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1,120 IŠVADUOTA IS ALCAZARO TVIRTOVES 
RADIKALU MILICIJA LABAI NUKEN

TĖJO GINDAMA TOLEDO 
SUKILĖLIŲ PAJĖGOS PATVARKOMOS 

MADRIDO APSUPIMUI 

Matyt, bus perkirsti vieškeliai 
ir geležinkeliai 

TALA.VERA DE LA REI

NĄ, Ispanija, rūgs. 28. — Su

kilėlių vadovybe paskelbė, kad 

iš Alcazar tvirtovės išvaduo

ta 1,120 kadetų ir kitų asme

nų. Iš viso buvo 1,200 užsida

riusiųjų. 

MADRIDE SUVARŽYTAS 
VANDENS VARTOJIMAS 

i 
BAIGIAMAS STATYTI MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS 

TOLEDO, rūgs. 28. — Mad 
rido radikali) vyriausybes mi-
lierninkaj sutraukiami į Čaba
nas de la Sagria pozicijas, 30 
mylių nuo Madrido. Prieš 
šias pozicijas žygiuoja sukilė
liai iš Bargas ir Olias. 

MADRIDAS, rūgs. 2S. — 
Radikalų vyriausybe tik pa
viršutiniai prasitaria apie To 
ledo miesto netekimą. Tačiau 
plačia burna šaukia apie pa
vojų Madridui ir ragina gy
ventojus burtis miesto gini
mui. 

Vyriausybė griežtai suvar
žė* vandens vartojimą, kurio 
yra per maža. Numatytos aš
trios bausmės už vandens ei
kvojimą, arba už laikymą re-
zervose. 

TOLEDO^-Jspaniia, I - ^ ^ ^ I - I A - M I T fc*r«Wtrri/Ktu\ . - •>„«. k.„ ,„»„» IISPMV MmKALV KARO 
milicininkai atkakliai kovojo 
prieš sukilėlius, kad apgynus 
šį miestą. Prieš sukilėlius nau 
dota artilerija nuo pašalinių 
kalvų. Radikalų lakfmai nuo
lat svaidė bombas įvairiose 
miesto dalyse, kad tik dau
giau- nuostolių padarius suki
lėliams. Visose gatvėse radika 
lai turėjo įtaisytus kulkosvaid 
žiams lizdus, iš kurių be ato
dairos šaudyta. Tačiau milici
ninkams tas negelbėjo. Jie pa 
tys toli daugiau nukentėjo, ne 
gu jų priešai pergalėtojai. 

Kai kurios miesfo dalys la
bai apgriautos. Miesto gatvės 
užverstos griuvėsiais ir sąšla
vomis. Radikalai visą laiką ne 
s: rūpino valyti miesto gatvių. 

Sukilėlių vadas gen. Varela 
patvarko savo pajėgas ir lei
sis toliau, kad Madrido miestą 
uždarius nuo pietų šono. Pla
nuojama ten perkirsti visus 
vieškelius ir geležinkelius. 

Bėgdami iš Toledo radikalų 
milicininkai paskui save ardo 
kelius ir griauja tiltus. Ma
tyt, jie bus sustatyti į paskuti 
nes ginimosi pozicijas šalia 
Madrido. 

Sukilėlių vadovybė dar ne
padavė viešumon, kas rasta 
pusiau apgriautoj Alcazar 
tvirtovėje. Tik žinoma, kad 
daugumas užsidariusiųjų ras
ta gyvų. 

Radikalai iki paskutinės va 
landos bombardavo tvirtovę. 
Prieš pat neteksiant miesto 
jie susprogdino naujas dina
mito minas po tvirtove. Ta
čiau ir šį kartą neatsiektas 
siekiamas tikslas. 

JLANKOJE 

BILBAO, Ispanija, rūgs. 
28. — Keli radikalų valdomi 
karo laivai iš Viduržemio jū
ros atplaukė į šio miesto pa
kraščius ir apšaudė sukilėlių 
pozicijas. 

Šį miestą kol kas valdo Ma
drido radikalai vyriausybės ša 
liniukai. Sukilėliai yra apsupę 
miestą ir lakūnai su orinėmis 
bombomis plačiai išgriovę. 

