laukti, 
būtent Prūsų Lietuvoje. Ten 
yra lietuviškosios ąpandog lop
šys. Tš mažo Mažvydžio katekiz 
mo Prūsų Lietuvoje gana grei
tu laiku išaugo ištisa literatū
ra su tokiais vardais, kaip 
Bretkūnas, Duonalaitis, Rėza 
ir daugeliu kitų. Iš Prūsų Lie
tuvos lietuviškas raštas, tuo 
pučiu ir tautinio atgimimo 
pirmieji judesiai, perėjo Did
žiojoj Lietuvon, kur jau nuo 
XXX amžiaus pradžios visdš-

Kauno piliečiams išduoda
ma kortelės su tokiu druku:

— Argi nebijai gatvėje su
sitikti skolintojų?

— Nė kiek, nes jje pėsti 
vaikšto, o aš automobiliu va- 
žinėjuosi.
==ę=z=sa =?=

J. Žilevičius, L. M.

Vinis įtaka i lietmrii MzkK.Utva
Vilnius, nuo pat jo įkūrimo, 

buvo visos Lietuvos meninės 
kultūros širdimi. Jame virte 
virė Lietuvos gyvenimas. Vil
nius lietuviams buvo tuo, 
kuo latviams yra Ryga, len
kams — Varšuva, vokiečiams 
— Berlynas, suomiams — El- 
sinkas. Nieko stebėtino, jei į
lietuvių visuomenę ir tautų 

paį sužymėti veiksmai, kurie ve’k® bendras ūpas. Juk Vil-
dauffiau ar raažiaa nuo pačių 
lietųyių priklausė.

Kova dėl Vilniaus nebaigta, 
nes ji lietuviams gali baigtis 
tik visišku1 Vilniaus žemių at
vadavimu. Jei iš praeities no-

nius — Lietuvos sostinė; visi

zikos mene pasireiškusiog nau
jienos buVo greit randamos 
Vilnįuje, tik jųu jos vystėsi 
savotiškai pritaikomos prie 
aplinkybių. DėJ artimų santy
kių Lietuvos kunigaikščių su 
Maskvos, Gardino, Kievo ir 
kitomis rusų kunigaikštystė
mis, greit iš Vilniaus patekda
vo ir į minėtus miestus. Kų 
rusai anais laikais, Lietuvos 
kunigaikščių gadynėje, yra ga-

jautė džiaugsmas ir vargus, vę iš Vakarų Europos, viskas, 
Nuo pat įkūrimo, Vilnių- su maža išimtimi, perėję per

je susibūrė visos kultūros ir 
meno šakos, sykiu ir muzikos 

i sritis. Nuo to laiko Vilnius,
rime stipry bės, tai tu-!m,Eju“ ««-
rime mokytis iŠ praeities klai-!u «*“»!’• S«I<M ,iek,s
dų. Kad Vilniaus laikinai ne
tekome buvo dalįtpi kaitas lie
tuvių neorganizuotųmas l>ei 
palaidumas. Privalome atmin
ti, ka<l teisė ir teisybė yra mū
sų pusėje, o tai visai lietuvių

visus Lietuvos žemių kampus. 
Vįsos tVgkarų Europos mu
Jai— Ua—.1 ils,.-J. .1. 't

tautai nutiesia tvirčiausių pa
matų kovai dėl «avo sosti»'/> 
ir visų' pavergtų žemiip

iVjlrpų, Vilniun rusams buvo 
kaip ir perduodamuoju Vaka
rų kultūros punktu. Jei kokio 
naujoviškumai iš Rytų patek
davo Lietuvos kraštan, visuo
met pirma patekdavo į Vilnių, 
o jš čia į kitas Lietuvos vietas.

Nespėjus pradėti Vilniui gy
venti savo pirmąsias dienas. 
Vakarų Europos papročiu,

(Tęsinys 3 pusi.)
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Vilniaus Įtaka į Lietuvių Muzikos Kultūrą Vilniui taip pat tenka 'garbė Vilniuje, 1636 m., vakare grie- po prirengtoje nuo daug šimt-.sa Lietuva pasipuošė tautinė 
įkūrimui pirmutinės Lietuvos žęs karališkas orkestras. Taip niečių muzikos dirvoje. mis vėliavomis,

rūšys. Natūraliu būdu į Vilnių žemėse muzikos mokyklos, jei gi bažnyčioje irgi būdavę grie- Į Konstantas Čiurlionis, apsi-
spietėsi, kaip matome, įvairios galima pavadinti pilna to žiama per Velykas, Didžiojojo- gyvenęs. Vilniuje suorganiza- 
muzikos rūšys. žodžio prasime. Prie Sv. Jono.je Savaitėje ir per dideles iš- vo lietuviškų cporų, rašė jam

. . . bažnyčios, 1513 m., Buvo įkur- kilmes. Taip pat šventadieniais kurinius, rengė koncertus. Mi-
ra®1 ėjus tiky nei °vai, į ta mokyklėlė 22 berniukų iš-J ir šiaip per didžiąsias šventes, kas Petrauskas statė pirmuti- 

p . tra ama’\r inuzi mokslinimui bažnytinio aptar-.žmonių pasiklausymui. Vil-1!^ Lietuvos žemėje lietuviškų 
rišu engusi žyniausiu muzi- navįniOj kurioje buvo mokina- niaus miesto Rotušės bokšte'operetę “Birutę” Vilniuje 19- 
os pai argu-vargonais, aug ma jr bažnytinio giedojimo, griežė Tėvų Bazilijonų orkes- 06 m. Tallat-Kelpša statė sa-

pasitarnavo ata i y ei. i - j^įtoje vietoje pas Kraševskį1 tars. Buvę taip pat amatinln- vo pirmutinę operetę “Eglė 
maus Jėzui ai tai gerai supi a rarMjajne pažymėta, jog per|kų cechų (unijos) turėjusių ge * žalčių karalienė” taipgi .Vilnių 
to, nes jau uvo patyrę vargo- paina|4as Vytauto žmonos rų savų orkestrų. je 1907 m., St. Šimkus suorga-
,.nkhotSnw|PtoT"TuoiauT gj±j° Vi!"ia"B kated- Vaidybos sritis Irgi nebuvo "iza™ «>« žodžiu,
taisė įtartose bažnyčiose gt mOkyk,<* VS,k",• aPlai^- «» ">• ">"«»">» *•» p‘rmot*ni ta"®^. Li'luv08

Iriausius vargonus, ypatingai Nenuostabu, jog, vos įsikū- gerokai išsiplėtusį prie Vii- mateme ‘Vilniuje besi-
šv Kazimiero bažnyčioje Tais rus žymiosioms kontrapunkto niaus Akademijos teatrų, ku- koncentruojantj. Aišku, kad is 

Į laikais garsus visoje Lietuvo- mokykloms Olandijoje, Vene- riame vaidino ir veikajus ra- ^us, lig koks varpo gar- 
jie vargonai (ir varpai), jei ne ciJ°je’ komoje, netrukus jas šė akademijos auklėtiniai. Y- sas> plauke po Lietuvų skelbda 
Vilniaus miesto gaisras, gal i- užtinkame ir Vilniuje (Kontra patingai buvo Vakarų Euro- mas apie užgimimų hetuvisko- 
ki šiai diųenai būtų neliesti. punktinė muzika turi eavotiš- poje paprotys vaidinti dvasi- Jo tautiškojo muzikos meno.
Liuteronai su kalvynais ir gi- k* styHM» kuri labai aukštai iš nio turinio misterijas aikštėse, 18ų ružl^ m*ninink“f’ .hg 
nepasidavė: jie ir gi taisė kuo- kgl® genialus kompozitorius svetainėse, bažnyčiose, daly- koks magintas, traukė \ įlniun. 
geriausius vargonus. Tos ap- Patrina, miręs 1594 m., po I vaujant plačioms minioms žiū- L**tuJ08 hinb,° autor™8> 
linkybės paskatino steigti Vii- to Pr’ėmė Romo8 Katalikų rovų. Panašiai buVo elgiama-.dr-V. Ku<lirka, kurdamas him 
niuje vargonų dirbtuves. Anot Bažnyčia figoralinio giedoji- si ir/Vilniuje: buvo daromos*"* Lietuva, Tėvynė musų , 
istoriko Bielinskio, anais lai- pagrindu. Ž. Studentų vaidybinės eisenos gatvėmis su sąmoningai, ar nesąmoningai, 
kais vargonų menas buvęs pa- blJV0 labai gabių ir jie išleido'dainavimais, giedojimais, or- P*11™ pagrindu VUniaus Aus- 

j siekęs labai aukšto laipsnio, tos rūšies gana daug muzikos kestrais ir.tp. r°s V arią Stebuklingo payeik-
____ , . — kurinių spausdintų Vilniuje. Kaip matome iš. tų davinių, 8}° melodijų Skais-
šfctoec'&ssa&fflšš&raššasS&ŠSf' Rusu istorikai mini. ioe visos muzikos meno sritys bu- Gausioji, gražiausioji, Mari-

NAC1ONALISTAI RENGIA 
SI PUOLIMAN

ROMA, spal. 8. — Turima 
žinių, kad Ispanijos naciona
listai rengiasi j didelį puoli
mų prieš radikalus. Bus sten
giamasi atkirsti vienus nuo ki
tų tris miestus; Madridu, Va
lencijų ir Barcelonų.

GERKIT TIK,;E',< ALŲ

įminusia
SOUTH SIDE BREVHNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SlA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesa|e) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Rea. HE311AMK «240

Kai laikinoje sostinėje Kau
ne suorganizuota opera, jos 
orkestre veik 60 procentų pa- 
tenko vilniečių. Svarbieji o- 
peros lyderiai: Kipras Pet
rauskas, Tallat-Kelpša, Bukša, 
VI. Grigatienė ir daug kitų 
Vilniuje pradėjo savo pirmuo
sius viešusi žingsnius.

Daug kų dar būt galima šio
je srityje apie Vilnių pasakyti, 
bet pakaks ir to, kad suprasti, 
kokį svarbu vaidmenį per vi
sus laikus Vilniuje besikoncen- 
truojųs muzikos menas yra da
ręs į Lietuvos muzikos kultū
ros vystymusi. Jei Vilnius ne
būtų nuo'mūsų atplėštas, šian
dien mes muzikos srityje bū
tumėm kur kas toliau pažen
gę. Už tai lietuvių tauta per 
muzikų ir šiandien kelia ka
ringumo dvasių už Vilniaus 
atvadavimų. “Mes be Vilniaus 
nenurimsim ’ ’.

Dėl Geresnio Poilsio

PEOPLES
KRAUTUVES

Greitai pristatome ir garantuojame pilną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424 

PETRAS STIRBIS

American Oil 
Heater

Dabar galite turėti 
S tęs m Heat smagumą 
bile kuriame nemc už 
želną kainą su — 
ALIEJINIU PEČIU, 

— už tiktai

nė muzika. Orkestrai Vilniuje J sia buvo susiję, muzikų, hors 
i užtinkami pirmiau negu minė-. jr nedaėr platesniuose sluoks- 
ta mokyklėlė. Keturiolikto am- j. niuose įtakos, bet visgi neuž- 
žiaus gale VenecijoR pasiunti- geso praeities idėjos, žyfnėti- 
niai savo kronikose mini apie nas yra daug meti) darbavęsis 
buvusius didelius, pas Lietu- dideliu pasisekimu St. Mo
vės kunigaikščius, orkestrus, niuška. Jis turėjo suorganiza- Tautos .Šventę. Tų dienų pa

• Kirkoras mini, kad Kazimie-jvęs orkestrų, chorų ir net ren- 
ras Jogalaitis Trakų pily tu- gė operos vaidinimas. Vilniuje 
rėjęs 80 žmonių griežusių klar-1 įkūrė muzikos draugijų, reng 
neteis (15 amž.). Narbutas mi-Į koncertus, net Druskininku 
ni, kad 1515 m. į valstybių su-. dažnai aplankė. Bandė jis ra- 
važiavimų, Vilniaus Vaivada, Syti veikalus pasiremdamas 
Mikalojus Radvila, atvykęs su liėtuvių melodijomis, nors iiie- 
šimtu muzildninkų orkestru ko charekteringo lietuviško 
aziatiškais rūbais pasipuošu- nesukūrė, nepažino lietuvių

| šių. dvasios. Keitės aplinkybės
1562 m. lankantis Maskvos keitės ir Vilniaus muzikos dva 

j carui Jonui Vilniuje, buvęs su sia. Pradėjo reikštis it atgim- 
i'tiktas sil dideliais orkestrais, i ti lietuvių tautiškas susiprati 
i Per mokyklos švenčių iškilmes mas. Pirmiausia Vilniuje kai

VISA LIETUVA ŠVENTE 
TAUTOS ŠVENTĘ

dėl 4 - kambariu f lėto.
LENGVOS TSMOKĖjrMO SĄLYC03 — j 
Y K A I 50 Galionu Aliejaus
rrm furniture house

2719-25 W. Cermak RoadŠiais mietais Tautos Šventė 
buvo švenčiama šūkiu: “Tau
tinis vieningumas, kariškumas 
ir darbingumas”. Tų dienų vi-

Beautyrests Matracai yra moksliškai padaryti dėl ge
resnio miegojimo, jų viduryje yra 873 suraitytos spre- 
ndžinėlės arba Coils. kurios, atsigulus, staiga prisitai
kina prie žmogaus kūno — be skirtumo kokioje po
zicijoje žmogus negulėtų.

