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EUROPA SUFAŠISTES, 
SAKO MUSSOLINI

JAPONŲ LAKŪNŲ NELAIMEU

Abu diktatoriai šaukė už tai
kos išlaikymą Europoje

BERLYNAS, rūgs. 28. —(Jis atvykęs pas vokiečių tau
tos vadų jie pasirengti karui, 
bet pasitarti taikai išlaikyti 
Europoje.. 0 Hitleris nuo sa
vęs prisegė, kad Vokietija ir 
gi atsiginiklavusi ne karui, bet 
taikai.

Abudu pareiškė, kad Romos 
Berlyno glaudus susiartini
mas nėra nukreiptas prieš ko
kių nors valstybę, bet tik iuž 
taikų Europoje.

Abudu pažymėjo, kad italų 
ir vokiečių vyriausias nusista
tymas kovoti prieš raudonųjj 
kraujo ištroškusį ir išalkusį 
bolševikizmų, • kurs bando 
griauti Europos civilizacijų. 
Ir italai guldo galvas Ispani
joje gindami Europos civiliza
cijų.

Tačiau Mussolini dar to
liau nužengė tvirtindamas, kad

Olimpinių žaismių aikštėje 
šiandien Vokietijos ir Italijos 
diktatoriai — Hitleris ir Mu
ssolini, sakė politines kabias.

Vokiečių spauda tvirtina, 
kad į žaismavietę susirinko a- 
pie trys milijonai žmonių svei 
kinti premjerų svečių ir klau
syti įkalbų.

Mussolini ui sukeltos griaus
mingos ovacijos. Nepaisant 
smulkaus lietaus, supludusios 
minios išbuvo aikštėje iki pat
gal0‘ J H*'Hj' '»

Įžąngiamųjų trumpų kalbų 
pasakė min. d r. J. Ooebbel- 
sas.

Premjeras Mussolini Atvi
rai pripažino, kad tūkstančiai 
italų savanorių nukentėjo ko
vose prieš bolševikus Ispani
joje. '•

KAUNO MAUMU SUNKI 
MELMME ARTI VILKIJOS

2 žmonės Užmušta, 32 sužėi
Rugsėjo 13 d. iš Kauno į bet apvirtęs vidury kelk 

Šiluvos atlaidus sunkvežimiais vingio. Iš motorO bėgo 
vyko didelė maldininkų eks- nas. Aplinkui žemė buvo 
kursija. Prieš Vilkijų viename vina. Važiuojančius, m« 
vingyje' Kauno miesto s-bės smarkiai sužeidė ir kris 
gurguolės surtkvežimig Nr. 8 suolai. Už griovio f 
apsivertė. Vietoje buvo užmuš toje užmušta mergaitė, 
ta Maldos Apaštalavimo kuo- veidas matėsi labai ki 
Dėlės pirm. Ona Gurbejytė, 30 Taip pat artimiausias st 
netų, sužeista 30 žmonių, iš buvo už griovio, bet dai 
kurių ^Antanina Liepinytė, 50 kai.
•netų, zitietė skalbėja, mirė Vii Vilkijoj sužeistiesiems p| 
kijoje. 1 : < bų suteikė 2 gydytojai,

“Mūsų Laikraščio” koree- nan vežė trimis sanlarii 
pondentas tuo kielių vyko į Za- automobiliais. Dabar ligoj 
navykų kraštų ir nelaimės vie je guli penki sunkiau

t

■

Jis nurodė, kad jo lankymų-1 netolimoj ateityje visa Europa 
6is Vokietijoje yra atviras.! sufašistės.

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 28. — Ispanijos naciona
listų karo vadovybė skelbia, 
kad jos kariuomenė pažan
giuoju visuose frontuose: As
turijos, jAragono ir Toledo. 
Anot nacionalistų, iš Valenci
jos skelbiami^ vienur ir kitur 
radikalų laimėjimai yra vieni 
prasimanymai.

Asturijos fronte nacionalis
tai po atkaklaus mūšio paėmė 
strateginį Rivadeffella mieste
lį ir veržiasi Sella upės kran
tais link Gijon.

Karo vadovybės pareiškime 
pažymima, kad nacionalistams 
yra gyvas reikalas ko greičiau 
paimti Gijon, nes kariuomenė 
reikalingų kitiems frontams.

visokių žMONiy yra
PASAULY

NEW YORK, rūgs. 27. — 
Kažkoks Keating per spaudų 
karštai gina teisėjo Blacko 
klanizmų pasisakydamas, kad 
jis, Keating, esųs ne vien ai
ris, bet dar ir katalikas.

Nuotrauka padaryta Šanchajuje, Kinijoje. Vaizduojamas 
•bekrintųs kinų numuštas japonų liepsnojantis lėktuvas, pas
kui save palikdamos tik dūmų ruožų. Japonai lakūnai žuvę.

(Acme Photo.)

JAPONAI PASIRENGE 
SUSIKIRSTI SU BOL

ŠEVIKAIS

RASTA UŽTAISYTA 
BOMBA PRANGŪZy 

GENEROLUI
HONGKONGAS, rugp. 28.

m v __ .... ,. , — Dėl japonų vykdomo Kini-Tas žmogus pareiškia, kad . . J , „ ; / , ,.jai nepaskelbto karo pradeda

NEKAS NEGALI SUAR
DYTI ITAly VOKIEČIU 

DRAUGINGUMO '
BERLYNAS, rūgs. 28. - 

i Vokietijos) diktatoriaus Hitle
rio pastangomis surengtos vai 
stybinės vaišės Italijos preni- 
jeriPMpasolįido pagarbai. Vai 
ėse dalyvavo daugiau kaip 

530 žymiausiųjų valstybės vy- 
ių ir kitų. Tarpusaviai svei
kintai ir pareikšti valsty
bėms ir vyriausybėms linkėji
mai. A | ■

Abudu diktatoriai pažymė
jo, kad tai būtų tuščios pas
tangos kam nors bandyti su
ardyti Italijos Vokietijos drau 
gingumų. .

Vienas ir kitas pažymėjo,
kad Italija ir Vokietija nesu- tų teko matyti buoj po įvykio, tieji, tarp kurių yra- ii 
daro jokio bloko, kad juo už- Priešingai kai kieno paleis- Dambrausko giminaitė, 
sidaryti ir tik savo naudai tiems gandams sunkvežimis so med. pagalba šutei! 
dirbti. Pažymėta, tas daroma buvo ne i stulpų atsitrenkęs, maldininkams.
Europos ir viso pasaulio ge------------------- ------------------- ------- -
rovei palaikyti politinę pusiau ;,
svyru ir taikų. Sako, Italijai 
ir Vokietijai rūpi tarptautinis 
susiartinimas ir glaudesni ry
šiai su visomis kitomis valsty
bėmis.

Hitleris aukštino fašistų va
dų Mussolini, kurio pastango-

__mdarytą Italijos-,impe ri
ja, o MF5wmlmi 'gyrė naciiĮ va
dų Hitlerį, kurio darbuote 
grąžintas Vokietijai didžio
sios valstybės galingumas, 
kaip ekonominiam, taip politi
niam lauke.

Anot abiejų, italų vokiečių 
solidarumas yra gyvasis ir
veikiantysis solidarumas. j TOKIO, rūgs. 2ū. — Atsi-

Premjeras Mussolini dar ir žvelgus į T. Sųjungos nusista- 
rytoj svečiuosis Berlyne. Jdo- tymų ir bolševikų bruzdėjimų 
mus bus oficialus pranešimas Sibire, Japonija šiandien vi- 
apie italų vokiečių konferenci- eiems tarnyboje kariams pail-

Ir M Sajngis suvažiavimas 
japonu žygius Kinijoje

ŽENEVA, rūgs. 28. 
Sųjungos suvažiavimas

— T. 
šian-

Nėra žinoma, ar T.« 
kų nors veiks daugiau

dien vienų balsų jjafvirtin^ ntųjų Rytų klausimu 
patariamoji komiteto T. Sųjungos tarybon*
revoliucijų, kuriųja smerkiama j nuo j<u nariu šiandien 
Japonija už civilių kinų žudy- Belgija vietoje Valeneij 
mų Kinijos miestuose. dikalų režimo.

JAPONIJA SULAIKO KA
RIUS TARNYBOJE

SVARBUS
IŠRADIMAS

prieš teisėjų Blackų triukšmų 
sukėlęs dienraščio savininkas 
Paul Block, žinomo Hearsto 
leitenantas. Girdi, tos rūšies 
žmonės yra didžiausi darbiniu 
kų priešai. Tai gi, anot Kea- 
tingrg teisėjas Black yra dar
bininkų bičiulis.

Deja, teisėjo Blacko ^laniz-

PARYŽIUS, rūgs. 28. —
Nesprogusi bomba su užgesu- « pasėkas. Diplomatai ypač, gino neribotam laikui tarnybų.

domisi, kų diktatoriai nutars Be to, sužinota, kad Japoni-
reikštis pavojingos tarptauti
nės painiavos, kurios pagrįs
tos dinamitu. Yra baimės, kad 
sovietų neatsargumas gali su
purtyti ne tik Tolimuosius 
Rytus, bet ir Eruropų.

Tokios pranešimais, sovietų 
Rusija ir Japonija turi su»

-JAPONŲ LAKŪNAI BOM- ^]Wi7vie7^k«talikuH.1 ‘™uk“i"s ga"ajn.gas armij,a8
BARDAVO KANTONĄ ' Jj, lieZ.n dar žydua, neg™ ir, M“diįuk° . Slt*nJos. P“,e- 

•------------ visus svetimšalius. O sie viski, . .. , / A • •
HONGKONGAS, rūgs. 28. įD1U8 kartu ir utalikua, suda-l kad, J,)ej’u\a*ak<>m,nK1' *• 

------- - - ‘ J jų lakūnai bombarduos sovie
tų ambasadų Nankine, Kini-

lunia Ktuj'iK Z4I1VI11U tun IC1-

Kinijoj. Apgriovė Kantono

siu knatu rasta ties aparta
mento durimis, kur gyvena bu 
vęs Paryžiaus gubernatorius, 
žymus fltrategikas ir karo ta
ryboj narys gen. Pretelatas.

Generolas yra išvykęs į pro 
vincijų. r

Prancūzijos sėkliai ir toliau

Ispanijos reikalu. ja apie 600,000 kariuomenės 
sutraukia į Sibiro pasienį.

MAŽAI PLYTŲ 
BRANGIOS

IR l
NACIONALISTŲ KARIUO

MENE SUTRAUKIAMA

Japonų 18 lėktuvų šiandien jro apįe 50 milijonų gyventojų 
bombardavo Kantonų, pietinėj Tokia galybė žmęnių turi tei-

- - . Rę reikalauti, kad teisėjai, ar- .
Hankowo geležinkelio stotį ir'ba kiti šalies valdininkai, ne-' Britų *ar0 ,aiv7?° autorite- 
pačių bėgių gerokų galų. priklausytų jokioms slaptoms' tai Hongkonge tiria praneši

Kinai stebėtojai pareiškia, 
kad lakūnai su kulkasvaid- 
žiais nužidę eilę civilių žmo
nių. Skaudžiai nukentėjo ki
nai geležinkelininkai.

BIRŽAI. — Kada miško me 
džiaga labai pabrango, statybai 

be jokių pasisekimų ieško din- sųlyg°» labai pasunkėjo, nes 
gūsių rusų generolų. *r Ptyfy čia pakankamai nėra,

antra vertus, labai brangios.
Plytų galima gauti veveik 

išimtinai tik vasarų, kada jos 
deginamos, o atsargos nėra. 
Žiemos metu, ypač į pavasarį, 
kartais nieku būdu gauti 
negalima. Ištisiems metams

NAUJAS TURKIJOS 
PREMJERAS

ISTAMBULAS, rūgs. 27. 
— Naujūoju Turkijos prem
jeru paskirtas M. C. Bayar, 
nacionalės ekonomikos minis
teris. •

fanatiškoms organizacijoms. J™?’ ka/^ JaP°ny povandeninis gatvėse atvirai šūkauja prieš 
----------------- t------  I laivas nuskandinu eilę valfių japonug kar0 Be

PASTOVUS REGISTRAVI- 8U k’,n^ dvejais pietinės Kini-
MĄSIS COOKO MIESTE- ** Pakra^UOB- Sakoma^ žu 

LAJOSE

PAGROBTASIS 
ENERGINGAI

ROSS Cook apskrities miesteliuose

vę apie 300 kinų žvejų. Dalis 
valčių priklausę britams. •

Iš Šanchajaus pranešta, kad 
ten japonai įvedę savąsias

KAUNAS ((Teb.) 
vis inž. Alfredas /Va? 
dabartiniu laiku gyve 
žioje Britanijoje, pf 
mų ir svarbų išradimu 
jos inžinerijos srityje! 
mų panaudojus, būsiu 
padidinti maksimalus 
nų greitis. Išradimas 
gai esųa naudingas 
tipo aeroplanams bei 
liams. Išradėjas tiki, 
išradimų bus galima 
ti ir jūrų inžinerijojejHENDAYE, Prancūzija,

rūgs 28. — Patirta, kad ispa-'mas bua užpatentuota
nų nacionalistų gausinga ka- čiausia, Lietuvoje.
rinomenė sutraukiama į šiau- _ ._ . , , . Tai nėra pirmas šiorrytinę Ispaniją, kad ten bu-.... ... . . . tojo išradimas. Uardėti dėl prancūzų galimo jsi-». .... ... . mas V. D. universitete,veržimo parieti radikalams. . v...rado naujų šildomąjį 