Radikalai nepasiduoda. Kas 
dien žudo po keliasdešimts į-' 
kaitų, kurių keletą tūkstančių i 

VOKIETIJOS VALIUTA 
PASILIKS KAIP BUVUS 
BERLYNAS, rūgs. 28. — 

Diktatorius Hitleris ir jo vy
riausybė paskelbė, kad Vokie
tijos'valiuta pasitikį; kaip bu
vus, kadangi, apgaulinga in
fliacija ir įvairiomis spekulia
cijomis negalima ką gera lai
mėti. 

Atidarydamas užba.igtą ties 
ti automobiliams naują 1,000 
kilometrų ilgą vieškelį, kurs 
eina netoli Breslau, Hit
leris pareiškė, kad ketverių 
metų ekonomikos planas Vo
kietijai bus išganingas. Vokie 
tija turės pakankamai nuosa
vo benzino ir įvairios žaliavos 
kurios šiandien neturima. 

SATNT J E A N DE LUX, 
Prancūzija, rūgs. 28. — Ži
niomis iš radikalų valdomo 
Bilbao miesto, tenai radikalų 
moterys, kurios bendrai su vy 
rais gina miestą, vakar sta
čiai padūko puldamos uoste 
laivuose laikomus įkaitus. 

Patį miesto gubernatorių 
radikalą apėmė baimė" ir jis 
pasiuntė savo sargybą, kuri 
išvaikė tas komunistes ir ana r 
chistes. Bet kol tas padaryta, 
tos moterys kaip demonai kly 
kdamos 210 įkaitų nukankino 
ir nužudė. Po to jos planavo 

GAISRAI MIŠKUOSE; ZU- SUIMTAS DAMANSKIO ^ £ 2 5 2 
nuo to žygio. 

Šios moterys išjudo, kai su 
kilėlių lakūnai dar kartą puo
l i miestą iš oro ir, be kitko, 
orinėmis bombomis sugadino 
.radikalų du lapnis "Ortfl̂ fcat ::.*-

Šis lėktuvas baigiamas statyti Douglas lėktuvų fabrikuose, Santa Monica, Cal. Turės du 
motorus ir du denius (aukštus), kur vietos bBs 36 keleiviams. Jo skridimo greitis bus apie 
160 mylių per valandą. (Acme). 

RADIKALU MOTERŲ PADOK'MAS 
BILBAO MIESTE 
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KAI DEMONAI KLYKDAMOS NU2UD6 
210 ĮKAITŲ LAIVUOSE 

VO 7 ASMENYS 
MARSHHELD, Ore., rūgs. 

28. — Padaruose miško plo-

ŽUDIKO SĖBRAS MILLER 
- ^ . # 

Martino Damanskio žudikas 
j Tallach, kaip vakar pranešta, 

KARO STOVIS POTVYNIO 
PLOTUOSE 

turi įkalinę laivuose. 

NAUJI T. SĄJUNGOS TA
RYBOS NARIAI 

ŽENEVA, rūgs. 28. -
Sąjungos suvažiavimas tary-
bon išrinko tris naujus narius 

DALLAS, Tex., rūgs. 28. 
— AVaco srityje, už 90 mylių 
nuo čia pietų link, paskelbta 

j karo stovis. Ten Brazos upė 
rp išsiliejo ir apie 2,000 asmenų 

neteko pastogės. 

tuose pasireiškę, gaisrai ištiko j s^umtąf J l i c l ugane^Jo sėbras 
kelMąlnies*rų;4š kurių t3an^ -"WiUiam * Mitler s i i M s 'net 
don kone perdėm sunaikintas Pennsylvanijoj ir parsiunčia-
ir apie 1,500 asmenų liko be j ma s Cihicagon. 
pastogės. 7 asmenys žuvo. Su | .. . 

., . - i i j u lallachą stumti policijai gel 
naikcnta ir keletas sodybų. . . . v , . / . . . .v 

I be.)o žudiko motina ir namis-
Nukentėję gyventojai yra kiai. Pati motina nurodė, kur 

pavojuje, kadangi aplinkui vi- buvo išvykęs jos sūnus 
sur siaučia gaisrai ir paspru- Damanskio nužudymo. Bet ji 
lvimas kol kas neįmanomas. J netikėjo, kad jis būtų nužu-

Iš visų Oregono valstybės' d ^ s Damanskį. 
dalių siunčiami CCC vyrai į Suimtae Miller yra giminin 
gaisrų dštiktas apvlinkes kad j * a s Tallachui. Jis yra Talla-
gesinus gaisrus ir ge lbė jus ' e h o s e s e r s ^ r 0 S^^Y * • 
žmones. Siunčiama ir milicija.! brolis. 