Tegul Simmons Beantyvest duo<la tikrų poilsį 
Šia savu ite PEOPLES KRAUTUVES Parduoda Boa- 

uty ręst Matracus ant specialių Temis.
Užeikite — Pasiteiraukite

TEL. R00KWELL 0798 CHICAGO, ILL.

DETECTIVE RILEY
»cx«?<acxJ8 <3e»-Mou«« mo« wee i-—

By Richard Lee »
GET MftCHIN 

’GUMG AUO-TURft 
9OM0S 8fadv 

. v/evi. kieto km , 
Vpik>o

CHKF. i JuerscrrATiP 1 
TBftT «U.«Y3 9E1MS- WKU> 4 

TVF MlO-TbvAl OEM OF 
,TAoS« GAC-HOUSC WEY1US "

-(Be FASTesT GAF Mouve*
GOT.LARRV. QU/CKfl.l
■rrUFC CTBATHl 
AMO EMTOy HALF-S«Ct»3Oyi 

COOMTS H

GRE«r Scott
iTMkvuu MUFOFfltrd 

RIM SuFC. iFvM < J 
<oojrr mct FArraJ >rURNITURE

M ANUFACT UBINO COMPANY

4179-83 Archer Avenue
J. NAKROSIS, Vedėjas

2536-40 West 63rd Street
M. T. KEZES, Vedėjas 

CHICAGO, ILL,
CS.ILEYS im A DESVEPKTFj
PREPlCRMSUT—JJTTS KOPT, 
TWEy MAKT tr IM TlMV....... i
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VILNIUS LIETUVIŲ POEZIJOJE

Tas miestas, koris Lietuvos 
Institucijoj jrąšytąs 
i.qst^tė, tas miestus, kun mū
sų prnsonuliai stytė. ir gntfti- 
po, tas njiestfts, iš kuriu gųi’- 
bįpgį įr gursūs valdovą! BU 
tik Lietuvą M tųlimps rytui 
ir pietų įrąilųs valdė, tas 
miestas, kuris per kelia am ', 
y.ips buvo katalikybės žibury.-: 
— V&s miestas visur gyvenun-

Grįš Vilnių*! Juk jum ji at 
fijol

Kariavus šimtmečiais nur 
šiai,

Ta laisvę unyliūtį dalis tau
tos,

Patupo vergu be kaltės ir 
nejučia

Pėl lenkų vyliaus, purvino? 
klastos —

rašo nuoširdžiai Lįptuvąi pž
tiems lietuviams patapo bran-, jau^įąs Vokiečių poetas Otto 
gia šventove, kurizjs vardas £QgcjL visam pasauliui turė;

tų būti aišku, kad tauta, kaip 
ir žmogus, be širdies gyvuoti 
ipgąli; kad Nepriklausomoji 
T ifctųva ir jos vąikąi gyvenų 
Ąmerikoję ir kitur niekad ne
užmirš ir neišsižadps savo ^ve 
ptujo Miesto ir milijono bro
lių vilniečių. Pąųgęlių iš mū
sų Vilniaus krašte yrą mielos 
tėviškės, brangi lėyų žemė, 
kur buvo praleista neužmirš
tami jaunatvės metai... Tep 
tebegyvena <mylimi mūsų ar- 

jtimieji, spaudžiami įr nieki 

narni svetimųjų. Vis nerames 
nės žinios pasiekia mus apie 
skaudžių Vilniaus lietuvio da
lį, kaip poetas sako:

Saulė ir užteka ir leidžias: 
— vis nyku jam,

Senų didvyrių ainiu*. 
Išplėšti jam ir aodj gimtų 

tykoja,
Nori išplėšt ii dainų.

: .Y.-y- <
Vįsan, krašte beržai šakas 

nuleidę
Ir galingai rymp —
KijI prašvis toks neramus 

lietuvio veidas 
Gilpios atsidus'tnuos.

— VILNIUS.

Vilnius sų savo kapuoto
mis ir ešeripgttųūs apylinkė
mis, Vilnius su gražiomis ba- 
žnyčiunųs, su stebuklingais 
Ataros Vartais, su By- Kazi- 

’.piero ir Vytauto pidžiojo ka- 
jt tąis, su tauto? tėvų Basąna- 
vieiaus įr genijaus Čiurlionies 
lmpais, Vilnių* Oedimino 
pilimi ir Trįjų Kryžių kalpu-

čiau yra jėgų, jaunų ir stip
rių iš papios lietuvių tautos 
vieningai pasįry tusios į ftve 
ntųjų ir gyvybinę ko*#- Uo 
tuvfp narsioji kgripomenė, ku 
r-į kovutfc dėl nųpriklausomy 
bės nugfdėjo kalis karti s sti- 
protiniu* priešus, šiandien dųi 
stiprusnč iv gausesnė t,k Inų 
kia trimito valandos. Uahnr 
t i nė bu tuopos būklė leidžiu 
spėti, kud ta valanda gaj bū! 
jau vjnai arti. Nežinia kų j 
nulems galingiesiems, tačiau 
lietuviams ar mirti.

Įspūdingai šitų žygį nujau 
čja pučias Amanas Miškinis:

Ginklu:, dar ne«urudi/>, 
neaukl^po dar iirgai, 
Kerštų kuršygm širdyje 
jau nešiosi nailggA-

Cikorija Gerai 
Užderėję

KAUNAS, šiemet didesnė 
eįkorijoH augintojų sp- 

ęiapįętė apie Maudyty” ir s»i 

JI sudarė Si tart *. Cikorijos 
ušiuvimum* vųapiečiam*8 prie 
ikdnuvo* inž. Kundroto džio
vykloje ir Grutdžiupse.

Cikorijos derlius atrodo, 
bus visai geras. Ruduo sau
lėtai, tai |r cikorija anksti su
bręs- Šiuo metu cikorijos au
gintojai išrauna tųs cikorijos 
šaknįs, kr.rįpe išmetė stiebą 
su Mėdaia (virto žipduolįaįs). 
ZiedųoTių šaknis speoįųlistai 
lengvai pažįsta ir tuo -atveju, 
kai lupai estį nųpiaųti. Be to, 
“Sodyba” kitiems metams ne 
raiya sutarčių su ta:s augiu-'

TRYS* MOTERYS LENGVAI 
SUŽEISTOS

('tark g. ir Chįcago ave.

pu
Jju Kryžių

ItAIljO-
sios Įaetųvps poetų yru įkvė 
ptai apdainuotus.

kilai ir Vilnius ant kalvos, . 
Gjgfcį sostinė Lietuvos, 
Apjuostas Nerio, globoj girių, 
Iš kur dar Algirdas didus, 
Net Kanus baudė ir Gudus, 

kur išėjo |iek didvyrių!

Kiek atminimų, kjek minčių, 
dek čia užburta paslapčių!

steigia sostų Gediminas; 
jia didžio Vytauto dvasia ■, 
[.ig šiol nuo Panerių nakčia 

u žargo raiteliu vaidinas.

sveikaų! Garso spinduliais 
fauna švietei; iš čįą kelinis 

’abočiai ėįįo ginti Prūsų;
Į Nuo čia lig Dono, lig Maskvos 
skelbei tu vardų Lietuvosl.. < 
luvąi ir būsi mūsų, mūsų! *

Maironis, Lietuvos atgimi- 
dainius, čia pranašingai 
i: buvai ir būsi mūsų! Vi- 

|są. kultūringas pasaulis ture 
lų stebėtis ir piktintis lenkų 
įiulumu, kai jie pamiršę taptų

• iųisvės teisę, išniekino bei su
laužė jų pačių Suvalkuose pa
sirašytų, sutartį ir klasta pa- 
glbbė savo kaimyninės val
stybės sostinę — širdį su treč
daliu Lietuvos žemių.

* Bet, kaip Įzraeilią tautoj
vis gyva

Viltis, kad susilauk*, jį Me
sijo,

Taip vilias įr tikis tvirtai 
Lietuva:

io
suko:

Taip vasaros ir žiemos bėgu 
įr prabėga, , <,

O senas Vilnius liūdi.
Kpį keršyti pakils lietuvis, Į 

kaip iš miego,
lietuvis lėto būdo...

Tokias žinias kasmet Nerįs 
atvilnija

Iš ano mielo krašto...
Lietuviui laikn* jam j sava

_ Vilnių
Laisvas dienas nušviesti 1

Taip, laikas jau. Bet kas ir 
kaip mums tasdien as priąr 
tins? Didžiosjos valstybės už- 
siėnv.rįas sąvaųąųdišyąis ręi- 
kalais, atrodo, neturį nei lai
ko nei noro priverst lenkus 
atitaisyti skriaudų, dūft labiau 
savo laisvų noru neatitaisys 
mums .-kriąudos priešas. Te-

LIBTUVOS LAIVININ
KYSTĖS BENDROVE

PI,YTŲ GAMYBA

KAUNAS. — Statyba Lic-
KAUNAS. — ^Bendrovė pa- tuvoje eina taip sparčiai, kad 

skersgatvyje tarp dviejų gat- didino pagrindini kapitalų iki esamos 277 plytinės pagamina 
vėkarių pakliuvo automolūlis, 3,5 milijonų litų. Perkamas tik dvyliktų dalį parelkalavi- 
kuriuo važiavo try# moterys, šeštas 3000 topų laivas; ir nio.

Gaisrininkai iškirto automo- statesni šeši baidokai, 
bilio stogelį ir ištraukė važia-
V-Uiąs. Visos lengvai sužeis- ,00000 MĮSĮCŲl
tos’ 4TMH>mTI

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMET.ltICALLY AKIŲ 
SPKCI.U.IqTAS

SųvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

. -.__ . v , - . . . .-ir-n""-, Tf- ■ - r.rv Palengvins aklų įtempimų, kuri
paąl^&onųg spauda g»r^' Uurįe gieniet žinduolių “‘‘^^kiu' *rlv°8 8kau"‘M'....
žgims lankos ir kaiųaį,
kad P^Mta ųuo arklo vyrai 
kųįp senovės piilžinnii

liuks laukai* lįepsųotąs rū 
kas,

susiūbuos ir ųžuolai —
Per Žemaičius ir per dzū|t:is 
žvunį ns vyrai sų gįnkląts

Išmintinga tįesa, gyven'ųx 
patvirtinta, kad žmonių jėgos 
yra ribotos, kad dide&iems žy 
giauus itkmingąi atlikti pru 
žnų>giŠKų pastangų dar bū|‘> 
nai reikalinga dangaus palai
ma — rti pi ei pė už visos žmc 
nijos jėgų. Lietuvos nepriklau 
somybės «-.;dvynaį buvo nuo 
širdžiai religingi. Jr dąbarti 
niai Lietuvoj kariai, kurių 
kasdieninė nifdda yra giesm- 
'•Marija, Ali.'ija— su šve 
nta stiprybe vaduoti Auš
ros Vartų, birt uklingoji,

s ....L,

dv

KAUNAS. — Miškui atžel
dinti 1938 metams paskirta 
700,000 litų.

aklų aptemimo, pervuotu-
apįaraus ar bėgt bandys jas “3m£X^»rato?ireS.‘ pri^Į 
džiovyklai pristatyti.

• Kitų pavasarį ‘‘Sodyba” 
ruošiasi surašyti sutartis di 
dėsniam cikorijos plotui.

vįškųji Gailtdingumo Motina, 
į kčlvimps, įmlyi/iina jų žygį. 
Nes gi jau ka metų, kai 
Lietuvis siuitia Jųi maldų ty

rų:
^ųšvilęg veidas ašąros byra 
Dvasia be žodžių Marijai sako 
‘l’ik medės attąis širdis ten

Prailgo dien. )s, vargai apkart.
Pasilgę lįūtlimAušros Va

rtų...
Pažvelk meilingai į mūs pu 

dangę f
Paguosk iš b lo; c Motin, bra

ngi.

r— E

^alvarn’^)

KEAVSYKITES
olai . ......................................

S
i}uofctį<iii£ ir labai įdomių, Povilo

TIM I ERO
tfADIO PROGAMŲ IA STOTIES W.H,E.C, (1420 K.) 