Tyrinėtojas, iš tikrųjų, 
no surasti tam tikrorf 
stipriai sprogstantį 
Savo bandymus jis atl ii 
Kauno požemiuose, nes 
davo, kad netikėtam 
mui įvykius nebūtų kas 
ta. Tačiau, tyrinėtojo

VENGRIJA SU “MAŽĄJA 
‘SANTARVE”

plytų nepakanka ypač, kad
mieste statomi keli dideli mū- VIENA, Austrija, rūgs. 28. 
riniai pastatai. — (AuRtrijo6 kancleris Schu

Už plytas su pristatymu schniggas turėjo pasitarimus 
to, japonų spauda pažymi, kad' tenka mokėti 85-90 litų už tū- Į su Čekoslovakijos užs. reikalų 
Maskvos patarėjai diktuoja
Kinijos diktatoriui, kokios tak 
tikos jis turi laikytis kovoje 
su japonais. Vadinasi, Maskva 
nepateisinamai kišasi į japo-IEŠKOMAS pirmadienį piliečiai registra

vosi pastoviai registracijai.' muitines ir tuo būdu yra pavo Į nų kinų reikalus ir grasina 
Pranešta, kad iš 300,000 tu-1 jus to miesto tarptautinės sri sutriuškinti japonų kariuome-Prie pagrobtojo C. S. Ross 

ieškojimo pagaliau prisijungė rinčių teisę balsuoti piliečių 
apie 100,000 įsiregistravo. 
Spalio 5 d. įvyks dar vienas 
regisi ravimasis.

ties prekybininkams.

kstantį l-os rūšies. Taigi, mū- ministerių Hodza. , ... . ,
rinė statyba čia labai brangi,l Kalbama, Austrija bando1 ian\nUBlvy in*ai» 01
o miško medžiagos jau sunku'susiartinti su “mažųja santar- 8kystDnft8’ pakaitintas 

gauti. , J f lengvos ugnies, visai 
go, o užšųlo.

ne

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAVOJE

19 DAUGIAU NUŽUDYTA 
SOVIETUOSE

ir federaliniai agentai.
Pagrobtojo likimas nežino

mas. Iki šiandien vakaro gr6- 
bėjai dar nepareikalavo išpir
kimo.

/Tokioje spauda praneša, kad 
Maskva turi padarius karinę

BATAVIJA, Java, rūgs. 
28. — Smarkus žemės drebėji-

PLATINKITE “DRAUGĄ

Jei japonų spaudos praneši
mai teisingi, reikia laukti šiur 

sutartį su Kinija, kad Vladis-1 pių įvykių Azijos Rytuose. Į mas ištiko Javos salos rytinę 
vostoke gyventojai taip sukur- Pačioje Japonijoje bijoma so- ■ ir centrinę dalis. Keletas as- 
styti prieš Japoniją, kad jie vietų oro laivyno. 'menų žuvo.

MASKVA, nigs. 28. — Pa
skelbta, kad 19-ka dauginu su
šaudyta įtariamų Stalino tvar, 
kos priešų. Raudonasis tero-I Saulė 
ras nenutraukiamas. si 5:35.

CHICAGO SRITIS^ 
besuota; iš ryto numato! 
lietus.

teka 5:47, leid|
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DU BWnw LRKSA Vajam b
—, *;V

Vakar nriteų dUuraštyja kovą įdbtejti- 
UUte, k/uį .ų)ū*ų dJd$o»UM orgaaizooįjąa, ht- 

(ų Ū, K* Httbiviehijtoio ĄįįrĮkuj 
Komitete* BUtajfi paskuti 04ų 

priHšMjtem vajų, kuriu ihfrė»i$* 
Japkrimo pirma di«n& ” 1H į U 

1 Vijų metu, paprastai, yra duodami nau/ 
jai M0jwrttew nariams pąteugvmimal, o 
rajmmkwus skiriamos dqvahos. Tuo duoda-

į akstinas ir vieniems ir kibiems.
'Bet kgd ir ųębūt palengvinimų įr dova- 
sųmpniųgį lietuviai katalikai turėtų *u- 

, kad jie ir patys turi priklausyti prie 
rijų į* kitus j ja* 
iš mūsų ir Bažnyčia ir

iviškų organteaeijų u kitus i ja* trauk- 
?o reikalauja iŠ mūsų

Lietuvių R. K. ftusivienijiiOAs AmarU 
kaip mūsų malonūs skaitytojai gerai 
yra fraternalteė apdraudos organjėa- 
gyvenaptį penkiasdešimto pirmuosius 

tus, stipriai ianugnsi savo kapitalu, tu
mi niiiijamabe, tečteu nebeaupaatj, jarįgte, 
n* to, ateiMgiaid i tai, įr skelbiama* va- 

‘i Juk, jei LRKSA senesniu jai lietuvių 
bųvų gera*, >1 ji* praeity buvo ?ei- 

dįngas ir daug gražių darbų nuvaikė, įųo 
ibiaų ji* turi būti garas ir reikalinga* ite- 
trttoet kartai,

nuo malu dienų, iki paskutinio Kondnterpo 
kongreso jie buvę mokūwį demokratiją no
kinti! Visa toųuunistų propaganda par k^ 
kius ii pietų >u*ldėjo Iš dapiokraOjo* nię- 
kįpimo — ar n& tiesa!” -

Aišku, kud tiesa. Kafliontezai nepripažį
sta nei tautybes neį demąkrgtybėa. Sovietų 
Rusijoj jie ątengia«i visai pasmaugti jos 
ribose esančių tautų sujudi, o demokratijos 
ten nėra nei tjek, kiek W*d:j>rie «aro vai
dijas. Kas nefcinų a-plę i Stelum Įruvutųjų 
diktatūrą* , H h h i 5

Ptettiviui komunistei gražiai upė kal
bėti apie deuipkfątijų ir p»t lietuvybę, peš 
tuo savo saldšililažuvaviinu nori patraukti 
daugiau mūsų jaunimo i komunistiškas pin
kles. , . . . ’ '

Šia proga gal bus ne pro žalį priminti, 
kad lietuvių jaunuoliai supranta, kų reiškia 
kqmų»i»tų “gudrybės”, ‘‘Jaunimas’-’ Nr. H 
rašo:

“O pcm kpUa kųipųnįstaį pasidarė’ lie
tuvybės ąfųŠtnUisi Nnp kada jie susirūpino 
lietuvybė* 1 tsįdęidbnu f f jie savo tam 
naujam .tei ^toMus tikslius bei
obatebuH prl$ėBb&į .vienok vargui ar pasiseks 
Jlaskvės ifcentemš prigauti lietuvių’ jauni
mas. Stendinis jijiu&ų jaunimas jau nėra

VISOJE LIETUVOJE VYKDOMA 
VILNIAUS QBLE2INIO FONDO 

RBMEJŲ REGISTRACIJA 
Amerikoje Reikalinga Pradėti Vykdyti

Gegulės mėnesį pradėta Vi- reikia padaryti Vilniui Va 
teigus Geležinio Fondų rėmė duoti Sąjungoj naujų narių 
jų registracija pilnų tempu Wrb*vfo9 ir Vibdane Ck4a 
vykdoma visoje Lietuvoje. Iš linio Fondo rėmėjų registrą 
Vilniaus Vadavimo B-g«s ir viiųo vajų.
kitų orgaoteaeijų atstovų »u-j Vilniaus vadavimo reikalu 
daiyti talkos komitetai »ists- lUtuvįų tautos nusistatymą 
mingai tvarko pasų regUtea-
Ujos darbi, Tūkstančiai Vii

PQ SVIETĄ PASIDAIRIUS .daug naujų bažnyčių. įteigta 
________ daug parap. ir aukštesnių šku-

1919 metais buvo aįrpšuū* Bų, kat. ąšpitalių, kuriuose
“mes”panaujinti bei sustiprinti ir (metai. Lietuviškų bolvonų so-Į vienas, kitas ir iš tų 

Vttniaga rajų pradėti patar-'saidė (laisvamanių federacija) skaniu duonų valgo- “Mes”

jus, Pasai, kuriuose yra jii 
pinta ui 9 lt. Ženklelių, kar 
lu >u registrą*jo* žonkleku 
paimami, o sgfteinkams .14- 

; vr .Mi, i, s m , duodami pakvitegimai, Būrin-««?&*" .. .....................““ st

Tik žiūrėkite kas to žadamo laikraščio 
^prieky stovi. Ne kas kitas, kaip prooklyno 
garsusis Maskvos raudonųjų raudonasis Jo
nas Omianas. Tam vaikinui lietuvybė tįek 
miela kiek ir itališkasis fašizmas. Abu jis 
mylį vienodai- Omianas visų savo (nors tie
sa dar trumpa) apitelį praleido bolševikų 
liogery ir jo didvyriai* yra Maskvos kruvi
nieji diktatoriai, Ana du ar trys metai at-

nian* GeMnio Fondo telki •, tina V. V. B. skyriam* suruo-'buvo išleidus Amerikai stroš- 
ninku lMko»į gyventojų ūa< Mi didžius masiniu* »usir|n-'nų manifeste, kuriuo užsinm- 
nmoee ir regtetnmja Vilniau*
paso*. Neturintiem* pasų pa, 
siūloma prigyti, ir įetoti j ąk- 
Uviuosius Vilniau* vaduoto-

pasirodė tjk “ineę” ir dau
giau niekas. Senis Šliupas va- 

kimu* ir ten ue tik jo ragožium apversti visų mū- žinėjo į ^Amerikų su patepi-
Ydiliaus klausimu išsikalbs- Lų gyvenimų. Tame manefes- mai* ir pestiprinimais, o tie 
tl, bet ir organiauotal ir lik-’te buvo tokių punktų: “mes” kriko kai ano Grigo
rai lietuviškai uarbo griebti*,! PMes reikalaujam, kad yi- bitės.

Darbo sėkmingumui ir or- BOS vadinamos parapijinės mo- Neinačijus šliupo patepi- 
gnuteacijos sustiprinimui yrą. kyklos būtų uždarytos. Imams, cicilistų ir bųlšavikų
miknlinga paduiyti siatematį- “Mes'reikalaujam, kad baik į bendras pruntas įsteigė' Cen- 
ngl atakų: v. v. s. skyriai 1 nyoios, kLioštoriai ir kitokios tralinį Komitetų suorganiza- 
turi išrinkti atitinkamus a*-1
meni* arba komisijas visur apdėti mokesčiais

gai jis buvę not Maskvon auaiųate*, kad ten 
pasistiprintų savo “tikėjune”, ”

<; ; /-kędgjTaip?

t
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lėtai siunčia Vilniaus Gele
žinio Fondo centrui Kaupe, 
kur jie suštampuojami ir 44 
rašomi į Vilniaus vaduotojų 
sąrašus, q jei kuriuose pesuo 
se įlįpintų ženklelių suma ati 
tinka Aukso Knygos nustatę 
tų taisyklių normas, jie taip 
pat į traukiem* į atitinkamų 
Ą. Knygos skyrių.

Atitinkamu aplinkraščiu V 
GF centras įpareigoja V. V. 
S-gos skyrius, pradedant šiai* 
u. t tais, vesti sistemingų savo 
apylinkės Vilniaus pasų aa 
vi ninku regjstraoijų; jkiemet 
šį rogistnmiją, padedant ki
tom* organizacijoms, yykjlo

Šiemet turėję įvykti Lietuvos savival
dybių rinkimai, Bet vyriausybė tuo* *avi- 
valdybių rinkimus atidėjusi net įki J940 
metų, Matytį tautininkų vyriausybė yra pa- 
tenkinta dabartiniai* žmonėmis, kurie suda- m* lapų sistema. Tai tik pir-
ro aavivaldyibių valdyba*- Patenkinti dėl to, • ynieji bandymui. Vėliau Uoml- 
kad jie yyn tautininkai. Kitokių nėra, nes teta* yra numatęs registraci

jų per V. V. B-gos skyriusBenino LRKBA nebuvo taio katei sm ‘ dėl ypatingų “tautininkižkų” rinkftnų įsta.- 
ffkįĮte»,jis nebuvo tiųk turttega*, O vis J tymų kite» partijos rinkimuose nedalyvavo.

Dabar rinkimu* skelbti bijomu, nes jau
čiama, kad įr opozicinės partijos juose da
ly vau*. Vadinas, susidaro pavojaus rinkimus 
prakišti. Rrakišus savivaldybių rinkimus, ne
palankioj tautininkams pozicijoj galėtų atsi
durti valstybės prezidento ir seimo rinki
mai. Mat, savivaldybininkai tuose rinkimuo
se vaidina labai svarbų vaidmenį.

Iš visko matyti, kad tautininkų pozici
ja per jų vješpatavftno laikotarpį nuo 1926 
metų neęlaug tėra sustiprėjusi. Jei būtų su
stiprėjusi, rinkimų baimė ųeturėtų pagrindo.

nuveikti ir drąsiau į savo ateitį Žiūrėti, 
ss yra susitvarkęs sulyę šių dienų reika- 
,'inių. Reikia tik, kad jaunimas tai aupras- 
L Dėl to šio Busįvįęnijimo vajau* metu
ria pasistengti aiū*ų jaunimų #u;
u iua orgenhsųmja įy. žinoma, && kalima 
gi.au j jų jųųtųiolių įtraukti,
Vajai yra sėkmingi tik tuontet, jai ji® 
gerai priruošti, jei turi pakankamai dar. 
nkų- Dtokėkina, kad Buikuo centrui pa

ltų tiarai gerai prisirengti įr gauti daug 
pniūkų, Taip pat reiktų paprašyti į talka 
įsų dvasįškįjų, profesijonalus ir visus lie- 

į kolonijų veikėjus, kurių galį daug pu< 
i|l šiame darbo.