Paskiau pranešta, kad 
"grand j u r y " vakar įkaitino 

Gausinga jų gauja neužilgo 
suplūdo vienan įkaitų laivan. 
Pirmomis jų aukomis buvo 30 
kunigų. Stačiai su peiliais iš
skerdė nelaiminguosius. Po 
to puolėsi kitus žudytL Nužu
dytųjų lavonai išmesti s t a č i a i ' 
jūron. 

Šių baisių skerdynių liudi
ninkė pasakojo spaudos atsto* 
vams, kad žudikės motery* 
pirmiausia nuo savo aukų nu
plėšdavo drabužius su didžiau 
sia panieka ir tik po to supuo 
lusios smogdavo peilius kanki 
namųjų kūnan. 

Dauguma žudikių moterų 
ant rankovių turėjo komunis
tų ženklus. Visos apsitaisau* 
šios darbinėmis kelinėmis. Įsi 
ginklavusios ilgais peiliais, re 
volveriais d r kai kurios -
tuvais^. 

TURTU ĮKAINOTOJAS 
KAPITULIUOJA 

Visu Ramiojo vandenyno il
gu pakraščiu miškai liepsno
ja. Yra baimės, kad gaisrai ga 
Ii persimesti į Kalifornijos 
valstybės miškus. 

žmogžudyste abu — TaTlachą 
ir Millerį. 

PASIUNTINYS SMOGIA 

Cooko apskrities turtų įkai-
po|notojas (asesorius) J . S. 

Clark praneša, kad jis pataria 
mokesčių patikrinimų boardui 
sumažinti mokesčius nuo 6 iki 
15 dolerių ,už dviejų aukštų 
namus. Įkainotojas sakosi, 
kad šiuos namus įkainojant pa 
darvta klaida. 

Ką manote, už 1935 metus 
mokesčiai taip toli pastumti 
pirmyn, kad iki vakar pirmuo 
ju "instalmentu" surinkta 
vos apie 13 nuošimčių. 

Mokesčiai būtų teisingi ir 

PASTOVAUS REGISTRA
VIMOSI KLAUSIMAS 

TEISME 

Užlieti plotai pavesti valsty 

DEMOKRATIJA VOKIETI- M A D R , D 0 VYRIAUSYBEI visi galėtų mokėti, jei perpus 
IOIF NFIMANOMA i l ) f l t ų s u m a z , n t l - r a , P P a r e l i 

JŲJE rcųMAINUMA j D U B L m A S > r u g R 2g _ 
BERLYNAS, ruKs. 28. - 1 Atsis tatydina iš užimamos 

TV, „ . T^.., . .v, . vi-etos Ispanijos pasiuntinys 
Diktatorius Hitleris pareiškė, 

kia šių dalykų žinovai. 

iš Bolivijos, Naujosios Zelan-'bės kariuomenės kontrolei, o 
dijos ir Švedijos. Jie užims, šios vadovybė paskelbė karo 
Austrijos, AustraVjos ir Da- stovį. 

kad Vokietija g}'vena tokiose 
sąlygose, kad čia demokrati-

nijos vietas. I 

JAPONŲ 8 KARO LAIVAI 
DAUGIAU ŠANGHA-

HAJUJE 

SANOHAJUS, Kinija, rūgs. 
28. — Čia atplaukė japonų aš 
ruoni karo laivai daugiau ir 
iškėlė marynus, kad sužnybus 
nepalankius Japonijai kinie
čius gyventojus. 

Anądien čia trys japonai jū 
rininkai pašauti, kurių vienas 
mirė. Tas ir iškėlė japonų e-
nergingą veikimą. 

PARLAMENTAS SVARSTO 
FRANKO DEVALIUACIJĄ 

PARYŽIUS, rūgs. 28. — 
Prancūzijos parlamentas svar 
sto franko devaliuaoijos klau
simą. Daugumas parlamento 
narių remia prem. Blumo vy
riausybės pasiūlymus. 