Pirmadieniais nuo 10 0d IQ:30 vai, vak.

gia teipngal altinius. Viauo.se ataitį- 
Klmuose egzarplnuvlrau» daromus su 
elektra, parodančių ipaž-i.usias klai
das. Speelalė atyda atki'v piama J 
mokjkloa vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andou nuo 10 lkl 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti- Daugely 
atsitikimų akys atltaLonur.. be aki
nių. Kainos pigios katu ulrmlau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

SO METU PRITURIMAS 
Aky, agsain|uaojąmo( — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1^01 S. Ashland Avęnue 
Valandos: kasdien nao 9 iki 12;

nuo 1:30 įįti S vąį. vąk.
, TeL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Vai OANal 4-SU

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IA CHIRURGĄ8 
2158 W. Cermak Road

’ Vai.: 2—4 ir 7—fi vai. vakare 
Ketvergaia pagal sutartį

2305 $p. Lęayitt St,
T«L CANeJ P'.M

DR, A. J. MANiKAS
OYpYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1113 4070 Archer Ava.* * •Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdjeu išskyrus seredą, 

sekmadienį susitarus.
Ęirželio, Liejros ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 

j 10—12 ryto.

LIETUVIAI
" ■■■ ...jn—...

TH- nfw:
LAlayetta 4017 

Tai. ramų:
HBMlock fi2W

DR. A. 0, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiaa Ml: 8-4 ir S-S P. M- 
Rea. ifįap Ml-: 10—18 te M- 

4 H P- M-
Trečiadieniais ir Sakmadieniaįa 

UWĮ| -------

DR, W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BroądW> Msifos* Park
Valandos nųq 10 ikį 12 dieną įr I 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
Tel. Melrose Park 60į)

DAKTARAI
R.’g’i’T.-J.. ■ -'-5

U**-:
8458 W. 69St

t!"“

DR. P,. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So, 491h Ct, Cieero, III, 
Otaro., Ket». ir Pėtn. IQ^ V»Į. S;

314', So. Halsted St., Chicago 
Pflp(Įd„ Serfd- ir Sabat. aao 2—9 f

•t'

AMERIKOS LIETUVIŲ DĄ^TARŲ DRAUGIJOS NARIĄĮ
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS ,

4300 So. Fairfleld Avepue
OFISU VALANDOS:

10 vai. ryto iki d vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadihpiaia

Pagal Sutartį

t'elephone: BOUIevard 26UU

. JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. (5515 S. Rockvell Street 

Telephone: ĘElyubfic 9723

P ei. Ogiuipet 5974
OFįPO VALAUDOS:

9 ryte iki 8 vakare ičnkjriapt *ek 
madienina ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Štreet
CHĮCA<yi. H.L. '■ j

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Qffįce TaL ĘĘMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road 

Vai. 2-4 ir 7—9 vak.
Kety. ir Nedėliomia auaitarne 

Sųbatoma Cicero)
144* So 4»tb Ct 

Auo pfjgųak,—B

Tel. 0A«»' «67
Rm. PROap AMA

Penktadieniais — nuo 7;0Q iki 7:30 vąl, vak. 
Sekmadieniais nuo 9;QQ iki 9^0 vai. vak.

MATYJUTČ J| ŠIANDIENI
HKALTH.MOR

VACVTM-CųKĄNttn
ATtJKKA irbANBU*

omus lr Blakes
tini 9051, arba rašyti laiškų, o

>ertąs atvyks pas jus dykai pade- 
per keliąs minutes išaiškins 1IEALTII- 

ŪOBT'magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

.........1 .. ---i.;...

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJA BUBU!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius.,, Dėl to jie uždirbo reputacijų dėl teisingo pardavimo ir h- 

žjniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekviefiam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad

vi«ta Pirkti* Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Į Buick - Cadillac » LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metrupplitao State Bank pame 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio,, Seredos ir Pėtnyčioa 

vak&rais nuo 6 iki 9 
TelefonM CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveU SL 
TelefonM REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. TVestern Avenue
VALANDOS:

Paneaėlį, Utarninke ir Ketverge 
nao 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v. 
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1012
Tel. RepnbUc 5047

{Vituos DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OTTRĄB

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboe

CMlCAGO, ILL.
TelefonM MIDway 2880

OriRO VALANDOS:
-rakant. Nedaliomis nuo Ift iki 12 
Kuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vąl no oiettĮ ir nuo 7 iki 9:30 st v

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
TeL TABda 0994 

Bea.: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuę 10-12 ▼. ryto; 2-3 lr 7-8 v. vak. 
Nedėliomia noo 10 iki 12 dieną

DR. J, SHINGLMAN
VfcL RANDASI SAVO OFISE 

Praktikuoja |0 metų 
ReomaUsmae Ir •irdles Ugne 

Jo Rn.'Halrbė
Valandoe 11-11 a7m7 J-<- 7-« P. M. 

Rrzldcnr-IJa 1924 So. 4#th Ct.
Td. Cl.-cro Mite 

Orkas 4MO Wm4 ISth Street 
Cicero. I1L

Offiee Houra
2 to 4 and Z tp 9 P. M. 

Sunęlej by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao ValenOoa

Nno 2 iki 4 ir euo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis |*agal sutarti

Ofijo Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telaf- PBOapect 1980

TeL OANal 6189

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS Dt OHĮEūROAS 
2201 W« Cermak Roąd

Valaadoe: 1—S ir 7—8 
Seredomia1 ir Nedėl. pagal sntart) 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

TelefonM REPaįiĮlc 7868

Rm. PROspeet

DR, R. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Retideneįja: 6^
VĄJJtNBOSį: U rytS^įf, pppiak 

< ?. Y&ft---------. z« *■ »r* ? ' ‘ * • • * *•
TeL O

DR. SUSANNA SUKISsnoiiH
Valandoe 2-4 pą ĘMfy W ¥•

OR, I, J, ZURRICKAS
GYDYTOJAS įr chirurgas I

OFISAS IR REZIDENCIJA 1 
2808 West W Street

Chicago, Illinoia '
TeL HBMlock 6111

Ofiao Valandos: 2 lkl 4 po piet lr 
7 Iki t vakare

Trečiadieniais Ir ėeitadlopials 
paaal sutarti--------- ——r——rtel pOUbyard 7948

DR. C. I. Kltt'lt
Office Phone Res. and Offiee

PROspeet 1028 8369 S. LeeviU St
YaL t-4 pp. tr 7-t vak. OANal O7M

DR. J. J. ROWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėllom ir Trečiadieniais 
Pagal 8utartĮ

DR, A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfleld Aye. 
TeL LAFayeMe 8018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sckmadiepiais
. - e?1 Emai

lio 7

K
. Ofc. R
lroM« Park

r-t-

Di.t.1. mums
SS»*I»T4*

... ’l”
•-12 v. rytai’1-1 p. p./*l v. v7 

faAtadlenl&l* nuo 4 v. r. iki i p. p. 
161 Broadvray 

MELROSE PARR, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki • vai. vakaro 
teitad tentais nuo 2 V. Iki s v. v. 

RekmAdlenlala pagal sutarties

DANTIBTAfl

4645 Sa Aahtend AvG, 
arti 47th SUMt

Vai.: mą 9 ryto iki 8
PMftl ------

TeL Ofiao BOUlaraid 8818-|A 
Rm. KENirood 6107

DU J, BERTASH
Ofiso vai. ano 1—8į aoe 8J9—8 J8

756 Wsst 35th Stfeet
Ofiso Tel. V

Resldendjos TaL

■»

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB G^DBUBOAB | 

4157 Archer Avenue J
<4; 8-4 * W g “•

Medical
Oollege of Augeons, yra CUm 
rillM. Tai yra, ankičiaosi 
kpg ąpdikalipi antoritetai i 
toninę priakyri prie geriausių 
riktą Ugninių. Reikale ,
jos patarnavime 1700 W. 69tk 
tęl. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatu ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

Viauo.se


I
S)<£t#4wi», spalių 9 d-, 1937

Bahkietas Naujam 
Klebonui Priimti

ŽINIOS IS WAUKEGANO|

SEKMADIENJ KITOS IŠKILMES — 
PAŠVENTINIMAS KAMPINIO AKMENS

WEWOMflI J LIETUVĄ

^ž!SSr,

sios spalvos. Svetainės lubos 
ir sienos kuogražiausiai įŠve
džiotos lietuviškomis spalvo- 
uys ir kiekvieną būda savo
tiškai įr pritinkančiai pądą- 
biąta. Kužin, av ne tik pirmą 
karią tuk® vįsų artistiškumas,
. Žmonės, paklausą gerb. kle
bono pakvietimo, gausiai ren
kasi į parengimą įr vįsį lai
mės ieško.

Mergaičių Sodalicija vii.us 
traukte traukia j>rie H Tango’’ 
(žaidimo) savo gražiomis ir 
reikalingomis 'dovanomis. Jos 
taip pat prie ’^Candy Booth” 
patenkina visus, ypatingai vai 
kučius. ,

Mykolas Saųtęlą, buvęs ko
miteto narys ir choristas, yis 
dar sąvo balselį ląvipa pyle 
' ‘ ęhųck-O-Luck ”. Visą sve
tainė aidi. Vis tai parapijoj 
naudai- Girdėjau, kad japi gp- 
i ąi sekas j.

Moterų Sąjungą irgi neąt- 
, riheką. yjį pąrdąvinėją gra
žins rankų darbo siuviniu?. 
Visos, dilba, kaip bitelės.

Kurie mėgsta žvejoti, tik
rai daug prisilmeškerioją prie 
‘‘Ęisįįing. Booth”, kurių pri
žiūri mokyklos mergąitės.

Gerb. klebonąs su kėliąją

Liūdna sukaktis ’*ų,‘e i "tė
tytį, $mqpės ųaują kleboną pą 

Spalių . 4 d. suėjo 9 meta’, mi|8, neą kai kurios geros šir- 
kai mirė klebono piotiųėlė, Ę- dies muterčlės stengiasi kie 
milija Juozaitiepė- Klebonas buuijų šiek tįpk pagražinti į- 
atįaikė cąlunavas Mišįas už ląįąydąmos naujus iądus įr 
jos sielų. Mokyklos vaikučiai Į užlaidas ant yisų langų. Bet 
giedojo per Mišias ir sudėjo svarbiausią reįkaiinga naujas 
dvasinę dovanų priimdami tys pečius į virtuvę. Ar neatsiras 
Komunijų ta intencija- gerus širdies žmoęm, arba'

Gimimo diena Wh kurie galėtų tą pečių J,

Spalių 5 d. mūsų klebonas ! . ..
. F. . . , “ , . Vardu Visos pąrąmjps, ypą

raneio gimimo dienų. Ivai- .. . .. ♦ . .. . tingai parapijos jaunimo, kvie
rausios dovanos ir sveikini- ;. • - a* v..i;.. JX. : x. ,'4U Visus l priilpitUYni hąlių.
mat džiugino ji, bet nemažiau ± i ’. f . . . Musu gausus ątsilankyniąs pa
aate.ke dimugsmo ir dvasme k,eUui<
vaikucs, ir parapijonų dova-
na, per kurių siuntė Auk. . 4irbsiwe.
čiausiajam maldas prašant kie v , - • ,n, . . J \ , Yaliu! musų naujam kmuc-
bonu. sveikatos ,r .ilgų metų Franoįškųį Skrode-
kad galėtų mūs tarpe ilgai ^.Į.

Draugijos Sukaktuvės

Bralįų 17 d. ŠV, Renedikto 
Opato drąugiją minės 3Q mp

įlipai viešėjo ir apžiūrėjo pą
1 rapijos pagerinimus.

Chicagiečiai, turintieji gi- 
rąines Rockfordą, gąna 4a^ 
nai ąpsiląnko ir nesykįspąrą

ąį uraugįja lietuvių gyve Spalių 10 4. 3 vąiąųdą po alininkais bus Prąąąs Bują- 
ntone 3'rU jp nelaimės periu pietų, VVaųkegąno lietuviai re- nauskąs, įr Yitąs Rajūnus; vą- 
gč- per šių draugiją perėjo ngįa kįtas iįjtiljpes — pašve- kąrianės — Q. Petrošienė; 
šimtai narių ip Yįsįcms ne’.ųį- ntįpinių Itn^upipip akmens ųaų toastiiųusterip kup. V. Urba. 
mėj pašalpa buvo išmokėta jQg gv. Baltramiejaus bažny-' Bąnkiet© taip pat dalyvaus

Šv. Benedikto Opato draugi čios. | j h ! ’lft! 8V^W kunigai-ir miesto vaL
ja &u kitomis vietos draugi- Pašventiniriq apeigas atliks dininkai.
jomis sudaro veikimo centrų. prą]. M- L. Krušąs; jąm asis- ——“«e .