Kam rupi mū*ų religinė ir tautinė atei
tume krašte, tam tiwi rūpėti ir mūsų

ironijų auginimo* bei palaikytu#*.

Bažnyčios Priešų Neapykantą

vykdyt) kartotekos sistema ar 
specialiose knygose pagal se
niūnijas įr kaimus.

Atsižvelgiant į vietos saly
nas, ypač miestuose, gegužės 
mėn, pradėtas VGF vajus ir 
pasų registracijos darbas va- 
a*ių sulėtėjo. Tačiau kalbiuo
se ir mažesniuose miesteliuo
se, nežiūrint vasaros darbų 
sejjpno, registravimas ėjo pil
nų tempu, Didesniuose mies
tuose vįsas darbas sukoncen
truotas rugsėjo mėpesj. Pasus, 
kuriuose įlipinta už 3 lt. Vil
niaus ženklelių, su registraci
jos sųrųšats ligi spalių 1 <J« 
reikia pasiųsti V. O. Fondo 
centrui, nes norimą, uolie
siem* Vilpiaus Gęležinįo Fon

visus
kolonijos lietuvius atlank/ū 
lr į Vilniui Vaduoti Bąjungo* 
narius arba Vilniau* Geleži
nio Fondo rėmėju* įrašyti. į- 
lUŽyti ne vien tik pavienių* 
asmenis, bet įr kolektyvus — 
draugijas, klūbus, chorus, kno 
pas ir t.t. Pavieniai, kurie ga
li (o guli beveik visi) mokat į 
bent vienų dolerį metams, te
gul tampa VVB-gos nariais, 
o tįe, kurie negali mokėti nė 
vįeno dolerįo, tegul tampą, 
Vilniaus Geležinio Fondo rė
mėjais, įmokėdami bent 25 
eentus už Vilniaus pasų. Ko
lektyvai tegul tampa r&nė- 
jąis V. G. F. įsigydami didį
jį Vilniaus pasų ir įmokoua 
mi nemažiau vieno dolerio 
(penkinė būtų neperdaug). s 

Kaip Sųjungos narius, taip 
Į i Fortdo rėmėjus patartina 
Lųiašyti į atitinkama* kny
gas. Nariai, aišku, ir iki šioi 
buvo surašomi, bet rėmėjui 
būdavo paliekami tik su-pa
su — be specifinės iregis^ra- 
cijos. Tas, iiųoųia, organiza-

°Mes reikalaujam, kad 
šventadieniais būtų uždarytos 
|bažnyčios, kurios vargina 
žmones, o jų gyvenimui visai 
nereikaiingos.

‘•Mes reikalaujam, kad re
ligiškom sektom būtų uždraus
to steigt prieglaudas ir lab
darybės įstaigas.

‘‘Mes reikalaujam, kada 
prezidentas neturėtų tiesos 
paskelbti religiškų švenčių bei 
religiškų pasninkų.”

Ir daugiau panašių punktų
su “mes” ir “mps.”

'.»r r? i"1 l t •
Lietuvybe ir KomuHirtni

■jąv i'f ą . ~ i . * V
Jau anuo kart buvo nišyte» kad |įatuj 

komunistai rengiasi išlęįatį udte&Ūūį 
ctoitį, kurį vadins — “Voice of lithua-

Amerioaps”.
To laikraščio leidėjų pirnuniaką* Mi-.

Iri, norėdama* įpiršti savd leidinį jau- 
Igi, “M-no*e” rašą, kad “Voice” avar- 

tikria* busiu* “lietuvybę palaikyti 
ių terpe ant demokratinių pagrindų, 

ųa *ut kitokių pamatų”... Prie to raito, 
tiek daug nesąmonių, “N.” redak-

jjridėjo tokį prierašų:

“MŪRU* n® Yi**i suprantama, kų ta* iao- 
inoli* piano, sakydama*, kad jisai ir jo 
bendradarbiai esą pąąiryšę “liėtfrivybę polai- 
|bti Jamtkoljų tarpe ant demūfcnithiių pa- 

Tąip pąt mums ne aišku, kodėl ji-
^ąį teĮgig, k£d “tikroj lietuviškoj dvasioj” 
įaunuųiiiiį pegųlį būt įiauklėti, jeigu jie bū: 
irių mokinami niekinti demokratijų. Jeigu ji* 
HP tiki tuo, k ų jį sai čia pa, ate, tai jisai 
tikėtų‘pasakyti, kad Orniana* it kiti komu- 
tytų jaunuoliai, kurie verkia kartu aų juą, 
aąga išauklėti tikroj Uetuvtfkoj dvasioj, n««

Sįuo reikalu “Vyrų Žygiuose” yra ra
šoma:

Katalikybės priešai kasdien įpuola į 
neišpainiojamus prieštaravimus kovodami su 
Ratnyčia, šfaoionalistiuiši naujojo pagonį*. .... ,
mo atstovai šaukia, kad katalikai eina iš 40 V.
vieno *n ktenturistei*, o komunistai vėl šau-,tynie* įvykdyti Vilniaus Va- 
kin, kud Bųšnyčįa palaiko naoįonąjsoeinlis- davimo S-gos visuotintojo su- 
tus. Jei Bažnyčia paragina mylėt savo tė- važiavimo metu, kurį* įvyks 
vyną, tuomet šauk’®? kad ji skatina tautų apie spalių <mėne«o vidurį, 
neapykantą ir kara, jei ji pabrėžia tautų Amerikoje tųip pat iki šiol 
draugiškumų — rėkia, kųd slopina pątrio- 
tizmų. , Kąį Bažnyčia rūpinasi turtingųjų 
dvasios reikalais, šaukią, kad ji išnaudojan
čio kapitalizmo draugė, jei Bažnyčia krei
piasi prie vargšų, prie puolusiųjų, tuomet 
sakoma, kad tikėjimas yra. tik skurdžiams, 
tamsuoliam!*, kad tai tik sunykėlių religija.
Lygiai kaip kitkart Kristaus laikais. Kris
tus apsilankė vestuvėse, tai Jį' apšaukė vyT 
no mėgėju, kai Jis pasninkaudamas badavo, 
rėkė, k*d Jį* turi PlKtgjų dvasių. Jei Jįs
pariurš stebuklų ir išgydė ligonį, šaukė, kad 
Jis tai lįaro Belzebubo pagalba, jeį Jia ne, 
dąrė stebuklo, v^Į šaukė: — Štai ir nepų, 
dari* stebuklo, ros Jį* nėra Bįevo Kūnus.

Bažnyčios priešų akla ąpapykanta 'Baž
nyčiai privedė juos ligi aklumo — vistiek 
jie pMUa ir smukią, pore fr ką^n ką ji da
rytų, vį*ai nesvarstydami. Jiems, aklę* ne, 
apykantos apinytiem*, užtenka to, kad taį 
daro Bažnyčia, q a* taj gera ąr bloga, jįę 
nesvarsto. ‘

vimui tų “mes” ir vykdymui 
anų metų manifesto. Ir tas 
nieko nemačijo; ir patj komi
tetų šiuo ant uodegos kaž kur 
nunešė.

Ir taip, tavorščiai, toji bal- 
vonų federacija, tie “mes,” 
kurie rengėsi Amerikų ant sa
vo pastatyti kaž kur din
go, su jais dingo sykiu įr ma
nifestas. Nebent laisvamanių 

kun.” Mickaus kolegos—vel
niai, kuriais anais metais jis 
pedlevojo, galėtų pasakyti, 
kur randasi tie “mes” ir jų 
manifestas. Klano dplnas tik 
tįek žino,s kad gudresni yra

Skaičiau tų balvonų manį-'prisiplakę prie tūlų lietuviškų
fe*tų, o plaukai, kurių tuo
met dąr turėjau ant pakau
šio, taip ir šiaušėsi. Kas bus, 
kas bus, jei tie “mes” pradės 
savo manifestų runyti!

Praėjo daug čėso. Įsikūrė 
visa eilė parapijų, pastatyta

draugijų iždų, o Jurnesni vie
nį nusitrųčijo, pasikorė, kiti 
atsidūrė durnių namuose arba 
senių prieglaudoj loskavos 
duonos valgyti. < ’

Tuo ir baigiasi storija su 
balvonų sosaidei ir “mes.”

■:1 ■.•■r
LIETUVOJE GYDYMAS VISIEMS

Iki šiol Lietuvos biednuo 
menei sunkiai buvo prieina- 

ci jai pliusų nedavė. Tat, su Į ma* gydymasis dėl brangu
čių matų spalių mėnesiu, tas 
silpnumas tegul pranyksta,

Naujus VGF rėmėjus ver

mę, o ūkininkams ir dėl bra
ngumo ir d<ėl gydytojų tolu
mo. Mat, gydytojai vengė ap-

tuo tarpu miestuose - vals
čiuose dar daugeliui gydyto
jų yra vietos ir darbo. Kurie 
gydytojai apsigyveno anks
čiau miesteliuose, tie gydytas 
ūkininkus neįpratino, ne* bra-

buojant ir senus registruo- sigyventi mažesniuose mies- 1 ilgiai imdavo; ūkininkas į gy 
jant patartina surašyti iš «ky- A‘“ A *.i-
rjaus knygos paso numerį, ga
gėjo vardą - pavardę, adresą 
ir už pasų bei ženklus užmo
kėtą sumą, taip kad kas niė-
nesį arba nustatytai* termi, I studento mokslas universitą 
nais būtų galima tas žinias 
patiųsti centran.

Tat į davbų VVS skyriai 
({te įskaitoma ir katalikų Fe
deracijos skyriui), • liatavių 
tttivija gi jiems į talkų!

Vilniąu* neužmirškime. Dėl

teliuose, nors miestuose kai 
kur gydytojų buvo perdaug.

dytojų kreipdavos tiktai tik
ros birios spiriamas. Dabar

Medicinos mokslai yra brau- gydymo reikalus Lietuvoje
giausi mokslai universitete. 
Apskaičiuota, kari kiekvieno

te valstybei apseina apie 3(XM)

norima iš pagrindų pertvar
kyti. Vra paruošta* medicinos 
pagalba* įstatymą*, kuris bus 
svarstomas Seime dar šįo ru-

litų metams; teigi gydytojo, deos sesijoje. Įstatyme numa
išmokslinimas per 5-6 metus toma gydytojais aprūpinti vi-
niažiaųsįai

griežtos Vilniaus pasų regis- me ir kovokune. Vilnius mū- 
tradjos nebuvo, fcniogus pasų' sų laukia ir prašo — ’ 
nusipirkdavo, už jį nustatytų1 Kas Vilniaus negina ir dėl 
mokestį užmokėdavo ir tuo Vilniaus nedirba, te* nevertas 
operacija baigdavosi. Toks pa Uatevig vardo,

gydytojai už išmokslinimą 
valstybei ir tautai nors kiek 
atsilygintų, nustatyta gydy- 

Vriniaus ir Vilniečių dirbki 1 tojus kurį laiką apgyvendin
ti, ne ten, kur jie norį, o ten,

15,000 lįtų. Kad sus miestelius, kad gydytojai

sų skleidimas kėlė kapitalą 
bet nestįprinoi organizacijos, 
Gi Vilniau* vadavimui reika
linga ne tik kapitalu*, bet 
stipri organizacija.

Lietuvoje tokia organi Raci
ja yra Vilniui Vaduoti Sąjun
ga. Jos skyrių yra kiekvie
nam Lietuvos mieste ir mie 
•dalyje ir net kaimuose; A* 
meiikoje tų skyrių nėra daug, 
bet jų skaitlius auga įr dur
im vaįsiąį gausėjg.

Kad organizacija augtų 1[ 
Vilniau* vaduotojų kūnas sti 
pietų, tai per spalių mfineąj

Mes šaukiame pasaulį, kad 
be Vilniaus nenurimtime, bet 
dažnai pamirštame, kad 77 
kigį be pavyzdžių ibei darbų 
yra tuščia* barškate*. Pasau
lis negirdės mūsų, jeigu mes 
begalėsime tarti vieningo, sti
praus ir organizuoto balso. 
Tadulis tjk tą girdi ir niąto, 
kas yra stiprus ir galingas. 
O tas yra stiprus ir galingus, 
ktpt yra organizuotas, guilrr« 
Ir vieningas. Tat, organizuo- 
kįųiės, gudrėklme ir stiproki- 
mc. Viteiųa bus mūsų.

kur jie labiau* yra reikalin
gi. Tokiu būdu bus tiksles
ni* ir lygesnis skaičius gy
dytojų visokne krašte. Tas 
išeis į ndudų ir patiems gy
dytojams. Kol buvo gydytojų 
trūkumas, tai bet kur apsi** 
gyvenęs gydytoja* turėdavo 
pakankamai darbo ir uždar
bio. Dabar jau kiti laikai. 
Gydytojų skaičius yra žymiai 
riįdesnis. Jie daugiausiai sų- 
sispjetę didesniuose miestuo
se. Tiktai labiau patyrę ir Žy
mesni gydytojai turį dau
giau* lankytojų įr gerai už
dirba. Kiti skursta, nps jiems 
trūksta klijentų. Lietuvos 
miestai nedideli, tai gydyto-

nuo gydytojo gyventų t.oliau 
ir tolumas būtų ne artesnis, 
kaip 15 km. Visiems mieste
lių gydytojams bus mokamos 
algos, užtat gydytojai turės, 
imti numatytų atlyginimų, o 
valsčių savivaldybių pripaži
ntiems neturtėliam* gydytojo 
pagalba bus teikiaflia nemo
kamai. Taip pat bus daroma 
ir su gydymo priemonėmis -- 
vaistais; už juos sumokė* sa
vivaldybės, gydytojai už gau
namų algų turės aptarnauti 
mokyklas. Įgyvendinus šį j- 
statymų, gydymas visiems kra 
što gyventojatns bus nebran
gus ir gydytojas bus lengvai 
pasiekiamas. Įstatymo įgyve
ndinimas metams valstybei 
apseis apie 3,000,900 litų. Tsb.