PLATINKITE " DRAUGĄ" išsigelbėjo. 

HALEYSVILLE, Ala., 
rūgs. 28. — Netoli nuo čia nuo 
vienos kalvelės įsirito į Davis 
Mill tvenkinį automobilis. 

Iš važiavusiųjų automobiliu 
j aštuonių asmenų tik vienas 

Airijai nuginčija, kad Madri
do vyriausybė jį būtų pava
riusi iš šios atstovvbės. 

ja nejmanoma. 
Anot jo, demokratijos prin-i Pasiuntinys sakosi jis pats 

cipais gali naudotis tik turtin pasitraukė, kadangi įsitikino, 
gos ir turinčios visako didelį kad Madrido vyriausybė to-
išteklių šalys. liau jau nereprezentuoja nei 

tautos, nei valstvbės. Vvriau-
sybė sudaryta iš socialistų, ko 

'munistų ir anarchistų. Tokia 
— vyriausybė nieku būdu negali 

*Trys plėšikai puolė smuklę, vadovauti Ispanijos respubli-
203 E. 69 gat. Tuo laiku vidų- kai. J i t :nkama vadovauti tik 

SUSISIEKIMŲ KOMPANI
JOS CHICAGOJ 

SKUNDŽIASI 

DU POUCMONAI 
PAŠAUTI 

je buvo du .poliemonai. 
,J 

radikalų gaujoms, kurios žu-
Pasireiške kova. Vienas plėjdo žmones, užsiima banditiz-

šikas nušautas ir abu policmo mu ir teroru, 
nai sunkiai sužeisti. Kiti du 
plėšikai suimti. 

DEINVER, Colo., rūgs. 28. 
— Čia 17 colių prisnigo. Mo-
kykllos uždarytos. 

Chicago oro biuras praneša, 
kad šis rugsėjo mėnesis šiemet 
pasirodė per daug lietingas, 
.ko nebūta per pereitus 65 me
lus. 

Viršutinių geležinkelių ir 
gatvekarių kompanijos reiškia 
nepasitenkinimo įvestais ben
draisiais transferiais. Jos sa
ko, kad su šia sistema turin
čios nuostolius. Reikalauja, 
kad bendriesiems transferiams 
ratą būtų 15 centų. 

Illinois valstybės prekybos 
komisija prieš vienerius metus 
įvedė bendruosius transferius 
važinėjančių žmonių patogu
mui ir išbandymui, kaip sek
sis ši sistema. 

Ši pati komisija dabar iš
klausys kompanijų argumentų 
didesnės ratos klausimu, jei 
bus norima ir toliau vykdyti 
bendrųjų transferių sistemą. 

Apygardos teisme šiandien 
I bus svarstomas pastovaus re^ 
gistravįmosi klausimas. Advo
katas Greenbergas, kurs reika 

, lauja sulajikyti piliečių pasto
vaus registravimosi vykdymą, 
nurodys, kad šio registravimo 
si įstatymas yra priešingas 
konstitucijai ir todėl neteisė
tas (nelegalus). 

Pastovaus registravimosi 
šalininkai buriasi, kad apgy
nus įstatymą nors ateinan
tiems rinkimams. Jie negina 
įstatymo teisėtumo. Tik nuro* 
do, kad per daug išsikaštuota, 
kad paneigus tokį svarbų dar
bą. Pagaliau jie sako, kad pa
stovaus registravimosi sulai
kymas sukeltų didelę netvari 
ką prieš ateinančius rinkimus! 
ir Chicago negautų progos pi-i 
liecius registruoti senovišku 
būdu. 

Teisėjas nuspręs, kas yra 
svarbiau, ar piliečių dalyvavi
mas rinkimuose, ar įstatymo 
teisėtumas, jei jis neteisėtas. 

Praneša, kad pašalintas tei
smo klerkas Zintak žada išmo 
keti rastus fonduose trūku-* 
mus. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Ne. j 

pastovus oras; numatomas Ufl 
tus; maža temperatūros at« 
mainą, 
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HUBSCK -TIONS: United States and Jta poseesstons-
? t* ! « ' 77 U£0' S l x M o n " " — *3.50; Three Months 

t £ ! L S l t ^ a ^ * — M.00; Cofcy — .os c . Canada £ 
Foret«n: une Year — |7.00; 8ix Montha — $4.5*. 