Per pietus kalbės J. Sutkui tuos kun. Paškauskas ir kuU Spalių 3 4*, Nekalto Prasi- 
iš VVaukegano. Be to, kalbės Briška padedant vietos kie- dėjimo Pan. Šv. mergaičių 
ir vietinis councilmanas J , ^pnui kun- Čuaąnskuį ir draugija minėjo 30 metų gy
liai tin. Bus išpildyta graži, vikarųį kun. Y. Urbai. vavinio sukakti, dalyvaujant
programa. Komisija Visos katalikiškos draugia visoms katalikiškomis draugi-

----------------------- jos susirinką j lietuvių Audi- joms. Suruoštą įvaįri progra-
Ražancąvos Prąugijps **» 2*>> » U* ir 8* J“. ?“

» bdormavusios sų vėliavom ir damų, kurias padainavo pačių
r Brangimas ženklais maršuos į pašventį- mergaičių choras, sekė svei-

---------- j nimo iškilmes. Dalyvaus šios kinimaį klebono ir draugijų
RAGINĘ, WIS. — Rugsėjoj draugijos: Šv. Baltramiejaus, pirmininkų ip įteikta pinigi- 

26, parapijos salėje buvo Ra Į §Vt Juozapo, Šv. Antano, Šv. nės dovanus. Ant galo sulos- 
žancayos draugijos žaidimų Onos, Nekalto Pras. Panelės tas gana gerai veikalėlis <Jau- 
vakarėiis. Vietos žmonės mėg- $v, gv Baltramiejaus choras, nystės karštis’. Gražiai roles 
sta lietuviškus parengimus ir, L. R. K. S. Ą., Amžino Ra- atliko: S. Butkifltė, E. Ka 
perskaitė “Prpųge” praneši žančiaus, Šv. Kazimiero Ak- činskaitė, A. Bukančiūtė ir 
mą apie šį vakarėlį, ąpsč'iųi Rėmėjų, Šv. Baltramiejaus D. Urboniūtė.
susirinko. Pelno liko apie jaunimo klūbas ir Šv. Pran- Įteiktos dovanos narėms, ku 
$50.00; iš jų skiriama paau- ciškaus Tretininkų draugiją, rios išbuvo draugijoj 10 ar 
koti kilniems tikslams $5.00. yįsį dr-jų nariai turį. lai- dąugiąu mėty: S. Bųtkiūtei, 

Kadangi kai kurios draugi- ku susirinkti į.svetainę. Ą. Akųsevičlūtoį, M- Daba- 
jos ‘‘big shots” į parengimų Iškilmėse taip pat dalyvaus šinskiūteį, A. Kaminskiūtei ir 
neatvyko, tai nei manęs ten Waukegano majoras Mancel D. Bagdoniūtei. Yakąro yedė-
netraukė, bet pasirodė, kad ir Talcott, North Chicago ma- ją buvo draugijos pirm. P.
bę mūsų apseita. inys joras Dromey, postmasteris Kąvardanskaįtė, tostmasteriu

---------Joeeph Daly įr kiti valdinin- — kun. V. Urba. Enrikas
Vietos darbuotojos sūnelis, į , »|f|į9^gri ------------

k utis šįmet pavasarį baigė po pašventinimo 5 valandą, KAUNAS. — Lietuvos Ba- 
l'eclmy High Sehool, įstojo . Lietuvių Auditorijoj įvyks a- ūko aukso fondas spalių mė- 
Mąr ima polio kolegijų, Thnm kutens pašventinimo bąnkie- nesį pasiekė 76,78 mil. litų. 
pson, Conn. Rašo namo, kad įr programa. {Bankietas ■■■ ?-—
lietuvių kolegiją esąs labai baigsis šokiais. Bankieto šei- f T ■ 1 -«
patenkintas. TnitVC IlKDiCIIK

.Vuolatlnla susisiekimas

NEW YORK—KLAIPERĄ
(l’er Gothenburgą, Švediją) 

Laivų Upląų^ą^at ii tslew Torko

KUNG8HOLM----------spalių 23
GRIPSHOLM---------- qpaUų 2<
DROVT.^IMGHPI-M — ląpįr. K
GRIPSHOLM--------- eruo<J. *

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
ląivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mflsų bendros aplo 
kęiionv bro|iūr8l6« lr kalponriMtft. 
Gaunama nemokamai pas visu* 
mūsų autopsuotuą agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Avė., Chicago

/oi-EOONOMY md 
}ATI$FA<nK?N «f»

Doubk įįoubkAdionf

KC »OA
, Sn»efHu)Todayx45}iMsA»

25 flunces for 254
Full Pack •«. No Slack Fillind

MIlliONS OF POUNDS HAVE BEEN 
vjtu i»V OUR GOVERNMENT

skaitykite BIZN

-iLOHG blSiANLf *

ZENITH RADIOS VIĘADGS MPTVS PlftMIAU 
SU NAUJAIS PAGERINIMAIS 

Dabar 1938 metų modelis žyw,ai skiriasi nuo kitų RA
fe *va w kq

YRA RADIO CENTRAS

2310 W, Rooęeveh Rd., Td, n SEĘky 3760

Vuikaj yrąjtėvų dalis, jie 
lielcą tėvų globoje, pakol jie 
patys nepradedą valdytis sa
vo pi otų ir 6avo valia.

SKAITYKITE “I^UUGĄ

Kunigai turety įsigyti

Vyskupą -Petro Pranciš
kaus B«čip, M4,C, para

šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kainą į>\?75
j “DRAUGAS" 
b 2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

DRABUŽIŲ
VALYTOJAS

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytoms Brigbton 
Parke. Atliekame darbų 
greitaį ir gerai, kaip vyriš
kų, taip ir moteriškų rūbų. 
Taipgi furkautus išvalome, 
tąisąme jr 'perdirbame į vė
liausių madą. .

2555 W. 43rd St.
M Įgtfiyette 1810

«Y |$U« ŠS CHA* AS 

A NQtfM9<S TO0TW ,.

AAilIlons prefer this “flavor 

that 1$ dlfferent"
Pamėginkite šį nanją Sai»d 
Dęessįng. Maųju bądu iš- 
plaktas, padarytas iš geriau- 
šių medžiagų. ffjL/

MIBACtE WBJP CONTAINS M9«5— \ 
F^MPRĘ-Of THE COSTLY |WGBFP»B*TSI

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems ir Naujiems Kostumeriams

N'’ati'b"liokitc ilgiau, an-

" \ H l'HuiaAm -ako. kari /.ic-
,ua v.sm netoli. Ue.š 

. km pirkti anglis
'lakai-, kol oras gražus, W flS. *• gi IR uukIvs sausos rr .pi pri-
-tatM.ias l.-ngvas. į)abar 

nnglis už žemesnę kainų.

jCrol I6th St, ir 49th Ct,
OIOKRO, BiLIMOIg

Adomas Bernadišius, šąv. Clętro 311

Jąu atąįdarė mokyklos. Mokiniams ir vėl yra
reikalingos visokios knygos. - DRAUGE ” galite gauti.

Katąlikų Tikybos Katekismąs — kun. V. K. .. 20c

Kataliką Tįkybos Katekiziųas — vertė S- M. K.
1 "—4 skyriams lue

b~ 6 skyriams ,  ........................... 20c

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius
Pirmoji Dąlis ..................      30c

Antroji Dalis .......................................................... 40c

Skaitymo Pi-ądžiamukslis — J. Dąmijpnaitis
Antroji Dąlįs .......................................................... |0c

ABC Prailšiamokslis ...-------------------------------30c

Šventoji Istorija — kun. Šųster......... 30c

Giedojimo Mfikykią ,,.,.... $1.00

Mandagumas — kun- A. S. ,,...................... ... . . . 20c
Ir daug kitų reikalingų knygų-
Mokykloms duodame nuolaidą.

*D R A U G A S”
2334 So. Oakley Ąvę, Chicągp, UUnpis

Good lookiną hair is cm ąfist 
ta a mqn. || įtampi him as a 
well groomed gentloman. Fom- 
ol gives q man's hair glow> 
inq heq|th and handsom* 
gropming through its amazing 
2-fold powpr .jj.it cleans and 
nourishas. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoo which 
takos unkompb siekly hair 
(man’s, woraąn's or child's), 
and lopvos it clean as a whis- 
tie and iparkling with health. 
fom-ol i| so economical;a1ittle 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
«Ue. Or, wr«ta for a goraus 
tfial battle, endasing 10ę to 
«w»f nacking qnd paitqge.

FOM-Ol
■mile a trestmetfl



a DRA'

Ei, Pasauli! Mes Be Vilniaus Nenurimsim!
šeštadienis, Spalių Devintoji — mūsų gedulo diena. Die

na, kurioje 1920 m. lenkai, sulaužę Suvalkų sutartį, pagrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių! Visi turime rinktis į rengiamus ge
dulo paminėjimus, kad išgirdus apie lietuvių okupuotame 
krašte valgus, persekiojimus, kad panaujinus pasiryžimų už 
Vilniaus atvadavimų, kad suraminus lenkų spaudžiamus ir 
persekiojamus lietuvius ir suteikus jiems medžiaginę para
mų. Todėl, visi į Vilniaus prakalbas, kurios rengiamos:

(BRIDGEPORTE — spalių 9 d., 7:30 vai. vakare, Sv.

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVėstern Avė., Chicago

’£=£=S±aSS==±==±Z
TADA IR DABAR

Lietuvos Vyčių 36 Kuopos Jubiliejaus Proga

&e&ttuiieide, spalių 9 d., 1937

KLAUSTMAS: Valgykloj
valgydamas dešreles jose ra
dau gabalų stiklo, kuriuo pe
rti pioviau burnų. Kai paro 
džiau valgyklos savininkui ir 
reikalavau, kad užmokėtų nuo 
sielius, jis atsakė: “Aš jų 

Jurgio parap. salėj. Kalbės kon. P. DaužvaTdis, kun. M. Ur- nedirbau, eik į dirbtuvę, kur 
bonavičius, MIC. Programų išpildys parap. choras, simfoninė
orkestrą ir mokyklos vaikai. Rengia VVSkyrius.

NORTH SIDE — spalių 9 d., vakare, parap. salėj. Kal
bės dr. A. Rakauskas ir K. Čibiras ir kiti. Muzikalę progra
mų išpildys parap. choras, ved. muz. N. Kulio. Rengia Fe
deracijos skyrius.

ROSEJLANDE — spalių 9 d., 8 vai. vakare, Visų Šven
tųjų parap. salėj. Kalbės adv. J. Grašius iš Chicago. Dus mu
zikais programa: dainuos parap. ir “Šakar-Makar” chorai.
Rengia Vilniaus Vadavimo Sųjungos skyrius.

CICERO. — Spalių 9 d. ryto bažnyčioje pamaldos, gi ]os savininkas nėra jūsų pa- 
sekmadienį, spalių 10 d., 3:30 po piet parapijos ?"1': ‘kalbos 
ir muzikalė programa. Kalbės dr. A. Rakauskus ir kleb. 
kun. H. Vaičūnas. Rengia Federacijos skyrius.

MARQUETTE PARK. — Spalių 9-ji bus minima sek
madienį, spalių 10 d., po RažanČiaus pamaldų, parapijos sa
lėj. Kalbės svečias iš Lietuvos K. Čibiras ir kleb. kun. A.
Baltutis. Muzikalę programų išpildys parap. choras.

jas pirkau”. Jis davė dirb
tuvės adresų. Kų turiu da 
ryt!

ATSAKYMAS: Valgyklos 
savininkas pilnai atsako ir 
liktai iš jo galite reikalaut 
atlyginimo. Su dirbtuve, kuri 
tas dešreles dirba, nieko ben
dro neturite, pe to, valgyk-

HIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIlHj
MOKSLO DIENOS? ■ • B

Progress Krautuvėje i
Akordionę Groti Kursas Prasidėjo

Mokiniai gali įstoti bile dienų ar vakarę. Duodama iki | 
50 lekcijų dykai su pirkimu pilnos mieros akordiono

tarėjas. Jis yra atsakomingas.

KLAUSIMAS: Prieš me
tus 'mano vyras buvo auto
mobilio sužeistas ir nugaben
tas į ligoninę. Ligoninė pa
rėkė sąskaitų (bilų) $150.1*0. 
Kadangi sužeidėjas neturėjo 
apsaugos, nieko iš jo negavo
me. Dabar ligoninė patraukė 
mus į teismų reikalaudama 
$200.00. Į teismų traukia ne 
tik vyrą, bet jr mane. Ar ga
liu save apsigint, kadaugi 
art manęs yra užrašytas mu
sų namas?

ATSAKYMAS: Valgis, dra 
br.žis, nuoma, daktaro, ligo
ninės lėšos yra priskaitc.ini 
bendrai prie šeimynos ir už 
tuos atsako vyras ir moteris.