Vtlniašių Dranga? jams juose nėra talpumo. O

Niekad nereikia pasiduoti 
nuliūdimui, ko negalima iš
vogti. . ,
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LIETUVIAI KARIAI ŠIE

Kada siautė Didysis karas, pilietybę; be to, pas 
lietuvių tauta buvo labai iš Į tiems išdavinėjo pažy 
blaškyta. Lietuvoje lietuviai 1 mosuojančius iš rui 
nešė sunkų okupantų jungų, čnko) kariuomenės... 
Rusijoje apie 250,000 Lietu- Tu0 gi tarpa va<1 
vos gyventojų vargo sunkų | kukįlasis v,
karo tr,antinių gyvenimų. A-Į a.,lnirolas Rolrakas 
pie 30,000 lietuvių buvo rusų I Neprik,ausomybę įr f 
kariuomenės eilėse. Tuo me- vcnantien)s lietuviai

turin

tu geriausiai ir saugiausiai 
gyveno apie 1,000,000 lietu
vių, dėl įvairių aplinkybių, 
dar prieš karų apleidusių gi
mtąjį kraštų. Įdomu dabar 
prisiminti ir pažymėti, kad 
lietuviai visur būdami ir net 
savo tarpe kiek įmanydami ir 
vieningai dirbo savo valsty
bės atstatymui. Šituo atžvil
giu labai yra įdomus lietuvių 
visuomeniškas darbas Sibiro.

vw pilietybę nepripa 
kiu būdu Centralini 
vių 'įBiuro darbas Šit 
dalinai buvo aiškiai 
diskas (liuosavimas i 
menės). Kadangi Kol 
ldžia, kuri laikėsi di 
santarvininkų (pram 
glų) parama, labai g 
timšalius. Taigi su : 
liškais dokulnentais,

pnesva!- 
iš karino

nors ir
. .. nepripažinto Lietuvi

Sibire karo ir revolauciios me- -v, * r x • •d . išduotais, lietuviai v
tais buvo apie 50,000 lietuvių, 
tie ten turėjo karo tremtinių 

šelpimo ir kultūrinių organi
zacijų. Jų tragiškiausia būk
lė buvo 1918-1919 metais, kad 
jie buvo net dviem kariškais

ųiesnėse įstaigose bu 
mi svetimšaliais. Sib 
viai taip pat supra
Lietuvos Neprikla___ „
atgavimas neapseis be kariš-

karių Rusijoje 1917-1919 m. sąjūdžio dalyviai. Susirinkę-20 metų sukakčiai paminėti ru gsėjo 7 dienų Kaune. Iškilmių vaizdai. Viršuje aš
kairės į dešinę: suvažiavimo organizacinio komite to pirmininkas Al. Žilinskas; pro išsirikiavusius generolus’nešamos ano meto karinės vėliavos; vie

kų kovų. Todėl, jie įėmė kurti nas iž karakteringiausių suvažiavimo dalyvių, inva lidas senukas; apačioje iš kairės į dešinę: suvožia vimo dalyviai su vėliavomis i$ Karo Muziejaus 
frontais atskirti nuo savo tė- Jr ’ <piesa tepa. sodelio išžygiuoja į Arkikatedros Bazilikų; suvaži avimo dalyviai Karo Muziejaus sodelyje rikiuotėje; suvažiavimo rikiuotės ir eisenos vadovas brig.
---- vr»: — t ---------- —.• ’ gen. Vitkauskas ir jo padėjėjai pik. Tumas ir pik. Šarauskas.v y nes. Nei su Lietuva, nei 
su kitomis lietuvių kolonijo
mis nebuvo jokio susisiekimo 
ir susižinojimo. Ateidavo į 
Sibiru tiktai gandai, kad ku
riasi Nepriklausomoji Lietu
va, kad jie turi daug priešų, 
maža jėgų. Šitie gandai Sibi- 
įo lietuviuose kėlė ūpų ir 
džiaugsmų, kartu ir nerimą. 
1918 - 1919 metais daugumų 
lietuvių iš Rusijos grįžo, o 
Sibiro lietuviai buvo atskirti 
ne tiek tik nuo Lietuvos, bet 
ir nuo Rusijos, Uralu kalny
nuose susdariusiu rusų pilie
tinio karo frontu. Taigi,'Si
biro lietuviai nekantravo ir 
nerimavo, nes negalėjo daly
vauti Lietuvos atstatymo da
rbe svarbiausiu laiku. Tačiau 
jie darė kų įmanė ir Sibire 
būdami.

Tomske buvo sukurta cen- 
tralinis Lietuvių Biuras Si
bire, kuris ėmėsi eiti Lietu
vos Atstovybės pareigas. Biu
ras neturėjo nei Lietuvos vy
riausybės įgaliojimų, nes su 
Lietuva nepavyko susižinoti, 
nė rusų valdžios pripažinimo. 
Veikė drųsiai ir atvirai, nors 
ir nuolat grėsė Biurui areš
tai ir gal net mirties baus
mės. Mat, Biuras pradėjo iš
davinėti Lietuvos piliečiams 
pasus, priiminėti į Lietuvos

vyko suorganizuoti tiktai vie
nų batalijonų, kuriame buvo 
400 karių, jų tarpe 18 kari
ninkų. Batalijonas buvo su
organizuotas Novonikolajevs- 
ke (dabar Novosibirskas). Jis 
buvo gerai aprūpintas rūbais, 
maistu ir ginklais. Deja, ba- 
talijonui organizuotai nepavy
ko parvykti* į Lietuvų. Žlu
gus Kolčako valdžiai ir bol
ševikams užėmus Sibiru, žlu
go ir lietuvių batalijonas, ir 
jo tiktai vėliava kabo šian
dien Karo Muziejuje Kaune. 
Tų vėliavų ištisus metus sla
pstė batalijono vado žmona

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJA

Pusantro šimtmečio sukak
ties Jungt. Amer. Valstijų ko
nstitucijos priėmimo paminė
jimas įvyko rugsėjo 17 dienų, 
iškilmėse dalyvaujant prez. 
Rooseveltui prie Waslungton 
Monument, Washington, D. C.

Pasirašymas Konstitucijos 
buvo rugsėjo 17 d., 1787 m. 
Tai buvo vienas svarbiausių
įvykių mūsų krašto istorijo
je. Tas Veišlte galų visokiems 

Elzbieta Kakerenaitė - Linkę- nesusipratimams tarpe 55 na- 
vičienė ir 1920 metų rudenį,
ant krūtinės po rūbais apsi
vyniojusi, slapta ir per rūbe-' 
žiu iš Rusijos parvežė ir ati
davė Karo Muziejui. Tai re
tas Karo Muziejaus ekspona
tas, apie kurį generolas Na
gevičius nepamiršta įdomiai 
papasakoti Muziejų 
tiems.

1787 -m. Posėdžiai tęsėsi liet 
keturis mėnesius. Tarpoj de
legatų buvo aštrių nesutiki
mų. Diskusijos buvo tokios 
karštos, kad vedėjai nutarė 
slaptai laikyti seimų. Ir tik 
US19 m. posėdžių protokolas 
atspausdintas.

Įvairiausi, pasiūlymai bnvo 
■paduoti seiipui kasi ink kraš
to valdymu • Akucander Ha- 
miiton, vėliau iždo sekreto
rius Wasliingtono kabinę’?;.

sė žmonių vistiek ibuvo ver- Už trumpo laiko pirmas Ko- vo greit priimti, net Iibera- 
pirmame posėdyje i ląi neturėjo nieko priešais.

Šiandien J. A. V. konstitu- 
vra svarbiausias krašto

dokumentas. FLIS.

gaiš. - ' • • ' ,
Ginčų buvo begalo daug.

Pabaigoje gegužės mėn. “Vir
ginijos planas”, kurį įvedė 
Madison, buvo pasiūlytas Sei 
mui. Jis aprūpino tris atski
rus valdžios departamentus — 
tautinę legislatūrų, egzekuty- 
vę ir teisdariškų. Jis garan
tavo kiekvienai valstijai res
publikoniškos formos valdžių, 
bet paliko kiekvienų valstijų 
nepriklausomų savo vidaus 
reikalhošė? 1 ‘ '

Šis planas galų gale Seimo

ngresas
pasiūlė dešimts priedų prie 
konstitucijos su įkorporaviiru 
“Bill of Rights”. Priedai bu-

ei.;a

Vandens Baltumo - švariai Dega

Greitai pristatome lr garantuojame pilną 
mlerą su City sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL PILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

RINKTYNĖS MINTYS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Aut. M. Karužiškis

Rugsėjo 29-ta Diena

“Kaip gi gražios kalnuose 
kojos... to, kurs skelbia geru
mų”. — Izaijo LII, 7.

Sykį buvo užklausta: “Ko
dėl tu bėgsi, sūnau mano, ma
tant, kad tu neturi veikių ži
nių?” Jei mes norime turėti 
gražias kojas, mes turime tu
rėti veikių žinių, kurias jos 
nešios. Jei debesiai yra pilni

Centralinis Lietuvių Biuras 
Sibire išsiuntinėjo (per Japo
niją) daugybę laiškų - memo
randumų Taikos Konferenci
jos Paryžiuje delegacijoms ir 
\ iso pasaulio valstybių mini
sterijoms su Lietuvos Nepri- 
klausomvbės reikalavimais.

patarnavimuose mes miname 
į Jo kuo švenčiausio gyvenimo 
Į palaimintais žingsniais, kurs 
“perėjo gerų darydamas!” 
(Ap. D. X, 38) — Haverg®l.

Jis sakė “Kaip gražios ko
jos!” Kojos taip nuvargusios, 
kelionės dulkėmis apneštos, ir 
apnešiotos — kojos, kurios 
nusižeminusiai, kantriai pane
šė vargingų kelių, spaudimų, 
ir karštį.

Kojos, nesiskubinančios spa 
rnuotu lėkimu, nei nestiprios 
sumindžioti pasipriešinantį 
priešų; taip nusižeminusios ir 
taip žmogiškos, jos turi eiti 
skaudžiais žingsniais įkopti 
kalno aukštumų.

Ne visiems yra duodamos 
skambančios lūpos, ne visie-

rių konstitucionalio seimo, 
kas grųsino suardyti pastan
gas aprūpinti fundamentalius 
įstatymus naujai gimusioms 
Jungt. Valstijų respublikoms. 
Tada buvo trylika tokių res
publikų - valstijų ir kiekvie
na stengės apsaugoti savo vi-

lankan- .ršenybę. Nebuvo centralės va
ldžios ir Kongresas neturėjo 
jokios galės finansų ir komer

cijos reikaluose. Po revoliu
cijos karų kiekviena valstija 
gamino ir leido savo popieri
nius pinigus, bet tie pinigai 
tuoj tapo beverčiai. Kraštds 
neturėjo jokio kredito ir ke 
•ios egzistuojančios industri
jos tapo suparaližuotos. Visos 
pasaulis tik laukė suardymo 
Unijos, bet vedėjai, kurą. 
taip sunkiai dirbo dėl nepri
klausomybės, stojo darban ir

priimtas su permainomis. Ko- ’ 
r .:iė išrinkti .Jungt. Vals. pK- n!,tilnci ja, kaip j
Žilintą irinsenatorittt. visamI pa*a|yta, valstijy saimy „į.l

gyrimui buvo kompromisas 
taipe įvairių partijų ir šalies , 
dalių. Tuo laiku buvo aštriai

i ’ * • • • f* * t ' j
kritikuojama. Konservatyvi 
ki žmonės bijojo populario 
valdymo; liberalai, prie kū

jų gyvenimui ir taipgi valsti
jų gubernatorius vi salų gyve
nimui. Hamiltonas tikėjo, kad 
respublikos galėjo patekti j 
p:>pirk?mus ir intrygas.

Kita delegatų grupė buvę 
priešinga centralei valdžiai, 
lie norėjo, kad Konfederaci
jos straipsniai nebūtų pamai
nyti, kad kiekviena valstija 
turėtų savo likimų išrišti. Šie 
delegatai tikėjo, kad įsteigi
mas federalės valdžios Ves 
prie įsteigimo amerikoniškos 
aristokratijos.

Mažesnės valstijos buvo prie 
šingos proporcijonajiškumui 
atstovų Kongrese. Jos galu
tinai išlošė kompromisu; gavo

Bt A4

, ... . , lygią reprezėntacijų Senate ir
.’!! ...’ė"'proporcijonalį skaijlt) Huno

Bute. Vergų klausime pieti
nės valstijos reikalavo liuosu 
parsigabenimų vergų. Viena? 
South Carolina delegatas pa-

•nų, kad taip jos galėtų susi
taikyti ir išrišti tautinius rei
kalus per tautinę valdžių.