Advertiain* ir "DRAUGAS- brtn«s bert results. 
# Advertlain« rate* on appUcatlon 
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Skelbimu kaino* prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams rastų netfraiina 

Jti neprašoma uu padaryti ir nepnsiuučiama tam tiks 
• ui pašto lenkių. 

R«»aa*Loriu« ^riiiua — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet 
linine, kasdien, išskyrus -sekmadienius. 

P R £ N t a i < i K A i u a SVAJUMA: J. Aiurriaos valstybėse. 
Metams — 16.00. i'usei metu — $3.6U; Trims mėne
siams — $s.«0; Vleuam mėnesiui — Tie. sTitose vai 
sl>oese prenumerata: Metams — |7.«#; Pusei metų 
^ 1 4 oo. kopija —• . • !« . 

KAS PERDAUG — NESVEIKA 

i*-

Negalima užginčyti to takto, kad jung
tinėse Valstybėse, kaip ir kiliose pagulu-
kraštuose, pastaruoju laiku } m vedama sma
rki komunistų propaganda. Y'ifi'.r organizuo
jami bvndri frontai, į kuriilct stengiamasi 
įtraukti ir nekomunistai. Tai y;a gudrus ko
munistų planas. 

Tačiau, reikia pasakyti, kad kai kurie 
šio krašto laikraščiai ir kai kurių partijų 

*> vadai komunizmo pavojų taip perdeda, kad 
net Prezidentą Rooseveltą komunistu vadi
na. Tai yra per daug. Rooseveltas nėra dau
giau komunistas, kaip buvęs Nęw Yorko 
gubernatorius Al. Smith, Landonas, lloove-
ris ir kiti panašūs platesnio masto politikai. 

Kas yra komunizmas ir kas gali būti 
vadinamas komunizmu t 

Popiežius Pijus XI yra nurodys tris sva
rbiausius ženklus, iš kurių pažįstamas ko
munizmas. 

Pirmas — komunizmas reikalauja pa
naikinti visokią nuosavybę. 

Antras — komunizmas skelbia kruviną 
revoliuciją prieš klases. 

Trečias — komunizmas yra mirtinas re
ligijos priešas. 

Mūsų dienraštis nėra kurios nors pt li
tinės partijos organas. J is \*fa nepaiiini* 
Mes čia neginsime prez. Roosevelto, ne- Ii 
nome, kad jis pats apsigins. Ne politiniais 
tikslais, bet teisingumo dėlei mes turime pa-

• brėžti, kad vadinimas p. Roosevelto konn 
nistu yra nesąmonė. 

J is nėra komunistas, nes užėmęs prezi
dento vietą energingai gynė nuosavybės tei
ses ir sudarė galimumų, kad žmonės ir su 
mažesniais ištekliais galėtų nuosavybę į4-

I gyti. 

1932 metais, ar šiaip ar taip kalbėsime, 
krašto ekonominė padėtis buvo taip sunki, 
kad nedaug trūko prieiti prie sumišimų 4r 
riaušių. Vis dėlto buvo padaryta žygiai, kad 
to išvengti. Ir išvengta. 

Prez. Rooseveltas nėra nei komunistas 
nei bedievis. Užimdamas savo aukotą vielą, 
jis ėjo bažnyčion pasiprašyti Aukščiausiojo 
pagalbos ir savo kalbose nekartą yra pa
brėžęs religijos svarbą. Jei Rooseveltas bū
tų komunistas, Katalikų Universitetas Va
šingtone nebūt suteikęs jam garbės daktara
tą. Šio laipsnio įteikimo proga arkivyskupas 
Curley pasveikino p. Rooseveltą, kaipo dorą 
žmogų, ištikimą ir savo Dievui ir savo kraš
tui. Pats Popiežius audiencijose nekartą j r a 
išreiškęs pasitenkinimą Prezidento užsimo
jimams vykinti tokią ekonominę ir socialinę 
programą, kuri krašto ir žmonių gerovei 
yra reikalinga. 