KLAUSIMAS: Susipykau 
su artima drauge. Vėliau pa
sišaukus per telefonų mane 
pradėjo kolioti bjauriausiais

-♦♦♦-i

Progress Krautuvė parūpina geriausius akordionus 
mažiausiomis kainomis ir dykai išmokina groti. Čia 
yra pasirinkimas visų gerųjų išdirbysčių akordionų— 
Vokietijos, Italijos ir Amerikos. Specialia pasiūlymas 
dėl pradinių mokinių. 12-kos basų Vokietijos išdirbys- 
tes Piano Akordionas reguliarės vertės $35.00, už

$19.95
Už kurių bus duodama pilna nuolaida mainant 

Ant didesnės Akordionos 
Čia kitų akordionų randasi didel/g pasirinkimas už 

specialiai numažintas kainas

Nuo #15.00 ild #45.00 
Lengvus Išmokėjimai—Lekcijos Dykai 

Kreipkite Atydos Tuojau

hS

a

3224 So. Halsted Street
J. KALUDINSKAS, vedėjas

Telefonas: VTCtory 4226 Chicago, III.

P*kl*uxykit m&rų rraia.na Lietnviiko Programo' rytoj, Modalioj, 
11 vaL ryto. ii rtotiea WGE8, 1360 kilocykleo.

žodžiais. Telefonų uždariau 
Už kelių dienų ji vėl pasi
šaukė per telefonų ir dur 
’lykštesniais žodžiais išvadi
no. Ar galėčiau už tai jų pa- 
traukt į teismų?

ATSAKYMAS: J teismą 
'galėtum tik tada patraukti, 
jei būtų iškoliojus prie vie
no, arba grupės žmonių. Va
dinamas “slander and Libel 
suit (tiesioginis ir netiesio
ginis apšmeižimas) turi būt 
girdimas kitų žmonių, arba 
jei jas bus raštu parašytas 
arba spaudoj paskelbtas.

KLAUSIMAS: Vyras gerai 
uždirba, bet, kai man reikia 
pinigų, jis niekad užtektinai 
neduoda. Dažniausia išbara, 
būk perdaug pinigų pralei 
džiu. Neturiu žmoniškų dra
bužių įr nekažkaip valgau. 
Ar galėčiau jį priverst, kad 
kiekvienų savaitę duotų tam 
tikrų sumų pinimj? -s

RINKTYNĖS MINTYS} 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Ražo: Stasys Riete, Kastu Zarom&kis, James R. Ohcrry

BRIGHTON PARK. — Lie į geistinų asmenų, kuriems rfl- 
tuvos Vyčių 36 kuopa įsteig- pėjo kenkti Vyčiams. Iš to 

kilo suirutė ir choras tapo 
sugriautas. Intrigos bet gi ne

vye
ta rugsėjo 23 d., 1915 m.

Kuopos organizatoriai buvo
idealūs žmonės. Jų rūpestis | siliovė. Išvengiinui to, kuopa 
buvo palaikyti jaunimų nuo susirinkamus iš parapijos šit 
ištautėjimo, pririšti prie pa- lės perkėlė į McKinley Park
rapijos darbuotės ir išugdyti 
visuomenės veikėjus.

Tarpe jaunų, susispietusių 
Brighton Parke lietuvių, bu
vo jaunas veikėjas, kurį labai 
uždegė jaunos jaunimo orga
nizacijos obaisos. Tai Rapolas 
Andreliūnas, kuris, laikui bė
gant, tapo pirmuoju šios ko-

ATSAKYMAS: Panašių a- 
tsitikimų vedusių gyvenime 
yra labai daug. Be galo yra 
keblu rišti panašų klausimų. 
Kitas dalykas, per spaudų 
panašių klausimų negalima 
aitakyti. Geriausia būt, kad 
šį gyvenimo klausimą j fu iš- 
r$tumėt tarpe savęs, be tei
smo. Ujimas į teismų būtų 
pasireiškimas, kad tarpi sa
vęs pradedat laužyt vedybų 
aktų. Visados pageidaujama, 
kad panašius ‘dalykus vyra.'’ 
.m žmona rištų tarpe savęs

-link mane esančioje, eidamas 
kaip vienas į malonių tarny
bų vedamas; atlikdamas Die
vo valių it ji būtų mano pa
ties, tačiau nepasitikėdamas 
savąja, bet vien Jo stiprumu. 
— Whittier.

Spalių Devinta Diena

“Kodėl jūs... nepadarėte?” 
~ Iš. V, 14.

Yra kokia pareiga, kurių 
Dievas yra prirengęs jums 
šiandien atlikti! Jis pastatė 
jų kaip namus jums užimti. 
Jums nereikia jų statyti. .Jis 
yra juos pastatęs ir Jis nu-

Spaliy Desimta Diena

“Nes kas paniekins mažos 
pradžios dienas?” — Žak. IV 
10.

Šaltiniai yra maži daiktai, 
bet jie yra didelių upelių ver
smėmis ; vairas yra mažas dai
ktas, bet jis valdo didelio lai
vo kelių; apinasris yra mažas

vėsėjus iki jų durų ir pasta- < daiktas, bet žiūrėk kokia jo
tys jus su jūsų* kojomis ant 
jų slenksčio. Ar jūs įeisite ir

nauda ir galybė; vinys ir kuo- 
hliai yra maži daiktai, bet

užimsite juos? Ar jūs atlik- jie išlaiko didelių namų dalis 
site pareigų, kurių Jis yra laūvoje; žodis, žvilgsnis, su-

• prirengęs? Gal ji yra ta dide- 
ilė daug apimanti savęs Jam 
pasišventimo pareiga. Gal ji 
yra kokia ypatinga užduotis. 
Kas ji nebūtų, tegul Tasai, 
kurs prajautė jūsų meilę sa-

Field House.
Kuopos žlugimų sulaikė Ra 

polas Andreliūnas, Kastas Ža
rom s kis, Juozas Blažys (abu 
dabar parapijos komiteto nū
nai), Juozas Mickeliūnas, Ig. 
Sakalas (vienas “Draugo” re 
daktorių), žinoma Jovaišų šei
myna, a. a. Jonas Stankus, A-

lonijos biznierium ir kuris da- leksandras šriupša, Anastazl- 
bar turi Marųuette Jewelry ja Gužaitė, Marijona Stankai- 
and Music krautuvę adresu tė, Adelė Mažeikaitė, Teodo-

siraukimas, yra visi maži dai
ktai, geri labui ir nelabai. Ap- 
inųstyk šitų, ir žiūrėk mažų 
daiktų. Užmokėk tų mažų sko
lų —« atpirk jos prižadų. Maži 
veiksmai yra tikro didumo

vųja duodamas jums tų už-.gaivalai... Jie yra karakterio 
duotį, dabar pagelbsti jums ir nesaunaudiškumo ištyrimai.
išpildyti Jo meilę jūsų meile 
atlikdami jų. Amen. Phillips 
Bri>oks.

O, kiek daug nemarios do-

Jie yra šiaudai ant gyvenimo 
prigavingos tėkmės ir parodo 
tėkmės kelių. Širdis visa pa

i:sirodo juose. Jie reikšmingai
rybės ir nemaraus gero dar- juda ant karakterio ir atsako- 
bų būtų pasauliui pritrūkę, mybės ciferblato. Jie nurodo 
jei veikėjas būtų sakęs: “Aš karakterį ir likimų. Jie ap- 
šitų padarysiu rytoj!” Lordas gelbsti padaryti nemarų žmo- 
Jonas Russell. Į gų. Ne taip daug svarbu, kur

Ir kaip pareigos kelias yra 
paaiškėjęs tebūna malonė duo
dama, kad aš eičiau juo, ne 
kaip samdininkas, dėl saumy- 
lio pelno, su pažvelgimais at
gal ir nenoriu žingsniu, dary
damas nuopelnų iš jo baimės,
— bet, linksmas šviesoje ap ‘liekas Kelias.

6324 So. AVestern avė. 
Pasiprašęs į talkų tada nau

jos parap. energingų klebonų 
kun. A. (yriškų, kuris tarė sa
vo parap. jaunimui: “Nežiū
rint kad lietuvis permainys

ras Volkas, Povilas Balčiū
nas, Izabelė Laucaitė ir kiti. 
Viso 18 narių susirinko į pir
mų susirinkimų naujoje vie
toje.

Šis dar labiau paskatinė

Paulina Kelpšaitė (dabar Si
mutienė), Jonas Gotąjį tas, Pe
tras Balsitis.

Išrinkus pirm. P. Simutį 
kuopa buvo išaugus į milži
nų. Du terminu jam pirminin
kaujant, kuopa buvo didžiau
sia ne vien Chicagoje, bet A- 
merikoje. Narių skaičius sie
kė virš 300. Pats pinu. suor
ganizavo orkestrą iš virš 40 
asmenų, kuri grieždavo paro
dose, ir vakaruose, šokiuose 
ir t.t.

Po P. Simučio pirm. buvo 
veikėjas ir sportininkas Jo
nas Juozaitis, dabartinis bai- 
lifas teisėjo Zūrio teismo ka
meroj. Apkrauta^ kitais dar
bais J. Juozaitis atsisakė nuo 
pirm. pareigų, kurias iki me
tų galo baigė Jonas Brazaus
kas su Jesaityte. Po to pir
mininkavo S. Stočkus, bet po 
mėnesio apleido vietų ir jo 
vieton išrinktai Zig. Vyšniau
skas (Red Cherry). Šiam užė
mus vietų, kuopa vėl pradėjo 
augti nariais.

K. LinAžaitė (dabar Lau-
savo kalbų, pasivadins kitu j kuopų organizuotis ir taip ciehG) pirmininkaudama kuo-
___1-_____ !___________ U- .Ann _ ..____i oer I Hat -vi on nf cro i-vinr. snnrtnvardu, permainys savo veido 
baltumų* bei ypatybes, bet jis 
negali permainyti savo šir
dies jausmų; jam visada pri
mins, kad jis yra lietuviu, gi
męs iš lietuvių tėvų. Todėl, 
jaunimų, organizuokis po vie
na vėliava, lietuvių vėliava, 
katalikų vėliava, Lietuvos Vy
čių vėliava ir dirbk tol, kol 
jūsų vaikai užims jūsų vie
tas”.

Kitas tėvynės mylėtojas bu
vo P. Kvietkus, dabartinis 
Federacijos skyriaus pirm.
Jis išaugino sūnų Bernardų, 
kuris šiai9 metais jau eina^ 
kuopos iždo globojo pareigas.
Jo dukrelė, Cecilija, yra gabi 
smukiūinkė ir taip pat daug 
veikia Vyčių tarpe.

Iš mergaičių buvo Pranciš
ka Macijauskaitė, šiandie Ka
zimiero Šato žmona (abu yra 
labai geri Vyčių rėmėjai, pa
rapijos darbuotojai). Pranci
ška tuomet daug veikė Mote
rų Sųjungoje. Prieš bažnyčių 
ir mokyklų laikė įvairių daik
tų krautuvę. Kita buvo Alicė 
Aušrai tė.

Dar buvo pakviestas A. S.
Precin (Prečinauskas), kurs 
tuo metu buvo L. V. 13 kuo
pos (Town of Lake, dabar 
mirus) pirfSninkas. Jis da
bar yra apsigyvenęs Brighton 
Pąrke ir turi visiems gerai! ir kitus.

mes esame, kaip kuo mes esa
me. Retai dorovinio didvyriš
kumo veiksmų reikalaujama. 
Verčiau gyvenimą tikras did
vyriškumas yra, atlikti visas 
jo mažas pareigas stropiai ir 
ištikimai. — Oyreaimo

pai lie vien atgaivino sporto 
šakas, kaip baseball, basket- 
balt, tennis ir track, bet ir 
dr&mos ratelį, kurie ir po šiai 
dienai gerai gyvuoja. Po to 
pirinAninkais buvo J. Masiū- 
nds, S. Ališauskaitė (dabar 
Zutanienė), L. Greetis, K. Za
romskis, J. Kulpinas ir E.

1922 m. išaugo į 85 pilname
čius narius ir turėjo 55 jdu- 
namečius savo globoje. Įstei
gė knygynų, chorų, dramos ii* 
sporto sekcijas. Choras ruoš? 
koncertas didžiausiu pasiseki
mu. Jo vedėjais buvo Kastas 
Gaubis, J. Prakalti s ir Juo
zas KareČkas.

L. Vyčių 36 kuopos choras Į Noreikaitė (dabar Petkevičie- 
buvo pirmutinis Chicagoje, o,

• gal, ir Amerikoje, dainavęs 
iietuvių liaudies dainas per 
radio. Tai įvyko 1922 m. iš 
WLS radio stoties. Chorų Ve
dė Karečka. “Chicago Daily 
Journal” įdėjo Karečkos at
vaizdų ir plačiai aprašė ne 
vien apie chorų, bet ir apie 
Lietuvos liaudies dainas.