Konstitucionalis seimas Inu 
vo sušauktas gegužės 25 d.,

rių buvo skaičius revoliucijos 
karo vedėjų, norėjo prie Kon
stitucijos pridėti “Bill of Ri- 
gbts”.

Jurgis Wasbingtonas, kon- 
stitucijonalio seimo pirminin
kas, žymiai prisidėjo prie 
K cnstitucijos priėmimo žod
žiais — “Kadangi konstitu- 
cijonalės durys visuomet at
daros ateities permainoms, 
man rodos, kad būtų išminti
nga, jeigu žlnonės jų priimtų 
kaip ji pasiūlyta”.

Konstitucija dviejų trečda
lių valstijų užgirta birželio 
mėn., 1788 nt*. Balandžio mėn., 
1789 im, pirma federalė val
džia su Jurgiu Washingtonu

reiškė, kad visais amžiais pu- prezidentu, buvo inauguruota.

PETECTIVE RILEY
VOOKS „<Kc HE VO'ST HlS OR’?S, Tat "V* 4 JIZT RLC/=*—"-k<JT. OK«VZ 
STO?! I P*ve AN e<to UC/I to 5 MA3 I "/ fclGTO? AMO HCTJ KlOMAPER 
Ttx» —, - — a

X*M GO1N6 TOSTAM 
0O«r.UWD«t 

wprrea, 901 vvdMT , 
BE SfcBM. AMD RW ’ 
A StfSPfciSFvięrrtt

• AWO WWAT A SORPS-Sr 
-n*MT VtUX>/7-f.7E«eP / 
SMAKS WlLL <3ET- WHEM / 

L X Ffcoup ppc-m 
\ MO^HcPri!

Limo
L-OOtCS LIKS CUOTAIMS 

Fo«? sot^EOOoy '!
(į/H? MLL IT BE Pp

lietaus, jie išsituština ant že
mės. Yra apsčiai šalto van-Įms miklus liežuvis; tačiau vi- 
dens taurių nešti į visas pu- si gali atsigręžti, su nusiže- 
ses; netiktai beturčiams, — minusiomis, noriomis kojomis 
meilės patarnavimų yra daž- ir nešti dangaus šviesų aptem- 
nai lygiai tiek reikalinga tur- dintoms sieloms. — Bara Ges 
tingam prieteliai. Tokiuose ia,ldina Stoek.

t »

MOW FOR 
THT

FlRL-VVORKS!
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KOVOS VARPAI KAUNE

Iki šiol Kaune, Karo Mu-j kariuomenės dalis, dalyvavu- 
aie.ans bokšte buvo tiktai vie sias kovose. Kai vyr. Kariuo- 
nas Laisvės varpas, anuo me- menės kapelionas dek. Ma ro
tu amerikiečių Lietuvai pu- ’nas pušventino varpus, ka- 
dųvanotas. Dabar šis Varpas riuomenės štabo spaudos iri 
supil^ukė talkininkų Karo švietimo viršininkas pulk. fša- 
Mujūejuus bdkšJe įrengta va-'rauskas perskaitė Kovos vaj- 
rpų muzika, kurių sudaro i tpų aktų, kuriame lurp kitko 
vairaus dydžio ir gar*-) 35 sakoma: “Nūn šiųi 35 Kovų 
varpai. 6ie nųujjeji varpui pi-, Varpui, kariuomenės rūpes- 
vadinti Kovų Yųrpuis; jie už eiu Karo Muziejuje įrengti, 
sieny įgyti ir fapkUs įkelti primins ir siųs didingos šven 
kariuomenės rūp.’riiti Kovų tovės tas garbingųsiisųs anų luį 
kiekvienaui vaidui duoti ir, kų kautynes ir didvyrįškus
i ardai, štai jje* L Vilnius, 2. 
Klaipėda, 3. Kėdainiai, 4. A- 
lytųj>, 5. Panev •.«/.•, G. Kadvi- 
li&kis, 7. žairtsa. - Dauguva, 
8. Satinui - Augustavas, 9. Ši
rvintai - (jiedrųičiui, 10. Kū 
rėjas Savanoris, 11. Partiza
nas Šaulys, 12. Vilniaus Ko
votojus, 13. Klaipėdos Vaduo-

vųrdus. Kovų Varpų balsas 
— tai ųiūsų kraujp balsas, k} 
lųs iš visų vietų, kur lietuvi.; 
liejo kraujų už laisvę, savo 
pasiaukoulnu laisvųjų Lietu
vų atstatydamas, toj balsas 
tų visų sūnų, kurie kautynių 
laukuose Lietuvos laisvę, iš 
amžių kapo kėlė. įsidėk sau,

(( Su Diev Iaetuva’’. Dalyvau
ja ir duugiau anų laikų poe
tų, pav.. Vanagėlis, Miglovara 
’r k.

Į Ners •‘Sv'esos’’ buvo sp.uu- 
sdinamu tiek pat, kiek “Auš- 
tfs’’, tačiau įtakos ji- pado- 
'ingi daugiu, pęp nekvnrii

ųigojm Douglas iš Siattle, 
Wish., buvusiam Amerikos 
Legijono suvažiavime, Ne* 
Yorke, išrinkta moterų auxi 
liary pirmininke.

Akmeninis Kaunas

JŪŽINTĄ!. — Yra tekę 
skaityti, kad kai kuriose vie
tose Švedijoj net tvoros tve 
riųųios akmeninės. Pasirodo, 
tokių dalykų/esama ir pas 
mus. Itad šių k. apylinkė yru

Pąsįtrgųkią Marijonų 
Gimn. Dir. Prof. 

Totoraitis

tojas, 14. Amerikos Lietuvių i lietuvi, į širdį tuos garbingus 
Kovotojas, 15. Uediminėnas1 balsus,’tuos šventus Kovų va- 
(l p. p.), 15. Algirdėna* (2 įpų vardus“.
p. p.), 17. Vytautėnas (3 p. 
p.), 18. Mindaugėnas (4 p. 
p.)? 19. Kęstutėnas (5 p. p.), 
29. Margėnas (6 p. p.), 21. 
Butegeidėnas (7 p. p.), 22. 
Vaidotėnas (8 p. p.), 23. Vy- 
tgnėna$ (9 p. p.), 24. JV Di
vizijos Karys, 25. Karo Mo
kyki os Karys, 26. Gudas Ka
rys, 27. Aviatorius, 28. 1 Art. 
Pulko Karys, 29. 2 Art. Pul
ko Karys, 32. G maras ttadvL 
^nųs, 33. Ulonas Bąrutėnas, 

34. Geležinių. Vjlko Pulko Dra 
gųnas ir 85. Karys Technikas.

Varpų vardai primena vie
tas, kur įvyko smarkiosios 
kovos už Lietuvos Laisvę ir 
=============

• “Vistiek, iš kur tu būtum 
kilęs, brolau lietuvi, kuris ka
da nors tų varpų sūtartinę iš
girsi, klausykis su meile ir 
laisvės troškinius širdyje, iš
girs jų balse sveikinimus Tė- 
vjnei ne tik tuos, kurie a- 
nais laikais pirmųjų mūsų ka 
rių kovos sukury buvo ištarti, 
bet ir tuos, kuriuos dar atei
tyje tars laisvę pamilę lietu
viai. Klausykis jų, suprask 
juos ir budėk savo tautos ir 
žemės laisvės sargyboje per 
amžius”. Pašventinti Kovos 
varpai paskambino “Marijų, 
Marija”.

Prieš 50-Metų

mmi savo skaitytojų galvų te 'tiųk akmenuota, jųg ūkipin- 
orijcMųa ap:e liatųvių kilmę kųi vietoje tvorų krauna ak- 
ir kitus liaud^ųi nesuprmjiii-
mu» dalykus; ji aiškiai rėmė
si katalikiškų tautus Jungu-
ma. ¥• le- <¥*)

MAUMAM PODE. — Mari
jonų gimnazijos direktorius 
kun. prof. Totoraitis iš tų pa
reigų pasitraukia. Nauju di
rektorėm paskirtas kun. d. 
Grigaitis. Jėzuitų gimnazijos

Ištikimus prietelis, t&i tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Neatidėk rytojui, kų gali 
padarytį šiandien.

Ateik laukiamas, išeik my

limas.

i LIETUVIAI ~ DAKTARAI

T«l. Ofiso:
LAkeyette 4D17

Res.:V. 69 Stmenimųi sienas, nukrauna pa ~ - ~ T ,
kėlės, sukraunu atirtų.s ųk'uie- insp. Skripkiunas „o prašymu)t«1. narnų; 
nų bukuose, jr vjų d#r jų perkeliamas į Utenu mokyto-L HEMIock JJ8'' 
dirvose esti per daug- Pjnnų M o Jėzuitų ginui, inspekto- Į į, KAKAUoaAo

Įkartų mųtųpt tų apylinkę notliu,n Pakirtas kun. J. Venc- 
uesiųori tikėti, kad tię ųkpie- kus. (XX)

24S6

»ys b.ūtų vietoję nurinkti; tik' m-jŲyiAI DAKTARAI
ųroiųų įųjtiųrėjus j akumnuo- —----------------------------------
jų dirvų, paridaro aišku.

B«»MS Tww
—1 s'^"»

Ąl^ĖljŽlAį. — v A- YwJi*. 
gyv. Pasrojėlf km-, Alsėdžių 
vąlsč., sųvų smųelj Antanų, 9 
m. ųųiA, už įtųsų įįeidjmų į 
vasarojų labai žiauriai sumu
šė, kad vaidas TUtO viaųs mė
lynas, viena ranka sulaužyta

....-■ - . ir dabar silpnai kalba. Pa
sa” nebuvo agresyvi, bet tuos, daręs tų sumūjemų, Vepelis 
kurie lietuvius skriaudė, ge-1 vaiko nevežė gydyti. Kaimy- 
rekoi išplakdavo. Aštrių prie- nai, norėję vaikelį vežti į li- 
kaištų susilaukė žydai, kurie goninę, irgi gavo «n,ipti. Kai 
viename VI. Mačio strajpsjiy-‘ kaimynai pranešė policijai, 
jo išvadinami rykšte, kuri tai Kebelis vaikų skųtyai nu- 
žmones pla,ka- . • vųžė i ligoninę, kur tik V*i-

“Šviesoj” ilgai diskutuota.- ko sveikatai pasitaisiua, tu.oj 
liet uviškų knygų laidyk’io | atsiėmė ir vėl išvežė- Reikia 
klausimas. Pirmai pradžiai. pasakyti, kad Veseįįs yra su 
kun. Kušeliauskas jai paaky-j žmona persiskyręa, gyv,ena su 
lė not 2,000 rublių. Atsirado, luta susidėjęs ir apylinkėje
ir daugiau aukų, bet pradė
tojo šv. Lauryno banko am
žins buvo neilgas. Svarbu ir 
įdomu čia puti idėja, kuri 
anais laikais iš tikrųjų galėjo 
oaug duoti mūsų kultūrai.

Poezija, mintys apie tau
tos praeitį buvo panašios j 
tas, kurias kėlė “Aušra”. Ka- 
šo Maironis, Baranauskas 
•'Šviesoj” išspausdina wtvcw,. J tr -♦.•J* ..

pasižymi ziauruipu. X p.”
KoDAtirudp* Projektu

KAUNAS. — Kaip teko pa 
tirti, jau galutinai suredaguo
tas ir pagaminta: jos apie 20 
egzempliorių. Naujoji konsti 
locijų būsianti padalintų l 
dvįi dalis; parejgos tautai ir 
^aistybei. .. (X^)

5

ai. OANal Z»45

OR. F. 6, W1NSKUNAS
GYDYTOJAI IA 0HIRURGA8
2198 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketverges pagal sutarti
•2305 So. Leavitt St. 

Tęk OANal 0402

OR, A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso v»l.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ?fiao vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia

DR. W. V. NORAK
PBY8ICIAN AND SURGEON 

10 N. Broadway, Melrose Park
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 lr nuo 7 — 9 vakare
Tel. Melrose Park 660 

Res. 3126 S. 5Ui Avė., May wood,
glioue Maywood 8413

GYDYTOJAS 
VIRginia 1116

IR OHIRURGAB 
4070 Archer Avė.

_  g ,
Teliiwe Ąfltrg

Karią Obelys
TEL&JAJ. — Ęsgnt šiltam 

ęrui Telšiuose, ypač Mųščio 
ežero pietiniame krašte jau 
antrų kartų pražydo obelys jr
kiti medžiai Tain nat nnute Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. Kili meaziai. laip pat pašte- Kasdieu išskyrus seredj,

sekiuadicnj susitarus. 
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

būna daug naujų ūgių. O ki
tos Milišausko sode obelys st 
vųisiais dųr ir žydj. (XX)

80 METŲ PRITYRIMAS 
tkn eguminaojamoe — akinia* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VMaųdoy: kasdien nao 9 iki 13:

DR, P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
(itarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

8147 Bo. Halsted B»., Ohicago
Paned., Sered. iy Snbat. ano 2—9 v.

ĄMĘRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TaL LATayette 8016

DR, C. J, SVENCISKAS
DENTIBTAB

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

■ 10 vai. ryto iki 9 val.« vakaro 
, Sekpiadieniais ir Trečiadieniai*

Pągaį Sntarti

iuriDViAr advokatai
. "* -j.**'............. .. ■ ■

Šianet sukanka 50 mętų kas. Nežiūrint to, “Šviesų”, 
nuo “Šviesos” pasirodymo, pradėjusi eiti U3g7 m. rug- 
Mintis leisti naujų laikraštį, piūčio mėn., 1890 metais su 
buvo kilusi dar “Aušrai” te- stojo, nes jos bendradarbiai 
beinant. Ji gimė Petro Vile'- išsisklajdė. Vieni iš jų nuėjo 
šio gųlv.oj, nors ja pasinaudo-'į “Varpų”, o kiti į “Apžval- 
jų įr vykdė jau kiti. Į gų”. Paskutiniais metais jos

“šviesa” mums įdomi dėl leidimu jau rūpinosi Jonas 
tų, kad ji dar kartų bandė vi- Kriaučiūnas.