Pravardžiavimas Roosevelto, ar kad tai 
būtų ir Landono, komunistu ar panašiau 
Vardais, jokiu būdu nedaro garbės prava~-
džiuotojams. Komunistai tuo tikrai džiau
giasi, nes tai yra neapmokamas jų garsini
mas i r padėjimas komunistams auginti savo 
*'frontus". Juk atsiras ne vienas lengvati
kis, kuris pamanys, kad "komunizmas -*al 
ir nėra toks jau baisus, jei pats Prezidentas 
yra komunistas , 

Suprantama, jog rinkimų kampanijose 
prieinama prie įsikarščiavimų, prikalbama 
visokių nesąmonių, tačiau pavojinga yra da
lykus perdėti ir žeminti politikos vadus taip, 
kad iš to pasinaudotų visokie ir Dievo ir 
krašto priešai. Priežodis sako — kas p, r 
daug, tai mesk lauk. 

AR TAI FANATI2MAB? 
• r i r IHI'I • ! "i 

"Darbininkas ' ' polemizuodamas su "Tė
vyne" dėl Etinės Kultūros draugijos ir dr. 
Šliupo veiklos, rašo: 

"Tautininkų vadai prikiša mums fana
tizmą ir pataria vadovautis meile artimo. 
Taip pat prašo pamiršti, kad dr. Šliupas 
yra laisvamanis, o tik atsiminti, kad jis lie
tuvis. Ne, mes fanatizmo pas save nt įžiūri
me. Fanatizmas aklas ir siauras. Gi mes kaip 
tiktai aklumą norime pašalinti ir atidaryti 
katalikams akis, kad jie matytų, kur veda 
šliupo ir ,jt> draugų pastangos. Priešingai, 
fanatikais yra tie, kurie varžo tikėjimo lais 
vę, vadinasi, dr. Šliupas ir Ko. Taigi ir met 
būtume fanatizmo dalyviai, jei pritartume 
fanatikų darbams. I r ne kas kits, tik meilė 
artimo priverčia mus atidengti klastinga, 
katalikybės priešų pastangas. 

44 Užmiršti, kad dr. Šliupas yra bedievis-
laisvamanis ir tik atsiminti, kad jis lietuvis 
mes negalime, nes tai būtų išdavikiškas prieš 
tikėjimą ir tautą nusiteikimas. Kas ardo ti
kėjimą, tas ne tik katalikybės, bet ir lietu 
vybės priešas, nes jis bando sugriauti esmi
nį tautos pagrindą. Anuo metu ir rusai bu 

DARBO MEILE 
Didžiausio pasigailėjimo, už

uojautos ir paramos verti tie 
žmonės, kurie prie dirbtuvių 
vartų, gatvių kertėse, darbo 
biržų kambariuose ir visur, 
kur tik išmano, ieško bei lau
kia darbo pasiūlymo ir negali 
jo sulaukti. Nepavydėtina bū
klė ir tų, kuriems darbas at
rodo simkia našta, neišven
giamu, bet nemaloniu būtinu
mu. Laimingi tie, kurie turi 
darbo, su noru dirba, kurie 
patiria darbo teikiamą džiau
gsmą. 

Darbas yra gerasis žmoni-
jfte genijus, didysis turtinm-

nuo nepakankamo įsigilinimo 
į dalyko esmę. Visi žmonės 
visiškai pagrįstai reiškia pa
sipiktinimą ir panieką ven
giantiems darbo dykinėtojams, 
Todėl kiekvienas, kas nenori 
būti tokios paniekos daiktu, 
turi mylėti darbą, turi įnešti 
savo įnašą į bendrą žmonijos 
lobyną. Darbo meilė ir atsi
dėjimas darbui yra kiekvieno 
visuomeninė pareiga. 

Darbo meilę atvėsina ir da
rbo džiaugsmą nuodija klai
dingi mūsų įsitikinimai ir ka
rtais vengtini palinkimai. Da
žnai jaučiasi lyg ir pažeminti, 

kas, kuris savo mylėtojams j kad jiem tenka dirbti fizinį 
labai daug gali suteikti, kuris | darbą. Toks neišmintingas ir 

J. M. TĖVUI URBONAVIČIUI MYKOLUI, M, I, C. 

iš nieko daug ką padaro. Dar
bas taurina ir paskaidrina 
žmonių buitį. Kaip dykumos 
šaltinis vėjo nešamus smilty-vo pamiršę, kad Kerenskis yra eseras ir be , v. , .. .. 