Dramos sekcija, vedama Ig. 
Sakalo, pastatė visų eilę vei
kalų. Dar ir šiandie akyse sto
vi “Sibiro žvaigždė”, “Val
kata”, “Grafas Kaimiečio Be
rnas”, “Šv. Elzbieta”, “Ant 
bedugnės krašto” ir daug ma
žesnių. Kai kurie, pav. “Si
biro Žvaigždė” buvo kartoja- 
nū visosė Chicagos kolonijo 
se ir tarėjo didžiausio pasise
kimo*. Po Sakalo dramos sek
cijos vedėjom buvo Jonas 
Brazauskis, Kastas Zaromskis, 
kuris pastatė “Gims tautos 
genijus”, “Pražydo nuvytu- 
sios'gėlės”, “Trys mylimos’*

žinomų Precin Photo Studio, 
4309 Archer avė.

A. a. Jono Stankaus inicia
tyva suorganizuota sporto se

Kiti organizatoriai buvo J. Loja. Jam tame daug padėjo 
Drulis ir A. Saldukas, Suor- Kastas Zaromskis, Stasyh Pic-
ganizuota kuopa augo kaip 
ant mielių. Rengė vakaras, 
ruošė paskaitas, dang veikė 
parapijos naudai, šelpė lietu-

ža, Pranas Juškevičius (da
bar kunigas), Teodoras Vol
kas, Dr. Steele, dr. A. Mani- 
kas ir kiti. Basebolo tymas

vins nukentėjusius nuo karo,: buvo vienas pirmųjų tymų 
pirko Lietuvos Paskolos bo- j Chicagos Vyčių tarpe ir pir- 
nus, aukomis rėmė Šv. KazL- mas įsigijęs uniformas. Kun.
miero akademijų, Marijonų Juškevičiaus, Teodoro Volko, 
kolegijų, Šv. Kryžiaus ligo-

Užėmus D. Varnui pirmini
nko vietų, pradėjusi mažėti 
nariais kuopa vėl ėmė kilti. 
Įkuopų grįžo buvusis pirm. J. 
Vyšniauskas, S. Ališauskaitė 
(Zulanienė) ir eilė kitų buvu
sių ir naujų narių.

Dabartinė valdyba susideda 
iš: D. Varnas, pirmininkas; 
Ann Balkus, 1-ma vice pirmi
ninkė; Josephine Cirdžius, II- 
ji vice pirmininkė; Agnės Šau 
čiūn&s, nut' rašt.; rezignavus 
Irene Pakeltytei dabar metus 
baigia Elena Vyšniauskienė, 
K. Zaromskis ižd., B. Kviet- 
kug ir H. (Sipavičius iždo glo
bėjai, "J. Vyšniauskas ir So- 
phie Paulus sporto direkto
riai; K. Zaromskis, Sophie 
Paulus ir Antanas Plienis dra
mos skyriaus vedėjai; Anta
nas, Žilis, Jr., tvarkdarys; K. 
Zaromskis ir I. Pakeltis ko
respondentai.

Be šių, dar yra vadinama 
“Senesniųjų Taryba”, kurion 
įeina B. Klilnas, F. Kiselius, 
A. Meškauskas, A. Marozai- 
tė ir E. Mikalauskas.

Jubiliejaus komisija susidė
jo iŠ: K. Zaromskis, pirminin
kas; Agnės Šaučinnas, rašt.; 
nariai D. Varnas, J. ir E. Vy
šniauskai, B. Kvietkus, B. 
Klimas, Sophie Paulus, A. 
Plienis, F. Kiselius, A. Mari- 
zaitė, A. Žilis, Jr., A. Meš-

nonę.
Nuo pirmo susirinkimo, ku

riame dalyvavo 16 asmenų, 
iki šiol per kuopų yra praėję 
virš penki tūkstančiai narių. 
Tai gali liudyti Kastas Za-

• cn • kauskas, B. Barauskaitė ir St.ir Stasio Piežos rūpesčiu, gu- _ „
Petkus.organizuota L. V. Chicagoj 

Apskr. Baseball Lyga, kuri 
buvo išaugus iki vienuolikos 
tymų su dviem dizurijom. Spo 
rto vedėjais buvo Teodoras 
Volkas, Juozas Milleris, Juo-

romskis su Rapolu Andreliū- zas JBerry (Petrąvičia), Anta
nu, kurie nuo kuopos įsistei- nas Dubickas (dabar advoka-
gimo iki Šiam laikui priklau
so. .

Augimas draugijos niekados 
neapseina be kliūčių. Kai L 
V. 36 kuopa išaugo, įsteigė 
vargonų fondų, suorganizavo 
parapijos chorų, įsibriovė ne*

tas), Juozas Palusis, Jonas 
Juozaitis, Juozas Armonas, 
Stasys Rokaitis ir kiti. Tuo 
laiku buvo energingas kuopos 
pirm. Stasys Pieža, dabar Chi 
cago Evening American rapo
rteris. Toliau pirmininkavo

Čia tik trumpai apžvelgta 
kuopos gyvavimas. Ištisus pu
slapius galima būtų prirašy
ti gražių darbų, kuriuos ji y- 
ra nuveikus Bažnyčios garbei, 
Tėvynės labni ir Amerikos 
lietuvių gerovei. Be giedrių 
dienų, knopa daug pergyveno 
ir audringų. Tos audros ta
čiau nepalaužė pasiryžimo, ne
išmušė iš kelio tokių darbuo
tojų, kaip veteranai K. Za
romskis, R. Andreliūnas ir 
kiti.



fteštadienie, spalių 9 d., 1937 pgjgggg
VIETINES ŽINIOS Ma rauette Park 

Zinutės

Atsidaro Nauja Serija, llno\®9Pnl,n5°*’ 'Vlsų .**en’
_______ , tųjų, Moterų &ųjupgos 48 V’O

C.

ngas dalykas mūsų lietuviams.' pint ir 7vol. vakarais. Verta, 
kad neatsilieka nao kitų tau rkad mūsų kolonijos lietuviui 

pasinaudotų šia proga, pasi
mokintų anglų kalbos, o ns-

U py riečių Klūbo 
Vakaras

nį, V. Neffo salėj, 2435 fip 
lapt \ itt st. Visi svečiai b^ 
vaišinami skaniais valgiais jr 
gSrmi’i. L. 0

tų atstovybių. Jeigu neatsto
vausime ir nedalyvausime į
vairiose miesto, valstybės ir piliečiai įsigytų pilietybes toi- 

Mūsų kolonijos lietuvių rei- J fedtralės valdžios parengimui* sės.
ir • Spalių 9 d.

nieko gero nedasigyvensime. i Ateinantį sekmadienį, spa 
1 lių 9 d., tuoj po Ražančiaus

tybės reikaluose. į Pamokos pamaldų, 3:30* po pietų, visi

Atstovaujami
L

CICERO. — Šv. Antano ^a,y^į^y^^^g^raugį. kalai nepaniin&tį. Kiek galima, pasiliksime nežymūs
spulkos valdyba ir direktoriai 
praneša, kad naujos aortos 
atidarymas bus ateinantį pir
madienį. Kas nori įsirašyti, 
lai kreipiasi į spulkos ofisų 
piokyklos kambaryje, 7;30 V, 
vakare.

Šv. Antano spulka šįtjiet

p. y. ar įuejaunes uiaugi- . * - . I . ,
jus, k»r«p. ufaei**, Federaci-,rtPlr"“"“31' kud llet“v'al "« >‘‘<:ko Kero nei
joe 12 skyrius, ARD skyrius »‘^iktų nei duroje, nei tau- laug,, pirmyn!

įr /avnametis, Amerikos I.. 
K, Pukterų klubas ir mokyk 
los vaikučiai, C. Y. O. ir Uo’\y 
NanieV

Praeitų sekmadienį buvo a 
tidaryinas naujo Kedzie ava.

Mūsų parapijos mokykloje susirinksime į svetainę jiami 
jau antras metas, kaip fedrt ‘nėti 17 metų Vilniaus užgro

; tilto, netoli Marųuette Parko. raįgg valdžios paskirta moky ibimų. (Bus įvairi programa ir 
Jaunas Barčis, Raudžius ir' ^>araPM°j° osančio Piliečių (oja moięjna angliškos kalbo? svečias kalbėtojas, neseniai

Upy tiečiu draugiškas klūkus
rengia šokių vakarų šeštad i a PLATINKITE “DRAUGĄ”

RUDENINIS ŠOKIS
rengia

UPYTt’3 DRAUGIŠKAS KUUBAS 
šeštadienį, Spalio-Oct. 9 d., 1937 
• WALTER NEFFO SALĖJE

2435 So. Leavitt Street
Bus gera muzika šokiams, skanūs užkandžiai ir gar

dūs gėrimai. Visi linksnių laikų turėsite.
Pradžia 7:30 vai. vak. Tikietas 15c

Kviečia visus KOMITETAS

klūbo atstovas Vincas Birge ir pilietybės dykai. Paknokos atvykęs iš Lietuvos K. Cibi-
t * •«-• »•« • -ui ! irios muzikos Leo Stankus iri **’" *r v^etin‘8 klebonas atsto j)ana pirmadieniais ir trečia ros. Visi skaitlingai susirin- 

nietus. Į ateiti žiuri sų viltim, niųsuw», i>?o. ouuikus >r kolom in* lietuviu* - • • • , ,. . . * j c Pnnnnkin “ b-ko-b,,” «»_ '®vo Hlos koioh.jb* lietuviu.*, Dieniais, p;miQ valandų
Klebonas pasakė kalbų ir ra-1 , ,. , ..... .u , -----
gino reikalauti miesto atstu MBMnnpNimMHM

baigė penkioliktus gyvavimo j kimias bavare patiekia sinų

kad visi Ciceror žmonės nau
dosis jos patarnavimu

S. Paseckis “Jurbarko” už
eigoj 'maloniai patarnauja at-

p.) kjme. Rap.
=rc-

Spulka yra narys Federal ,sbankinsieins. 
Home Loan Bank of Chicagb.

vų įvairių pagerinimų šioj koRoosevelt Furniture Co. ga , .. . ,, .
. , -1 lomioje. klnomų buvo tūksSpulka pergyceno sunkius rsia^a^)10 pagalba klebenąs ir! A_ a.__

vikarai skelbia susirinkusiems 
bazato eigos programų.

PADtiLONi

laikus be nuostolių šėrinin 
kailis. Per visų bloglaikį ji 
nesustoja žmonėms mokėjus 
nuošimčių už įdėtus pinigus. 

Dabar už padėtus pinigus 
tekama 4 nuošimtis. Vadinas,

j tautinė minia.
Nepraleista progos ir daly 

vauti ir atstovauti šios kolo-
, . , . , ; nijos lietuvius dedikavime nauKlebonas labai dėkingas vf-j . • „ . A, . . . , ,. , _ . joio tilto mieste. Dėka Margiems, kurie jau atsilankė l _ , ,. , , . ..

v »• ųueįte Parko direk tono Al.parap. bazarų. Nuoširdžiai x ,
..... .. Kumskio, gauta dubel-dek bu-

irlp<ni< upini kitose finnn-i- kviečia visus parapijomis, bi- . , ,įaesnis, ingu Kitose įmanu- a sas nuvežimu* 7 *r 3 skyrių
emerius ir bulvariskius, dar, , ,7 .
nebuvusiu, bazare, jį para,,, |mokyklos v«kw.y 1W 
y t rodos vietų. Prie to, jis išga-

Bgzoras J bilietus k^bonui ir sau,

nėse įstaigose^
Jos. M. Mozeris, sekretorius

piCERO. — Lietuviai čių 
iškilmingai minės Vilniaus už 
grobimo sukaktį i Šeštadienio 
rytų, 8 vai., Bažnyčioje bus 
iškilmingos Mišios, o sekina 
dienį, 3:30 po pietų, parapi
jos svetainėje programas ir 
kalbos. Programų išpildys pa 
rapijos chorus ir mokyklos 
vaikučiai. Kalbės dr. A. Ra
kauskas, klebonas ir svečia- 
iš Lietuvos.

Viri Ciceros ir apylinkės 
lietuviu kviečiami dalyvauti 
iškilmėse.

Lietuviai šioje kolonijoje vi 
suoniet pasirodė gerais patri-
jotais ir tautos reikalų rėmė [ 
jais. Turiu vilties, kad ir š>uo 
laiku neblogiau pasirodys.

Vilnius mūsų buvo ir mūsų 
bus. Mes be Vilniaus nenu
rimsim, ne!

---- būna sekmadienia . ..
po ptef, ir vakare, „ treėįaA“* atarti iwa kolom,or 
dieniu ir šeštadienių vakarai^* ImlBvute an pe era Te 
pi Baiani-i.ua pamaldų. J"™” UlikrWi>J, tar reikanų-

Spalių 17 d. bus pastrnfini* ----- ------------------------

bazaro sekmadienis, o spalių J (Jrba RowCT Shoppe 
20 - bazaro užbaiga. ,ĮĮ |lgQ Awnue

2. nius ir Ki-lrtrika

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

~ 'Tt.