Savo programa “Šviesa” iš 
karto skyrėsi nuo “Aušros” 
Romantiškų, idealistinę kryp
ty ji pakeitė daugiau gyveni
miška, realistine. Ji norėjo 
skaitytojams duoti tai, kas. 
reikalinga jų kasdieniniam, 
gyvenimui.

Tautinio darbo srityje ypa
čiai užakcentuota vienybė.

Kitų tautų atžvilgiu “#vie

ard 2ŠU)

J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Re». 0415 S. Rodnvęjl Street 

Tųjephonę: REPubiic 9723

fųle

Jį

TaL Calumet 6974
OFISO VALAND08:

9 ryte iki 8 vakarė iĮskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
OHTCAOT/. TLL.

Res. 6958 Bo. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

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

;>Val. 2—4 ir 7—9 v»U. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms Cicero]
14« So. Oth Ct

Nuo S tkl S vai. vak. 

sus lietuvius sujungti bend- 
rųm tautiniam darbui. Jos 
progrų/na, žiųomų, buvo kito
ji ja, negu “Aušros”. Reda
guoti jų pasiėmė kun- A. Vy- 
tartas. Raštais jų stipriai ro- 
jnė maskviečių lietuvių stu
dentų būrelis ir kaj kurie se
nieji “Aušros” bendradar
biui- Pinjgų jai (jungiau.-i a 
pųskyrė kun. Nėr. Kušeliaus-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių if labai įdomių, Povilo

SALTIMIkOO
RADIO PROGAMŲ l« STOTIES W-I|.F-£. (1+20 g.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 v#l. V#. 
Penktadieniais — nuo J.-00 iki 7^0 vįl. V#k. 

Sekmadieniais — nuo 0d)O iki 9:30 vaL vak*
B

JOHN B- BM
UETĮLJVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank pa 
Valandos kasdieu nuo 9 iki 
Panadel rio, Seredos Tr Pėtny* 

vakarai* pno 6 iki 9 
Telefonaa OANal 1176 

Namai: 6409 S. Rockvvell SL 
TelftftBM BEPnhiic 9600

ma 
, A 

PėtnyZioa

Offiee Houre
2 tę 4 tod / to R P. #. 

Suodėj by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN end SURGEON 

4640 So. Ashland Avenue
Ofiso ValanCos

Nup 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak- 
Nedėliomis pagul sutarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Mųmų Telef. PBOspect 1980

TeL OANa' 0867
Km- PBOepeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALAND08: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

MATYKITP JI tlANpjENl

HEALTH-MOR
Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes

Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pode- 
įuonstruųti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau- 
<uvė Room 618, 203 No. Wal>aųb Avė., Chicago.

iiii—uunc,
— ---------------------------

3,1

KAL & ZARETSKY
UETUVIĄI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pspedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Beredoj if petnyčioj npo 2 iki 6 v. y. 
Bnbatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

TaL Proepect 1018 Km. Tai RapobUc W47

TaL OANal 6188 I

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal eutart) 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

Tel. Office Wentworth 6350 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po piety, 7—8 v. vak.
■ iubv’-nn n.rpdomin iv nnbetomię

OR. D. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tel. HEMIock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki t po piet lr 
7 Iki 9 vakare

Trečiadieniais lr Sefttadienlals 
pagal sutarti

jyjuftęs D4STARAI

GMSU VITA PIRKTIS NADIA BRIČKA!
Per pereitus dvi4^iįiųU penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
pątajrnavę Side apieliųkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobiliu?... Rei tp jie uždirbo feputarij? dėl teisingo pąrdavimo ir 
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienom outomoMiu 
kųfie jie parduoda parodo, kad

Geriausia Vieta Pirktis Vaitotų Automobiliui

EMIL DENEMARK, Ine.
i j Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR, CHARLES SRI
4729 Sa^htond Avė.
. « . 1 •”j lubm

ghicąoo,
TahfOAM lOZhrv SSN
onso VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Kuo 10 iki 13 vai. ryto, uoo 3'iki 4 
TA jf B.S2 J S:30 T 7

DD. MAURItt KAHN
GYDYTOJAS B OHIBUBGAS

4Q81 So. Ashland Avė. 
r* TAR4S 0994 Km.: TeL PLAjm 8400 

VALANDOS:
Nuo 10-13 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nsdfliomia piy> 10 iki 12 dieną

01. MLRAN

Velenu iR

SAVO OFISE 
|0 metų

IT OIMlea Ligos
17 A M., 1-4, 7-S P. M- 

1<SI So. SOth Avė.
OftaM 4>M

saa
Street

1 A <

Offiee Phone 
PROepeet 1028

Res. and Offiee
8369 S. Leavitt 8t. 

V«L pp. ir 7-0 rak. OANal 07M

DR. J. J, KOWAR .
(K0WARBKA8) 

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

MedSUom tr Trečiadieniais 
Pagal 8utartl

QR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIBURGA8 * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

■bite
eso

19—Te). Ofc. RKPUt 
Melrose Park ei

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet Marąuette Road
Antrad., ketvirtad. tr senktadlsnlalf

S-17 v. ryta; l-» P- P-5 <-S V. v. 
fleėtadlenlats nuo I v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvar 
MBLBOSE TARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
Iki S vai. vakaro 
nuo s v. iki s y. y. 

lentele pegal euUrtlSe
10 v. r. 1

TsL POUlevard 7041

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4640 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: noo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal notaru dTeL Ofiso BOUIevard 1918-14 

Ree. KEVwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. auo 1—3; nno 6:30—8:39 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel

Uoaidencljos TeL
0036

erly 8244reL^V

BR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4107 Archer Avenue 
Ofieo vaL: 3—4 ir 9—8 p. m. 

Roaideaeija
8989 So. Olaremont Avu.

Valandos 9—10 A. M.
_____ Nedėliomis pagal nutartį_____

Chicagos lietnvlt) iv. Kryiians li
gonini, kaip jg pripaiino American 
Medical Associatioa ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Class A 
rfiiiM. Tai yra, an kriauši Ameri
kon medikaliai autoritetai mųgn li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
joe patarnavimu 8700 V. 69th 8L, 

HEMloe’tel. lock 6700.

Naudoįriteų patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.

I L *



Trečiadieniu, rugsėjo 29, 1837"

ATSAKYMAS ‘NAUJIENŲ’ ATSAKYMUI
1 ■! * » T — I

(Polemika dėl lietuvystės)

Lietuvoje žmonės ųpie bo- , viskas dėstoma angliškai. Vai 
protiškų pasielgimų arba kal-jkąi Vftitųję anglų ka|bų pep 
bų sakydavo, “Woi Dievui žva'dienų mokykloj, pąrėję namo 
kė, nei velniui krfterga”. Čia ne,sustoja jų vartoję. Kai ku

rie tėvai nori kad „’ų vaiką: 
mokėtų nors kalbėti lietuviš
ka', ir vaikams tai liepia da
ryti. Bet kaip žmogus gali 
tinkamai vartotį įr suprasti 
bilc kokių kalbi), nemokėda
mas jos? graipatiško sudėjimo/ 
Tėvai tiek moka angliškai

*

ne Lietuva, bet teisybė visur 
tokia put. “Naujienų” šmeiž
tai nėra “Nei Dievui žvakė, 
nei velniui kaėerga’’.

Šįo mėnesio 31 dienos ‘Nau
jienų’ nųpiery>, tūlas per
krikštas, neya “L'etšvįų ttor 
lllC/oS katalikų būrelio narys”
rašo beveik du straipspius pojk}<* va*ai '^°ka lietpv škai. 
ųn t gnl vi u “Atsakymas ‘Drau ^u’ sau *r varo: va.kascymas ‘Draų
gui’.” Perskaitęs tų aprpšy-j ,, e^a pasakyti: Aš ląikiųu 
mų, niekaip n. galiu surišti 'avo tycerj ir mes su juo vp-
turinio su antgaLiu. Atsaky
mo jokio nebuvo; kaip visuo
met, tuip ir šį sykį, “Nap- 
jienos” katalikus šmeižia ir 
gana.

“Naujienų” didžiąusias 
klyksmas yra apio ištautėji- 
mų lietuvių katalikų jaunuo
menės. Jiems apie tai niekuo
met nenusibosta rašyti. Jau 
kasžin kelintų sykį rėkia: 
“—lietuvių klebonai savivali
škai panaikino jaunimui lie
tuvių pamokslus ir giespies 
lietuvių išlaikomose bažnyčio
se—”. Toliau tadne staripspy- 
je rašo: “—(klebonai) norė
dami įtikti airių vyskupui, 
panaikino lietuviškus pamok
slus ir giesmes, tveria viso
kias sodalicijas airiškas, vi
sokius C. Y. O’s, ir lietuvių 
jaunimų traukia prie airių ir 
veda juos į ištautėjimo jūr«p
’i ten juos skandina.

rkinam O. K.;” o tėvai tųu 
jap vistiek mokų lietuviams 
gerui - žinomų “par you, par 
no?”, ir, “ep I got it 1 gtib į1., 
pie hųnly Į got it little b.t”.

Q dabar tuose namuose kur 
tokių nesąmonių nėra; kata
likiškose šeimynose yrą pui
kus susikalbėjimas lietuviš
kai. Todėl kad vaikučiai eina' 
į katalikų lietuviškas mokyk
las, kame yra lavinami lietu
vių kalbos gramatiško varto 
jimo, ir Lietuvos istorijos 
mokslo. Jei šie vaikai pabai
gę pradinę mokyklų daugiau 
lietuviškos mokyklos ir nebe
lankytų, tai jie vistiek mokės 
‘avo tėvų kalbų.

Tai kur dabar tas ištaulė- 
jimas guli! i

Aš norėčiau su “Naujieno
mis1’ kad išrinkus atstovam 
jaučių grupę iš jų patrijotų 
ir parapijos mokyklų butų ’

i

lėjo. Pats buvo suuegalejęs, »| V£l j Ameriką 
tas neapsėjo be išlaidų. Jų 
duktė buvo priversta paai-

čiaį pamatę pradedant bai- 
nyčios atątykoa darbų negalė
jo tverti iš džiaugsmo ir ne
galėjo iškeMį nedavę antrojo1 duoti operacijai. Vadina*, vie-
šputo. Jų duo*numų#j bažny
čiai pavyzdys Uitiems.

Aj,tapąs ir Marė (jelbudai 
sakydavo, kad aukosiu kąip 
tik pradėsiu balnyčių staty
ti. Įteikdami savo aukų pa
reiškė džiąugsmo pamačius 
pradėtų darbų.

Vaistininkas Pranas šešto
kas, duodamas trečių šimtinę 
pasakė: “Aš duodu, kad ne 
tik turėtumėm bažnyčių, bet 
kad ir k»ti pasektų mano pa
vyzdį”. Už tokių stambių aų- 
kų veržiasi iš širdies pagar
bos ir dėkingumo žodžiai P. 
Šeštukui.

Petras ir Uršulė Kanavers- 
kiai -ilgai žadėjo aavo kvotų 
atmokėti, bet grpičiąų ųega-

,.J., .1 ul.JJllilll ‘uansltr

, A, I L
ĘĘUąr KVTAVTA8

Kultūra pereina nuo moks-1 sudarytas kontestas; katalikų
-c, (Tų tiesų net ir “Naujie
nos” pripažins.). Jei taip, tai 
kultūrinis lietuvybės darbas* 
remiasi Lietuviškomis mokyk
lomis. Chicagoj, kur yra dau
giausia lietuvių, pradinėse lie
tuvių mokyklose mokytojaują 
Šv. Kazimiero Seserys. Aukš
tesniam mokslui yra taipgi 
vietos: merginoms yra vietinė 
Šv. Kazimiero akademija; vai 
kinams Connecticąt valstijoj 
yra Tėvų Marijonų aukštesnė 
mokykla ir kolegija. Tadgi 

x matome kad lietuviai turi sa
vo mokslo įstaigas. Bet svar
biausias dalykas yra šis: — 
kiekviena lietuvių mokykla y- 
ra katalikiška!
/ Suprantama, “susipratę pa 
žangieji” savo vaikų į lietu
viškas mokyklas neleidžią. 
Tie vaikai niekuomet negau
na mokytis Lietuvių kalbos ir

šeimynų vaikai laimėtų bile 
kontestų vartojime lietuvių 
kalbos. Toli gražu — koi ‘pro 
gresyvių’ vaikai bus geresni 
lietuviai l

Šiam sykiui užteks “įrodi
nėjimų bei fąktų”, kuriu 
“Naujienos” prašė. Čia paro
dėme kuris jaunimas yra dau
giausia atitolinęs nuo lietu
vybės darbo ir kodėl tajp y- 
ra. Taipgi, tikinus kad dabar 
įrfūsų “nariui” bus aiškų kad 
katalikų tąrpd yra tiktai vie
na C. Y. O., o ne “visokių” 
ir joj priguli jauni vyrąį į- 
vairių tautų: ir lenkų, ir ai
rių, ir lietuvių, įr vokiečių, 
etc., taigi, tai yra visų tautų 
katalikų organiaaoija.