r • T- . xr . i • -v ,. - • t> rms paverčia derlinga dirva, 
dievis. J re mane Kerenskis išgelbėsiąs Ku- \k . \ v , . ( . 
siją. Tuo tarpu, rusams taip naiviai beįma
nant, Kerenskis pratiesė tiltą bolševizmui. 
Nuo tokios "kerenščiznos" ir mes norime 
Lietuvą išgelbėti ir pasitarnauti ne tik ka
talikams, bet ir padoresniems tautininkams''. Aišku, kad katalikus negalima vadinti 
fanatikais, jei jie pasisako prieš tokią drau
giją, kurios tikslas yra aiškus — platinti 
b. dievybę. Šliupo suorganizuotoji Etinė Kul
tūros Draugija yra bedieviška. Tą geriausia 
žino patys laisvamaniai ir deT to nereikia 
vadinti fanatikais tuos, kurie tą draugiją 
pavadina tikruoju vardu. ; 

BENDRADARBIAVIMO REIKALU 

Brazilijos lietuvių laikraščio "Lie tuvis" 
bendradarbis St. Vykintas, rašydamas apie 
išeiviją ir lietuviškąją kultūrą, nurodo Lie
tuvos visuomenės ir iš.ivijos bendradarbia
vimo sąlygas. Tarp ko kito jis rašo: 

"Vieniems kitus pažinti, vieniems ki-
.tais' pasitikėti, vieniems kitų laimėjimais 
džiaugtis ir juos iškelt, vieniems su ki
tais pasikeisti kultūrinėmis vertybėmis, 
vieniems kitų kultūrą propaganduoti — 
štai metropolijos ir išeivijos kultūrinio 
bendradarbiavimo platforma. Metropo
lijos didžiausias troškimas, kad išeivija 
gyvai, aktingai dalyvautų lietuviškosios 
kultūros kūryboje ir jos vaisių išnešio
jime, sėjime plačiai, po įvairias žemes, 
po įvairius kraštus". 

Žinoma, kad taip. Meni kitų nepažinę, 
nesupratę jokiu būdu negalėsime prieiti prie 
glaudaus bendradarbiavimo, kuris taip la
bai mūsų tautai yra reikalingas. 

' taip darbas žmonių siekimus 
ir svajoms paverčia kūnu. 
Darbas yra visokių gėrybių 
ir gerovės kūrėjas. Kiekvie
nas mes matome ir žinome sa
vo pažįstamų, kurie vien tik 
savo darbu, išmintingai nau
dodami savo darbo vaisiu^, 
daug pasekė, iškovojo sau 
tinkamą vietą ir tinkamą pa-

žalingas įsitikinimas susidarė 
skriaudų ir priespaudos lai
kais, kai dykaduoniai ir tuš
čiagalviai M ponai" niekino 
darbą, nes patys jokio darbo 
dirbti nesugebėjo ir nenorėjo. 
Bet tai jau visuomeninis para
zitizmas. Dabar pasikeitė lai
kai, keičiasi pažiūros, nyksta 
kvai'i prietarai. Dabar kiek 
viena,-; darbas vertinamas, kie
lei ienas garbingas, nes kiek 
vienas reikalingas. Vienas ste 
vi prie valstybės vairo, kitas-
— prie laivo vairo, vienas dir-

(VARDINĖMS) 
T-virto' visad nusistatymo laikos; 
E-jimas pirmyn jo gyvenimo šūkis; 
V-isad idealui ištikimas vaikas; 
A-ukštyn kaskart kilt darbuotės jo ūkis! 
S-u lygiais bičiulis tai tikras ir linksmas; 
M-ažu jisai virsta draugijoj mažučių; 
Ydų jis kituose neieško kas žingsnis; 
K-itiemg delnais ploja, sau negeidžia ladučių; 
O-rus jisai vadas—apsvarsto, pramato, 
L-aunei kas kliudo, kur gresia pavojus; 
A-ukščiausiam širdyse altorių pastato, 
S-avus kaip pagerint, jis nuolat galvoja! 
U-žgauti nemėgsta; tačiau, tiesą rėžia; 
R-amaits patsai būdo, visur sk?lb' ramybei 
B e galo darbštus—visarp tai pabrėžia! 
O-piausiai paliečia jo širdį suktybes! 
Neliūsta, kai reikia daug vargo pakelti; 
A-ukščiausio altoriuj sau randa paguodos! 
V-ienuolis tai tikras—mok velnią pavelti; 
I šminčiaus būdu patarimų jis duoda! 
Č ia šelpia varguolį, ten šviečia tamsuolį, 
l-r visa tai daro pagarbint tik DIEVUI! 
U-ž tai jis pelnys geriems skirtą guolį! 
S-u džiaugsmu ilsėsis jis dangiškoj pievoj! 