<iėW*- W> lluUeip-. — Vextnvėm» — Į 
Bąukiefiun* -r- Laigutuvšms tt 

lapuosima uis. - 
Kbuum LAFAVETTE &8U0

» A
ANTANINA

TOLEIKIENĖ
Su amžinu dėkingumu mes iš- 
ruiftkiame savo ėindingiauslų 
nZių vieleniB, kurie paguodė 
mus. mūsų nutifidimo valan
doj ir sutelkė paskutini patar
navimą. mūsų mylimai moti
nėlei a. a. Antaninai Toleikie- 
nel, kuri buvo < palaidota >ji 
&v. Jurgio parap. bažnyčios 
Spalio 1 d.

Ypatingai dėkojame pralotu! 
M. Krušui už jo lankymą a. a. 
Ilgos ajetu. už pasakymą gra
žaus pritaikinto pamokslo lr 
už jo brangią prletelystę.

Nuoširdžiai dėką.'itnie na
riams Amžinom itaitančiauB, 
Tretininkų Ir ApAStalysfėa Mal
dos Draugysčių už jti maldas 
ir dąlyvavip.ą laidotuves?.

Meg visuomet bfl3ipm -tėkln- 
gl m asų artimiems irtutguma. 
p-nel Agnieškai Gilieuei, Py. 
Su zonai Šlakį. Ir p-uel Anta
ninai Nausėdienėl ir viaten\3 
kitiems už jų gausias aukas 
dv. Mlėjų, gCIlų, meilės ir «ou- 
pratimo. .

Visados įlok ingi vaikei,
A. a. Antauipob Taleikii'i-ės

» <v

BILE KAS Iš FAMILIJOS 
GAU ĮSTOJI IR Utt- 

MĖTI DOVANI
$250,000 Cash Dovana duo

dama OU Gold nauja
me piešinių konteste

KBHOSHA, WI3. 
PADĖKA

JONAS RADAUSKAS
Mirė spalio 8 d., 1937 pi-, 

5:08 vai. ryte, sulaukęs pusę 
nietų amžiau a

K-Uo iž Suvalkų r£d.. Šeinių, 
apskr., JKapčiamiečlo parap., 
Keciunų * kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 nt&tua
Paliki dideliame nuliūdime 

moterj Rozaliją, po tėvais Jal- 
csriųtf, keturias dukteris: Ju
zefą, Oną, Devose ir Domicė
lę, du žentus: Juozapą Hrivnak 
lr Joną Kalniety, anūką Da
nielių, dvi seseryčias: Rozaliją 
Naudžiūnienę lr jos Seimą. Ka_ 
ziinierą Genickienę ir jos Sei
mą, pusbrolį Vincentą Maalau- 
ską. tris pusseseres: Viktoriją 
Stankienę ir Jos Seimą, Oną 
Makauskienę lr Jos Seimą, ir 
Petronėlę Lludvinavifiienę ir 
jos Seimą ir daug kitų giminių.

Kūnas paSarvotas 1339 So. 
60th' Avė., Clceroje.

I .aid otų vės Įvyks antradienį, 
spalio 12 d. lė namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J Sv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamug-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai. Anūkas, Scacryčtos, 
Pusbrolis, I’igiseserčs ly (jipi.

Laidotuvių direktorius Ajj- 
thony Petkus. Tel. Cicero 21D9.

=F
sesių

TIES SUK

Praeitų sekinadienį prasidė
jo mūsų parapijos babaros 
Žmonių atsilanko nemažai. Vi
si parapijų remia. Daiktų ba- 
zare labai gerų matosi, ypač 
parapijos būdoj- Būdas turi 
šios draugijos ir jose darbuo
jasi: Šv. Antano, Dievo Mo-

«■■■■■■■■■•*«
■ REUMATIZMAS. 
Z SAUSGĖLĄ •

Neslkankyklte mvęi ____ _
mala: Reumatizmu, SauatfSle, ■
Kaulų Gfillmų, arba. MfiAlun- — 
<lu — raumenų aunkumu: nea “ 
akaudSJtmal naikina kilno *y- | 
vybę lr dažnai ant patalo pa
guldo. ■

CAPSICO COMPOUND moa- ■ 
tia lengvai prfeAallna vlrtmlnfl- « 
taa llgaa; tnuma šiandien dau
gybė žmonių atundla padftko- ■ 
nea pasveikę. Kaina tOa. par _ 
paltų 66c. arba dvi už >106. ■ 
Knyga: '‘8ALTINI8 SVEIKA- ■

Naujas Old G«ld Rūontestas 
atdaras visiems. Kontestas 
susideda iš pripildymo kalbos 
tuščiuose baliųnuose piešiniuo
se. Nueikit pas jūsų cigare 
tų dealerį ir įsigykite Old 
Gold Piešinių .Buletinų. Jį 
gausite dykai, sykiu su pil
nais įstatymais ir smulkmeno
mis kontesto. Kontestas kų 
tik prasideda. * Šekit nurody
me Old Gold vėl duoda jums 
progų laimėti turtų ir būti 
turtingais per visų savo gy
venimų. Šekit šį dienraštj 
prigavystės. Dvigubo Švelnu
mus atydžiai. Nėra jokios
dėl tolesnių skelbimų.
-

Rugsėjo 20 U., š. m. Chicagoje 
nar#' fotno Tėvelis Motiejus 
iImi k nuirau itbMNS palaidotas 
Ruįps. 25 a. su bažnyčios ą- 
peigomis į Šv. Kazimiero ka-' 
pines. Nuliūdiųie paliko duk
terį Oną Želvienę, mane ir 
pamotę, Lietuvoje dukterį Ag
niešką Petroiienę, sūnų Juozą 
ir daug kitų giminių. Taiugi 
čia žentą Kazimierą želvį, 
Gladys, Pranas ir Juozas Žel
viai anūkai, pamotės sūnus ir 
marti Mockai ir daug kitų gi
minių.

Mano tėvelis paėjo iš Lietu
vos Giržadų kaimo, Adakavo 
parap., Skaudvilės vąl., Tau
ragės apsk.

Tariu širdingą ačių gimi
nėms, pažystamiems, draugams 
ir visiems kitiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidė
jo su pagelba šio mano liūde
sio valandoj taipgi grabne- 
šiams, laidotuvių direktoriui 
Mažeikai už taip gražų patar
navimą.

Dar kartą tariu visiems nuo
širdų ačiū. Nuliūdęs snus,

Pranas Jankauskas

i.

MIR- 
TUVES

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVRS

tnyga:
ros" tTOIš centų.

Justin Kulis
3259 80. HAL8TED BT, 

Ohlcaco, DL
• ■■■■■■■ ■ i

H0W OFTEM CAN YOU 
KISS AND NAKE UF?

gydytis, kaina

re jfttrsaf
iHeannt eomDaalon toto a flhmr 
for one whole week U every month.

Yeo een eay "I’m eeery’* and 
Mae and maks up eader bętOre 
marrlage than after. Be irise. If ynu 
vrant to hold your buaband. you 
vroo't be a tbrae-ųuarter wttk

»or thręegenireannseneveora— 
aae told another bmr tn gn "amil- 
Ing throunp" with Lydla B. Ptok- 
tiam'e Vegetable Comnonad It 
beipe Nacfarc tone u* the eyeteml

vromen muet eodure in the threa 
nrdeah ot lUb 1. Tundag Omą 
Ctribood to eomanhood. 2. Pre- 
garing tat motiurhood g. dą* 
omachlnz middle age."

take LYDIA B. PINKHAM’B 
vbobtaIbjc Oomfoubd aad 
09 “BmiUng Througb."

BEVERLY SHORES
EXTRA BARGENAI

ISpardai Imas lotų ant
.Įgay ’ pačią m viduryj “I 
Sbort>' nž TBEČOAbJ ■

kČH, tęsis tik trumpą laiką. Lie
tuviai pasiMkubinkltn pasinaudo
ti Ala proga nudpirkdaml visai 
pigiai pttikianaloa ir derlingos 
Jkūlčs prie ežero kranto; dčl 
namų statymo, dėl investraentų 
Ir geriausio biznio. Taip pat ga
lima BmalpytJ lotus su šia go
resne pmgreslnga vieta.

ši pulki vieta randasi apie 
50 įnylli) naaą (1>1 cagos. Orei 
čiausią trun»|w>rta< iją galima pa
siekti frer Valandą laiko. Taip 

pat ym po priežiūra garsios kompanijos, kuri jums maloniai pa- 
uimokėtOtma kelionę ‘‘found trlp” vjąienvs kostnmie- 

Lietuvlamn 

us siųskit

OR.įvykti dėl pasiteiravimo.
Ik'lmąJtė išaiškins *l«aa sniųlkinena*

Miun ridkalu krelpkltčs | “Draugo” aętštinę. Laiškus 
| DIUM GU». ŠM4 Ns>. Oakley Avt:. Ilox M. Paduokite savo 
tąrda. aptrašą. tcšržnno mimArj Ir pašjfttč'kltf patogų laiką, karia 
paek Irtas imtiguA galėtų pae jus pribūti dėl platesnio paalįb 
klniitvo.

tanuma, 
riems. kurie norės ten

:to ft. 
»1S75

1»: «
(U)x 18.5 pėdų lųtąą. parduodamas

eomer Jota po Sljl.1; M ft. ooriter lols |«> fttS;
H25,

TIK TRFZpAMH fjAIVOe.
Ijtke Erųnt lot.s are sold ai reasunable prives ęreordiitg to the 

sizn aa»<l ksątion.

BAISA LOTV CFIK TREČDALIS)
AO1I3A pNIų po Š<i2», tęuvlasl patogiausio} vietoj, 
ad z 125 pėdų po g22&. fcainplulal lotai.
M) z Uft pNių po ŠIO*, gražioj vietoj arti kelto.

Visi kili lotai prje pat vandens pardnodąml už pigias kaina*. 

"LIETUVIAI, TMš NLMAhjJjUJEITD KITATAIMAMS '

BEN BALTRAMIEJUS 
MASKOLIŪNAS

Jau sukako Šeši mėnesiai, 
kai negailęst ijjKą mirtis atsky
ri- iŠ mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir ISvell Ben Baltramiejų Mas
koliūną.

Netekome savo mylimojo 
balandžio 6 d., 1937 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados neužmiršime, bai gal- 

fjestingus Dievaa suteikia jam
amžiną ątilsj.

Ątmindaml tą jo liūdną pra- 
slšalinlmą IS mūsų tarpo, už
prašėme Sv. Mišias su egsek- 
vlJomis AuSros Vartų parapijos 
bažnyčioje, spalio tl d., 8:30 
vai. ryte.

Ilsėkis Av. Kazimiero Itapuo- 
se amžinai. Nors mes žlpome, 
kad mūsų mylimasis negrįši 
dąuglau dabar ar vėliau. Lauk 
mūsų ateinant, nes toji diena 
ąteis ir mums. Dabąr kol gyvi 
mes lankome tavo kapą ir 
puošiame gėlėmis vasaros įlie
tu, o kada ateis Salta žiemelė 
apvainikuosime žaliomis eglės 
Sakelėmis. Ilsėkis amžinai, my
limas vyre ir tėveU, ir lauk 
mūsų.

Nuliūdę liekame: Moševta. 
Sūnus, S<muo, Svogetift, Uošviai, 
Pti^acscruM ir Giminūs.

tA » A 
BRONIRLOVAE 

JOHNSONAB
.ląu sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą |r 
tėvą Bronislovą Johnsoną.

Netekome savo mylimojo 
Spalio 11 d., 1936 m.

Nors laikas tęsiasi, mes to 
niekuomet negalėsime užmirš
ti bai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami liūdną pra- 
siSajiniųtą iš mūsų tarpo, už
prašėme trejas gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis rpalią 
11 d., Sv. Antano parapijos
bažnyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
drauguą kaimynus tr pažy
stamus dalyvauti Sioąe pamal
dose, ą paskui j namus oo 
numeriu 4936 West l4th Bt., 
Cicero. IH.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Dukterys, Marčia, Zeniai, 
Anūkai lr^ G irai nės.

==

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 400 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykler)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klanukita mūai} Lištorlų radio programų Pirmadioalo vakaraia, 
10:90 raL vakaro ii W. K. T. 0. gtoties (1420 K.) — PraneKja* 

P. ŽALTIMIERAŠ

NAMAI ClliCAOOS, CICEROS UETUVĮŲ 
LAIDOTUVIŲ BiREKTORĮŲ ASOCIACIJOS . 