* KasinksW 'V 1 ■■ I II 1

Gwiąu atsakyti patarnayi 
juo, negu padaryti jį nema- 

istorijos. Viešose 'mokyklose |qnju būdu.
i: g j.. i“ rTJ" 3B=

RECEPTAI PAŠAUNU
, UŽKIETĖJIMĄ ;

Kiokviena moteris gali apsaugoti 
;avo Šeimyną nuo paprasto užkie- 
ėjimo rūpestingai suplanuodama 
valgius. Uikietėjimag kartais kyla 
lėl kiekybės stokos valgyje.

Kellogg’s All-Bran teikia tą ki«- 
tybę reikiamoj daugumoj.

Jūs galite naudotis All-Bran dau
belių malonių būdų. Yr« tai gata
vas valgymui maistas, tinkantis su 
pienu, Smetona, vaisiais arba me
dum. Arba kepant keiksus, pyrą- 
^aiėius, blynus, duoną, pridėk All- 
Bran. Pridėk jo prie daržovių, sriu
bos ir kitų valgių-

Tik vis, tėpiyk, kad kiekvienas Šei
mynos narys gautų jo po du šaukS- 
tu dienoj. Tada galėsi uimirgtl v 
|ūe vidurių užkietėjimą. V&rtokit 
iria sykius dienoj sunkiuose ątąį- 
tikitnuoM.

Tsda galėsi taingi uimirfiti ą|>Ie 
pilės ir vaistas, Kurių niekas ne- 
mėgata ir kad d»iufti neveikią ne
bent padidintą dožą imtum.

KpIIohu’h All-Bran duoda Vita
mino B, knd pagelbėjus nustatyti 
vidurius įr suteikus kraujui gele
žies. Pardavimui visose gmeornėse. 
Pagamino ir garantavo Kellogg ii 
Battle Creek, Mirhigan.

A.t
JUOZAPAS ZUUMOtua

(g)v<-ių> po (lupi. S015 So. 
Justine Sl )

Mirė rugsėjo 28 d., 1937 m., 
9:3$ vai. ryto.

Kilo iA Raseinių apskr., Gię. 
dlftklų par., 1'ogirdiAkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 nųetų.
Paliko dideliame nuliūdiną* 

Jvl mylimas dukteris: Antanlą 
ir Onų. du žentus: Stanislovą 
Norvilų ir Gabrielių Benoėlų. 
Jų Seimas ir daug kitų giminių.

Dėl platesiUų irffonpąoljų te- 
lefonuoklt Beverly S953.

Kūnas paAavotas 4405 So. 
Hermitage Ąyg.

Laidotuvės (vyks penktadie
nį. Spalių 1 d. IA J. F. Ku- 
deiklo koplyčios 8:00 va,, ry
to bus atlydėtus į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kuriai įvyks 
gedulingos pamaldas už velio
nio sielą. Po pa.ipu|dų bus nu
lydėtas į fty. Kastmitgro kapini ą

NuoAirdžiai kviečiame visus 
gimines, draurus-ges ir pažy- 
slantus-os dalyvauti žioge ląl- 
dotuvgse.

Nuliūdą: Uukiecys, imtai Ir 
UiMtiuėa.

laidotuvių direktorius 3.' k’. 
^mJeilgH. Tejef. ¥»cds 1741.

Pagrobtas. Ciiprles S. ,Ross, 72 m. amž., turtingas Chir 
cago pramonininkas, praėjusį* šeštadienį netoli Chicagos 
žmogvagių pagrobtas. Jis su savo sekretore grį$o nąmų iš 
Syocmore. Sekretorę palikę jo automobili u ję, žmpgvagiaį, 
ginklu grųsindami įsivarė į savo automobilių ir. nuvažiavo.
-* T “ i - 1'-'"- .'-I. “ " Į r - I I

ŽINIOS K WAUKEGANO
Aukos į Naujos 

Bažnyčios Fond^ 

Plaukią

:u ūkės savo dbVŪUs. Tokia ži
nia glaudžiasi prie širdies.

•M
Tt

• i
!
savo šimtinę j

Į naujos bažnyčios statymo ’>us statoma 
fondą aukojo po $100: Juo- ^us ištesėjo, 
ąa pa s ir Ona Dau jotui, Anta
nai if Kotrina Didjurgiai,
Pranas ir Ona Kazdelevičiai 
(aplpų šimtų), Antanas ir Ma
lį joną Gelbudai, vaistininkas 
Pranas Šeštokas (trečių šim
tų), Petras ir Uršulė Kana- 
verrkiai, Jonas ir Anielė Kd- 
zįiy-kai.

Daujotu vaikai jau užsidir
ba sau duonų. Dabar jie sta 
tąsi antrų namų, Kitam žmo
gui persunk ų būtų, statant 
namų, aukoti šiflitįnę. Daujo- 
rairis tai nėra sunku. Daujo
tienė sakė, kad ir jų sūnūs

WM9I
=

J
ANTANINA 

POCEVICIENA
(uu tėvais Krembliūkė)

Mirė rugsėjo 28 d.„ 1987 m.. 
8-40 vai. ryto, sulaukus 48 
metų amžiaus.

, A. a. Antanina gtmC Ame
rikoje, Pittsburgh. Pa.

Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Juozapą, tris sūnus: Ar- 
noas, marčią Marijoną. Juoza
pą Ir marčią Anastaziją. Ir sūnų 
Lauryną, tris anūkus, tėvą Jo
ną, seserį Gendrutą, tris bro
lius: Vincentą^ Alskaandrą Ir 
Danielių Kremblius, dėdę Jo
ną Beniuną ir daug kitų gi
minių.

Kūnąs pažarvotas 130 i yo. 
49th Avp.. Cicero. įll.

Laidotuvės įvyks Aežtadlenį, 
spalių t d. IA namų 1:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Av. Antano 
paxap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sietą. Po pąmąidų bus 
nulydėta į ftv. KaaLmlero ka
pines

NuoAirdžiai kvlpdiąipe visus 
gimines. draugus-f«s ir paty- 
stamus-as dalyvauti ftlose lal- 
4otuvew.

Nųllifaę: Y»rąs, būtub, Mur-
AnOkal. Thvas. Uomsi. Kuliai. Dėdė |r GlnąKN*/

laidotuvių direktorius H. p. 
MąŽeika. Tele(. Tardą 1131.

Didjurgiai. bųv$ nusistatę
kaip 

- P*Ša- 
praką- 

bažnyčios 
tinę at-

kad |r sū-

sant- žemę m 
pamatams, tm 
nešė. Būtų ge 
nūs Edvardas savu kvotų gar
lėtų užsimokėti, kaip kad jo 
tėve: ai padarė.

-----

M|rS rugsėjo 2$ 4., iy$7 m.. 
1:3$ vai. ryto sulaukus 18 me
tų amtlaųs.

A. a. 
Illinois.

Uelan gi m ė Chloago,

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą pjotinėlę AnUniąą. P° 
tėvais Petruftevtčaltė, tėvų. Vla- 
dislovą. sesęrj Eųgejpą ir daug 
kitų fjlmūiių.

Kanas pašarvotas 4484 So.
Hermitage Avė. Tel. Bou.e- 
vard 0581.

Laidotuvės įvyks SeStadien), 
inalių 2 d. Įt namų ft:UŽ vai. 
ryto nūs atlydėta į fty Kry- 
zląus parapijas bažnyčių. ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
ui ve|loųės sielg. po pamal
dų bus nulydėta 1 ftv. Kasimis- 
ro kapipea

Nutjėjrdžlaį kviečiam- visus 
gimines, ftraugug-gos ii paty- 
stamug-as dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, 'Dėvąs, Se
suo ir Giminė*.

Laidotuvių dtrektoriu.i J. F. 
pudelklg. Telefonas Yards 

1741.

jUrba Rower Šhoppel 

4180 Archer Avenue
oėlfe UrUatfenm I BankleUss*I

nas po kito ligoniai. Tai vie
nok visgi pajėgė tapti bažpy-

RASEINIAI. - Vienuoly- 
no provincijolus tėvas Pauliu
kas važiuoja į Amerikų mi-

: sijų vesti. Tėvas žvirblis va- 
čtos fuHdaloriuU. T.bta.o žiuoe Kauiwn ir |Mų;.
ms gar . ’kh jj^taratui. Tryt* klierikai,

~ . t .‘baigę Lietuvoj atostogas, tec-
,r Am.le Ku.uu.ku, |(lgijl} ,tudijuoti iiva2iuoja į

»ra pinigingi, bet gmi ui gy m . Vokietį
venų. Jiems sekusi gerui. Sei- bur -io| |uokjsL (W) 
mynėlę gražiai augina: visi
vaikai eina j parapijos mo
kyklų. Už atiduotų kvotų šir
dingai ačiū. Bėgil««

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

QAHY, IND. LĄĮPOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
ptoas iooe saa w. įsu Ava.

= I- Ji

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
tftdlrbėjal a'uM&tnnėa rūfttM 

paminklų ir grabnamių 
—--- .

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

o-
mstų prityrimo 

o-
Pirglte tiesiai H dirbtuvės Ir

1

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aki D III *11P t PATARNAVIMAS
AmDULAIIbt dieną ir naktį
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE L/IlVAl MIESTO DALYSE

Pranas ir Oha. Kągdelevi-

Y«>s<ųvėan-
V — « * - - a------i sa Klota iv^om —»

LAFAYETTE

’%=»===

A. BITTIN
f AMDTKLŲ

Dabar siūlą didžiausias 
pamiftkl? vedybas. Didelis 
pasirinkimąa paminklų vi-, 
šokių akmenų Ir madų.

.. Kainos »uq >i8.Qū ir auk. 
ĄUąkąntis darbas

3958 W*t lllth St, 
Telefonas IBVarly 0005

skersai 8*. Kasimiero kapinių vartų.

1319 Litaaniea Avė. 
Phone YABds 1138-1139

S3B į*rl8,ie f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA » DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
wen4 nakti

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4805-07 Sa Hermitage Avė.
4417 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0T27

DYKAI koplyčios visose 

Chicągos dalyse
1 ' i — i '■ m1 ji

Kuopkite LUfcOTią ndu vakavau.
10:80 vaL vakarą ii W. tt T. Q. atotiaą (14j0 *.) — PtaosKjaft .9. MTĮMĮIMS

J l Masalskis 8307 Litaaniea Ąve. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petki
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
8834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehiH 0142

S. M. Skiltos 718 W«Bt 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Mp
a., v v -r u

Juozapas Eudeikis
P. 1 Ridikas

1646 West 4€th Street 
Phone BOUlevsrd 5303-5566

IR 47M Su. Western Ai 
TĖVAS Td- VIRginia 0883

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4069

latlawiez ir Sanai
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyriai 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlmsn 1£7Q

I. Udens 4348 So. California Ava. 
phone LAPayette 3572
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VIETINES ŽINIOS
Prašome Pasiklausyti Į lw^en vukare yra mišparai su 

asista, proga metinės švento
jo bažnyčios globėjo Šventės.Šiandien ketvirtą valandą 

po pietų iš radio stoties WE 
IX? girdėsime dienraščio 
“Draugo” programų, kurį bus 
įdomi savo muzika, dainomis, 
pranešimais ir žiniomis. Su 
grįžęs iš kelionės dienraščio 
redaktorius papa.*akos savo į- 
spūdžius. Taip pat kalbės a- 
pie sveikatą dr. A. Rakaus
kas. i

(’elebruos kun. Antanas Bri
čka. Per 'mišparus pamokslą 
pasakys marijonų provincijo
lai kun. Jonas J. Jakaitis.

Mykolines

Šiandien šv. Mykolo diena 
Tai ypatingos reikšmės šven
tė Šv. Mykolo parapijai ir 
Marijonų vienuolijai, kurie 
šv. Mykolą arkangelą turi sa
vo globėju.

Šiandien vardinės Šv. Jur
gio parapijos klebono — J. 
M. praloto Mykolo Krušo, Au
šros Vartų klebono — kun. 
Mykolo Urbonavičiaus, Šv. 
Kryžiaus par. asist. kun. My
kolo Švarlio, Roosevelt Rakan
dų Bendr. dalininko Mykolo 
Jovarausko, užeigos savininko 
(22 ir Oakley avė.) Mykolo 
Jasnausko ir daugelio “Drau-

Visose Kolonijose 
Minėsime Spalių 9

Spalių Devintoji, lietuvių 
tautos gedulo diena, Vilniaus, 
Lietuvos sostinės, pagrobimo 
diena jau netoli. Federacijos 
Chicago apskritis ragina vi
sas Chicago ir apylinkės ko
lonijas iš anksto ruoštis prie 
paminėjimo tos dienos. Ka
dangi spalių 9 šiemet pripuo
la šeštadienį, o toji diena ne
patogi susirinkimams, prakal
boms, todėl sekmadienis, spa
lių .10 d., patogiausia rengi
mui paminėjimo. Visų kolo
nijų Federacijos skyriai, Vil
niui Vaduoti Sąi-gos skyriai 
iš anksto turi susitarti su kle
bonais dėl salės ir laiko, turi 
iš anksto pakviesti kalbėto
jus. Programai išpildyti pa
kviesti parap. chorus, papra
šyti seserų - mokytojų, kad

Lietuvos Operos Artistė M. Rakauskaitė
Atidarys Parengimų Sezonų

- • • -*•
Seniai laukta Chicagos lie-, $.1.10, 85c ir 55c. Bilietų kon- 

tuvių talentingoji ir seniai Į certui galima pasipirkti iš 
mums bedainavusi ‘Mariutė’ unkšto visų lietuviškų laik- 
jau pas mus. Turėsime laimės raščių redakcijose. Bilietus 
išgirsti tą dainininkę, kuri patartina įsigyti iš anksto 
sužavėjo ne tik Lietuvų, bet, Vietos rezervuotos. Iš anksto 
ir dalinau Europą — artistę perkant, galima geresnes vie- 
Marijoną Rakauskaitę. Jos pi-, tas pasirinkti.
rmas Amerikoje koncertas į-! M. Rakauskaitė atvyko pa
vyks spalių 10 d., 8:15 vai., sirenguši; turi nepaprastai 
Studebaker teatre. j gražių ir negirdėtų dainų re- Į

Bilietų kainos: $1.65, ir pertuarą. s N.