AUDIII ■ llftr PATARNAVIMAS
AnloULAnUC dieną ir naktį

' riVV A T KOPLYČIOS VISOSEMIKAI MIESTO DALYSE

fl. Masalskis 9907 UtmoMa Are. 
Pho&e BOUIevard <139

-Ib—

A. Petkus
S. M. Stata
1.1. Zolp

j ■■■ mui >n

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phnne Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phope GROvehill 0142

Li.j .‘i .. ;.fi ■ į ■■

718 West 18th Street 
Phope MONroe 3377

1M6 Waat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

*
juzapas Eudeikis IR 4704 So. We8tern Ai 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

P. i. Ridikas 33M So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Latoicz ir Siutai
231< West 23rd Place 
Phone CANai 2615 
Skyrios 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman l?70

J. Liuitn
S. P. Mažeib

<348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ava 
Phone YARda 1138-1139

i.ua


Aeltadienis, spalių 9 d., 1997

Rengia ŠVENTO JUOZAPO 

PARAP. IŠ SO. CHICAGOSPASKUTINIS RUDENINIS PIKNIKAS SU DOVANOMIS
RYTO, SPALIO-OCT. 10 D., 1937 « _< v • ““ • | • • • 1 • ry, •

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av
PRADŽIA 12 V AL. .

VIETINES ŽINIOS draugai, po jot? koncerto (šj pamaldos už Vilniaus vaduo- fiieš piet jš stoties WGES 
sekmadienį spalių 10 d., >Sl u- j tojus, o po pamaldų parapi- jpasiklausytumėt Progress be- 
Uchaker teatre, 418 So. Mi-.jos svetainėj programa. Para- Į ndrovės duodamos eilinės ne 
cliigan avė.) susirinks į Au-ipijos jaunasis choras, vadov. idėldienio, nulio programos, 
ditorium kotelio “South Par-lvarg. N. Kuliui padainuos pri kuri ypatingai bus graži 'r 
loi ” kambarį, kame su Lietu-j taikintų tam vakarui dainų, įdomi. Dalyvaus Pirmyn dro
vus operos prima donna pra- mokyklos vaikučiai padėklu- Iro narini, “KaimieZvai’’ ir 
leis vakarų draugiškose vai- muos. Kalbės vilnietis kų tik kiti. Be gražios muzikos, bus 
Sese. j atvykęs iš Lietuvos K. Čibi- ir įdomių kalbų, taipgi daug 1 kambary

Norintieji vaišėse daly ?au- ras, klebonas kun. J. Šaul i n-! pranešimų iš visuomenės gy
ti turi užsirezervuoti vietų’skas, dr. A. Rakauskai Vi&i S’enimo ir žinių iš Progress TOWN 
iki šeštadienio, 2 v. p. p. lic- kviečiami pasiklausyti kalbų į krautuvės apie pirkimus vi- .. 1
zfrvaeijai reikia pašaukt: bile ypatingai svečio iš Lietuvos, šokių namams reikmenų ma- j 
kurių lietuviškų laikraščiu re s Rengėja žesnern kainom. Rap. J i ‘
uakci jųi arba Rakauskaitė į ko
ncerto rengimo komisijos iž- 
d ninku P. Rakštį — Canal 
9114-9115-9574. R. K.

mbaryje, 2 valandų po pietų.
Valdyba

Rr*tor«nas-Tsvem«», gera vieta, pi. 
iriai paralduoda. pardavimo priežas
tis — mirtis. Ate Iftauklt:

>898 So. Keiltle Avenue
Lietuvos Valstybines 

Operos Artistės 
M. Rakauskaitės 
Dramatiškumas

Ii artistai. Marijona Rakans 
kaitė tokia yra. Pas jų viso 
gyva, ugninga, energinga. Jo- 
sics verva (verve) dikcija, ba
lso spalva ir stiprumas net 
ir profanę sužadina prie įver
tinimo ir pasigėrėjimo daina 
ir muzika. Josios aukšta inte
ligencija padaro kiekvienų ro
lę operoj gyvų ir tipingų. Tų 
mačiau ir girdėjau... Chica- 
g'ečiai davė Lietuvai vienų 
gražiausių dovanų Valstybė? 
Operai nusiųsdami ten Ra- 

į kauskaitę. Bet ji ir mūsų ne
užmiršo ir dainuos mums ‘dai 

į nas negirdėtas’ ir operų ari- 
į jas koncerte spalių 10 d. Stn- 

debaker teatre. H.

PARDAVIMIT NAMAS

4854 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlUR. Prlefcutla 
pardavimo — naftlė. Atsigaukit 10737 
gp. Mlchlgan Ąv<l ~ .

REIKALINGAS VIRftJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti Uetuvltką kalba. Rašy
kite;
"Draugas." 2834 So. Oakley Avė. 
Rox No. G809.

PARDAVIMUI GARADilVS

Pardavimui 49 karų garadiius Ir bu
tas. Randasi West Sldfije ant biz
nio gatvės. MalSyta aplellnkfi. Da
ro gera talsvmo bizni, pilnai IftrenS 
duotas, savininkas nori prasISalls 
1S biznio. Parduos už prieinamą kJ 
nų. RaSyklt; \ |

DRAUGAS
2384 So. OakĮgy Avė.. Rox 356.

Onai Krištopaitei 
Padaryta Trukusio 

Apendiko Operacija
MAR’/c ETTE PARK. — 

L. R. K. Susiv. 163 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks se- 
kmad , spalių 10 d. 2 vai. po 
pietų, parapijos salėje. Nariai 
prašot.ii skaitlingai atsilanky
ti. F. Stogiūtė, fin. rsšt.

BRIIGEPORT. — Draugy 
si ė Šv. Onos laikys mėnesinį 
susirinkimų sekm., spalių 10 
d., 1 vai. po pietų, mokyklos 
kambary. Yra daug dalykų 
3varsty n ui. Valdyba

Šį Vakarą Minime
Vilniaus Užgrobimo 

Sukaktį

PARDAVIMUI NAMAI

Marąuette Parke modernlftkas 2 Ge
tų mflrinls narnos tiktai >6590.00, 
arti 63-člos Ir Maplewood Avė. 2 
pukfttų mflrinls namas, tris 4 kam
barių fletal, 1 krautu"? 2 kąru mū
rinis garadžlus arti 63-ėlos ir Union 
Avė. Kaina >4690. J mokėt >1500. ba
lansas lengvais iftmokfijlmals. 8 kam
bariu mflrinls Cottage, kaina >1600. 
AtsiSauklt:

3352 So. Halsted Street 
Chicago, III,

MARQUETTE PARK. — 
Naktį iš ketvirtadienio į pe
nktadienį Šv. Kryžiaus ligo
ninėj Onai Krištopaitei d-ras 
Rakauskas padarė apendiko 
operacijų. Ligonė susirgo 15 
vai. naktį, o 2 valandų buvo 
padaryta operacija ir apendu 
kas jau buvo trūkęs. Įsidėmė
tina kaip. svarbu šios ligos 
rūšies pagalbai šauktis gydy
tojų kuogreiciausia, nes va
landai kitai praėjus gali būt 
per niek visos pastangas.

Vaišes Rakauskaitei
NORTH SIDE. — Šį 

karų, spalių 9 d. vakare,Marijonos Rakauskaitė PETRENAS
APTIEKA

Turime pilnų eilę viro- 
kių gyduolių ir nami
nių vaistų.

Receiptus sųžiningai 
iš pildome.

2359 So. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

BRIGHTON PARK. — Pr
atę Gvardijos Pirma Div. šv. 
KazAniero Karalaičio laikys 
Susirinkimų sekmadienį, spa 
’»ų 10 d., parap. mokyklos ka

REIKALINGAS DARBININKAS

BUDRIKO RAKANDŲ PEČIŲ, RADIO KRAUTUVE T»“lkallnams darbininkas Akles darbui, 
ūkis netoli Chicagos. Alga >15.00 j 
m8ne.sj. Atriftauklte 1 Stanley;

423 Kast 64th Street,
Pirmos lubos.

fannnt statyti saa naują nam> 
r pertaisyti gena. poSsnkite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

0739 Ro. Meplevrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.Pagerbimo Balius

MARQU^te~PARK. -- 

Šv. Barboroj, draugija rengia 
balių spaliųlO d., 7:30 vai. 
vakare< pagerbimui narių, ku
rios narės nėra reikalavę pa
šalpos ligoje per 10 metų, bū
tent M. Viežniauskienė, J. Vo- 
lterienė; J. Zakarauskienė, K. 
Vardauskienė, S. Skrebienė, 
K. Skrebienė, E. Švilpienė ir 
M. Varkalieiiė. >

Bus gera muzika. Visi kvie
čiami. Tų pačių dienų 2 vai. 
popiet bus svarbus dr-jo» su
sirinkimas. Prašomos narės 
skaitlingai atsilankyti. Rašt.

REIKALINGAS DARBININKASTHE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

®
F Selemonavich 
, Sveterių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Vlctory 3486 
504 West 33rd Street

Relkalingns Jaunas Vaikinus mo
kintis svnudos dn-ha. Turi būti bai

gęs pradinę mokyklų, reikalinga tė
vų .rckomendac'ia. Darbo' valandos 
nuo 8 iki 6 vai. Atrifta.ukite: 

Pnogrca'- Prlntlng Oomoąny, 
3423 80 Morgan 8t.

Tel. Vanls 0123.
Pageidaujam. kad gyventų Brid- 

geporto aplellnkėj.
RENDON FLETAS

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais i- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų- darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima ganti per pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL*.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINĖJE

Trys kambariai Ir tualėtas, kamba
riai Svleefls ir Svsrfls. Renda tiktai 
>8.00 | mėnesĮ. Atsiftauklte;

918 W. 20th St., arti Peoria St. 
Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS

Parsiduoda sekanti namai už pri
einamas kainas;

Dvieju pragyvenimų medinis na
mas, 1309 So. 49th Avė., Cicero. III.

Namas su bizniu. Toje aplellnė- 
1e tiktai tas vienas biznis gali bū
ti. randasi 4545 Center St., Lyons, 
III.

Namas ir 5 lotai pigiai Belltvood, 
III.

Vlrft minėtus namus parduoda Sv. 
Antano Lietuvių parapijos spulkos. 
Kreipkitės pas sekretorių Jos. Mo
zeris, 1603 8o. 50th Avė.. Cicero. III.

Amazing New ROBOT DIAL 
is as EASY TO READ as 
a CLOCK ...

••• >y..

Lump ...................... $6 (X
Mine Run ............... 5-75
Egg ............................... 6 (X
Nut .......................... 6 (X
Screenings .............. 4-7!

PIRKIT DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA

/PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Iš Stateville kalėjimo ūkio 
pabėgo trys kaliniai. Visi iŠ 
Chicago.

Skaitykite Biznii 
Bargenus

BUDRIKO PROGRAMA 
WCKL Tel. ARDmore 6975

, Katalikiškų laikraščių 
reporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. Įžangos 
tikietus Įsigykite išanksto.

Didžiulė Budriko radio or
kestrą ir dainininkai sudarys 
tikrų harmonijų ryt vakare, 
t. y. sekmadienį J. F. Budri
ko leidžiamoj radio progra
moj ii stoties WCFL, 970 kil. 
nuo 7:30 iki 8 vai. Taipgi bus 
pranešta apie ateinančios sa
vaitės didelius nupiginimus 
tam tikrų prekių Budriko 
krautuvėse 3409 — 3417 So. 
Halsted st. T.

ZENITH 7S25I—7 Tuksi, Tanas j 
American and Foreign Broadcatft, 
Palies, Amatais, Aviation, Shipt, 10* 
Speeker, Complats "Robst" DIal witli 
Spinnar Tuninų and Ta*-Tala Controk, 
Kilocyds Csvaraąs (540-1752 K. C4 
1740-5930 K. C, 5490-11.400 K. CJ, 
4rklfh.

Radics Kaina

Ali thrss wavs-bands bars sopinto dtols. 
fst thsrs Is bul ONE dial showing at a TIMEI 
And thal ons dial to blg. simply deslgned. dsaz 
and sasy to rsad. StaHons ars marksd wi(h call 
letterc PLŪS Local Statton Indicalore. You can 
saally adjust ior YOURSELF your FAVORITE 
stational Avaltobls only on 1938 Zsniths, ior 
Instant statton relocatton.

JOKIŲ SUODŽIŲ - JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F1EI, OIL, RAFINIR1UOTOJO fclOJ 

TERITORIJOJJOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417 So. Halsted St Tel. Bouievard 7010 
3409 So. Halsted Street

OARPENTER
IR

CONTRACTOR
2223 West 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus žingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 36 metas patyrimo.

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIER4 
8U CITY 8EALRR AP^ITRĖTAIS, 8AIKUOTAIR TROKAIN 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE CAHal 2020DAINUOS PIRMYN CHO
RAS, (BUS GRAŽIOS . 

MUZIKOS IR T. P.
-J.—■■■■ ■ ■

Priminftna radio klausyto
jams, kad rytoj 11 vaJandų

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26tb St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS SII.DYTI VAMH
Tel. CANal 7514

CHICAGOžymiu Budriko Radio programas ii stoties WCFL 970 kil. Nedėlioję kaip 7:30 vai. vakare

Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402

rwHY^
Buy a Radio 
that Needš a 
kBLUEPRINL

AMERICA S MOST COPIED RADIO . . AGAIN*A YLAR AHEAD

COAL
Anglys

i