šros Vartų parap. svetainėje. 
Į komisiją įėjo darbščios cho
ro narės: E. Klikūnaitė, E. 
Nausėdaitė, K. Balčiūnaitė, 
O. Usaitė ir J. (llebauskas.

Orkestru numatyta paimli 
iš So. Chicagos, kuri yra pa
garsėjusi kaip viena gerųjų 
orkestrų, prie kurios jauni
mas mėgsta šokti. Todėl, va
karas bus labai linksmas.

^□pszukas

Sukaktuvių Pamaldos

go” skaitytojų. Vardinių pro| paruoštų Vaikučius padainuo-
ga nuoširdžiai sveikiname vi
sus Mykolus, linkėdami viso 
labo. . !

ti, padeklamuoti. Turi iš ank
sto skelbti, kad tą dieną visi 
liptuviai rinktųsi į parapiji-

ftv. Mykolo bažnyčioje šia-'nes sales pasiklausyti ka'bų

Tik Keletą Dienu

Pasiūlo iki

vertės

V ietor Rekordu Dykai

x/t>

-Pasiūlymas labai paprastas. Tik 
pirkit vieną naujų 1938 metų mode- 
lį RCA Victor Phonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki &5000 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 
nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei. 
Už jūsų senų radio duodam gerų 
nuolaidą. Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

14082 — Rytiečių Meile — Fovtrotas 
lr Spaudos Bailaus — Valcas

14063 — Kanarkų — Foxtrotas 
lr Nutilk Širdele — Tango

14064 — Rudens Pasaka — Fojctrotas 
lr Veltui PraAytl — Tango

14065 — Vyrai Cžklm — 
lr Ruduo — Tango

Fokt rotas

(dainavo — A. ftaba,niauskas, pritariant 
i Kauno orkestrai).

PlM>n«r*pli-R«<lio S13S.SK. Kiti modeliai SSS.SK Iki StSK

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St Tel Boulevard 7010

ta 4634 So. llermitage st. I-ai 
dotuvės šeštadieno ryte, po 
pamaldų Šv. Kryžiaus bažny
čioje.

A. a. Julijonas Martišienės 
laidotuvės šiandien. Pamaldos 
už velionės sielų Šv. Antano 
bažnyčioje, Ciceroje. Velionė 
palikd sūnus Pranų ir Petrą, 
ir dukteris Eleną ir Bronę.

tuvės bus penktadienio rytą 
po Mišių Šv. Kryžiaus baž
nyčioje.

St. Charles, III.

apie okup. Vilniaus krašto 
lietuvių vargus ir atnaujini i 
pasiryžimą — nenurimti tol, 
kol Vilnius nebus Lietuvai 
gražintas. F'derantas

I. Lukošiūtė ir Elenora 
Šimkaitė Išlaikė 

Kvotimus

A. a. Stanislovo Leščinsko 
dviejų metų mirties sukak
tuvių pamaldos su trejomis 
Mišiomis įvyko pirmad enj,

A. a. Antanina Pocevičienė, 
Juozo Pocevičiaus žhiona, mi
rė vakar ryte. Pašarvota 1509 
So. 49 avė., Cicero. Laidotu-

Šio miestelio trečią dalį ka
talikų sudaro lietuviai. Ne
sant arti lietuvių parapijai, . 
jie visi priklauso prie šv. 
Patrick’o airių bažnyčios.

Klebonas lietuvių tikybi
niais reikalais rūpinasi ir kai 
kada partraukia lietuvį kuni
gų. Šitų sekmadienį vakare ir •

Civic Counoil ir prie jos pri
klausančios įvairios namų sa- 
\ininkų organizacijos. Mass- 
rr.itinge bus kalbama taksų ’ Sv. Jurgio bažnyčioje, 
reikalais.

Ieva Lukošiūtė ir Eleonora 
šimkaitė išlaikė kvotimus We 
stern Electric kompanijoj ve
dimui vakarinės mokyklos, I. 
Lukošiūtė mokytojaus Secre- 
tary Training Course; -o Ši
mkaitė.— Typewriting.

I. Lukošiūtė seniau dirbo 
City Hali, bet praeitą rudenį 
buvo pakviesta į Westem E- 
lectric Co., kur iki šiol dir
ba. Ji yra baigus Šv. Kazi
miero Akademijų.

Geriausio pasisekimo lietu
vaitėmis! Ona Gailienė

if.
jfcV.

Džiaugiasi Išvažiavimu

Žinomi vertelgos (4441 Ho- 
nore st.) —- Jonas ir Anielė 
ir Klemensas Martinaitis Ki- 
nčinai — grįžę iš Marijonų 
Seminarijos Rėmėjų išvažia-i 
vhno skelbia nepaprastai jau
gti visų dalyvių ūpą. To ūpo 
pakėlimui daug prisidėjo pa
tys ponai Kinčinai duosniai 
remdami, pikniką, ypač Town 
of Lake stalą.

Remia Raporterių 
Piknikę

Plačiai žinomas poliemonas 
Simonas Pileckas pasidžiau- 

kad yra rengiamas kata
likiškų laikraščių piknikas. 
Sakė, kad jis ten būsiąs pats 
ir Taginsiąs savo draugus ir 
pažįstamus.*

, - ' ' e- •(Būdami “Draugo” ofise p. 
Pileckas aplankė kalėdinių 
plotkelių kepėją ir stebėjosi 
elektrinėmis kepyklos mašinų 
mis, kurios pagamina vaizdi- 

’ ngas su lietuviškais parašai* 
įvairių spalvų plotkeles. Rap.

Namų Savininkų 
Mass-Mitingas

A. a. kun. Vincento Kuli-

i pirmadienį ryte, būsiąs lietu- 
vės bus i^tadlenio ryt,, po kunigB1 Upažinfių klau-
pamaldų Šv. Antano bažny
čioje.

A. a. Juozas Žūnančius, 
6915 So. Justine st., mirė va

kausko, MIC. metinio mirties kar ryte; pašarvotas 4605 So. 
paminėjimo pamaldos buvo 1 Hęrmitage av. palikdamas dvi 
pirmadienį Aušros Vartų ba- [dukteris: Antaniną Norvilie-

Rengiasi Prie Vakaro

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų parapijos choras jau 
pradėjo darbuotę. Praeitų pe
nktadienį turėjo trečių iš ei
lės repeticiją. Praeitą susirin
kimą nutark rengti metini 
šokių vakarą spalių 30 d., Au-

i\
Spalių 8 d., Chicago Civic 

Opera House įvyks mass-n.i- 
tingas namų sa.ininkų iš vi
sos Cook apskrities. Mass •? 

* mitingą rengia Cook County

BILE KAS IŠ FAMILIJOS
GAU ĮST0II1R LAI- 

' MĖTI DOVANI
$250,000 Cash Dovana duo

dama OM Gold nauja
me piešinių konteste

Naujas Old Gold Kontestas 
atdaras visiems. Kontestas 
susideda iš pripildymo kalbos 
tuščiuose baliunuose piešiniuo
se. Nueikit pas jūsų cigare 
tų dealerį ir įsigykite Old 
Gold Piešinių Sulėtiną. Jį 
gausite dykai, sykiu su pil
nais įstatymais ir smulkmeno
mis kontesto. Kontestas ką 
tik prasideda. Šekit nurody
mo Old Gold vėl duoda jnms 
progą laimėti turtą ir būti 
turtingais per visa savo gy
venimą. Šekit šį dienraštį 
prigavy8tės. Dvi am b o Švelnu
mus atydžiai. Nėra jokios 
dėl tolesnių skelbimų.

žnyčioje. nę ir Onų Benošienę. Laido-

symui; mat, tuomet čia bus 
40 vai, atlaidai.

Didelis yra skirtumas tarp 
nuolankaus žmogaus ir užsi
spyrėlio. t J

CLASSIFIED
Ą. a. Zenono Lėkio trijų 

metų mirties sukaktuvių pa 
maldos Šv. Jurgio bažnyčioje 
bus šiandien.

Laidotuvės

A. a. Pranciškus Vilušis 
paiaidotas vakar Šv. Kazi
miero- kapinėse, po pamaldų-j 
ŠV. Kryžiaus bažnyčioje. Mi-' 

“šias atlaikė kun. Mykolas j 
Švarlis.

A. a, Elena Nutautaitė, 18 
metų, iųirė vakar ryte; gimu
si Chicagoje. Paliko tėvus VIa 
dislovą ir Antaniną Nutautus 
ir* sesutę Eugeniją. Pašarvo-

Kalėdinė
Ekskursija

I UETC V Ą
EUROPA • • . Gruodžio 2
NEW YORK • Gruodžio 9
TAMBŪRO • Gruodžio
EUROPA •••;_ la-v0 kUKOPK

Greiti patogią '
Bremerbavene įkelia '
Kauną. Patogus k

£ Hamburgo. - bauskite Pas

LINE'30 w.RANgljt1fHMs*» UOTD

pastaba 
LIETUVIAMS TABAKO OEALERIAMS

Je, Prttrūktumst OLD nm n 
PIEŠINIŲ SULĖTINU arba 
Smo Blankų. JQ, 1
Eį/T*"' mum.

Sunku dealerlama vls«Ho .
•i b», *"«-

”bl,n'"' »“■ — 

pnnlni.1.: J?*1* P— įkala.,mu, fn.. 

•lun.ln,’ —I*"" »-

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR '
OONTRACTOR

2223 West 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbas, 
■dideliai ir mažus, už prieinamą 
■kainą. Apkala namaa Singeliais.j 
[Dedame stogus.

Tori 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAOO

00AL
Anglys

WILMINGTON 
ANGLYS

Lump .....................$6 00
Mine Run 
Egg ......
Nut
Screenings

PLKKTT DABAR 11

575
600
600
4-75

KAINOS
GREITAI KYLA 

t»RIOTATYMA8 MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

PARDAVIMUI

Rbstoranas-Ta Vernas, gera vieta, pi
giai parsiduoda, pardavftno priežas
tis — mirtis. Atsigaukit:JnSOĮĮSOįięedzJe^Avęnu^^^^

Manant statyti aau naają namą 
ir pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

6739 8o. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMU NAMĄS

4354 So. Maplewood Avė., krautuvė, 
4 kambariai, garadžlus. Priežastis 
psurdavlmo— naS'ė. Atsišaukit 10737 
ko. Michigan Avė.

PARDAVIMUI BIČERNfc

Pardavimui bučernė lr grosernė. Ge
ra ir sena vieta. Pigia,. Su ar be 
namo. Mainysiu ant mažos farmos 
ar namo.

1308 So. 49th Avė., Cicero, 111.

RENDON SALĖ
Brighton Parke 4500 So. 
Talman Avė. Sav. Petras 
Vengeliauskas pasiūlo savo 
kostumeriams seniems ir 
naujiems salę šokiams, ba
liams ir vestuvėms. Salėje 
randasi visi patogumai. Pi
gi renda. Tel. Laf. 4112

RUDENINIS PRANEŠIMAS
Seniems lr Naujiems Kostumeriams

Neatidėliokite ilgiau, ap- 
sirūpinkit kuru dabar.- 0- 
ro pranašai sako, kad žie
ma jau visai netoli. Rei
kia laikas pirkti anglis 
dabar, kol oras , pražus, 
anglys sausos ir jų pri
statymas lengvas. Dab^r 
pirkdamas gausi geresnius 
anglis už žemesnę kainą.

GRANT WORKS GOAL 
•VARU

16th St, ir 49th Ct,
CICERO, ILLINOIS 

Adomas Bemadišius, sav. je« ęjcer0 31 j

------------- A 'T?•?.<*■■ i,==
r—— ------------------------

BUDRIKI ŽYMUS PROGRAMAI:
WCFL—970 Kll:, Nedėliomis kaip 7:30 vai. vak.
WAAF—920 Kl,.. Pancdeilala Ir PCtnyCtomts 5-tą vai. vak. 
WHFC—1420 Kll., Kotvergata kaip 7 vai. vakare.
WOE8—1360 Kll., kiekviena dien# kaip 9-ta vai. ryte.

*r blankų

8. Oakley Avė. -DRAUGAS- 

Telefoną, OAMal 7790
Chicago, BĮ.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue'

JOKIŲ SUODŽIŲ - JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FI EU OIU RAFIN'IRILOTOJO MOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MIKE ) 
SU CITY REALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ftn.DYTUVAMS

Tel. RFPiikK~ Q/fnO Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 I 
- ^^UPllC O4U2 - Stambios perkant 5-kte Tonus ar daugiau.

..
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