Snaudulis. 

Kaip Lalis Rašo 
Žodyne 

garbą visuomenėje, Tik darbe I ba su arklu, kitas su kūju, 
kiekvienas žmogus gali rasti | b t visų tų darbų visuma su-
taurų kūrybinį pasitenkinimą. 
Tik per darbą kiekvienas gali 

daro vieną milžinišką kūry
bą, visi tie žmonės sudaro vie-

siekti savarankiškumo ir g y - ( r ą milžinišką talką 
veninio džiaugsmo. Žalingos įtakos silpnina mū 

žinoma, darbas pirmiausia! sų meilę darbui. Todėl mes 
yra pragyvenimo sąlyga. Bet turime susidaryti sau sveikus 
uk mes gyvename ne dėl to samprotavimo pagrindus, svet 

kad tik valgytume, o valgo- | ką nuomonę apie darbą ir jc 

de R jau baigiau. Eitų grei
čiau, bet daug trukdo kirčia
vimas, kuris lietuvių kalboj 
nenusistovėjęs. Be to, ir kai-

Lygiais, saulės nuaUksUotais j b i n i n k a i n e v i e n oda i moko, -
Huvalkijos laikais vienodai 'skundėsi L*ahs* 
,luksena traukinys. Nors oras į' _ p ri ( Sipi r kau visokių va-
dftr šiltas, bet vaizdas laukuo- , l o v m i ų y nesusigrabalioju: 
se jau rudeniškas; rudeniškai j v j e n a s & k i r t į deda, kitas 
ir žmonės nusiteikę; kažkaip ^ Q k u r L s teisingas, galas 

I žino... Todėl griežtai ėmiau 
sugriuvome į laikytis Jablonskio. 

, griozdišką su trimis pasostė-, _ ^ p * bus kirčiuotas f 
mis dvaro vežimą ir dulkėtu, _ T a i p N o r i l l > k f t d j i s b n 

Vilkaviškio - Naumiesčio ple- > v i s a p U 8 i ška i pasinaudoti-
ntu, o paskui dar dulkėtesniu ^ t o d g Į į r r a š f t u k i l , t i u o t a . 

surimtėjęi 

Kulvirtom 

TURTINGIAUSIAS LIETUVIS 

Stasys Pieža surado lietuvį milionierių 
— Antaną Oklend. Šiandien jis esąs verta? 
apie penkis nulionus dolerių. Gimęs Liet 1-
voj, ilgai dirbęs Chicagos skerdyklose, o da
bar yra kasyklų savininkas Kanadoje. G ai 
tai ir bus turtingiausias lietuvis pasaulyje. 
Tačiau mūsų tauta iš to turtingiausiojo pa
sauly lietuvio ligšiol nieko gero neturėjo 
Sprendžiame iš to, kad apie jį lietuviai nie
ko nebuvo girdėję. 

Šia proga norime pažymėti, kad St. Pie
ža leidžia knygą anglų kalboje apie Ameri
kos lietuvius, jai ieško medžiagos ir, žino
ma, į savo knygą įdės ir apie lietuvį milio-
nerių p. Oklehdą. 

Frank Zintak, kurio vedamam valdžiom 
biure surasta finansinių nedatekiių, pasitrau
kė iš kandidatūros, kaipo aukščiausiojo tėk

me, kad gyventume, gyvenimo 
prasmę patirtume. Tik retas 
žmogus gyvenime 'pasitenkina 
valgiu ir miegu.'Dauguma sie
kia kurių nors tikslų, kovoja 
dėl šiokių ar tojyių jam bran
gių idealų. Savo darbu nepa
siekę tam tikro savarankišku
mo, nesusidarę tam tikros at
ramos, yra bejėgiai kovoti ir 
siekti. 

Darbo reikšmė neaprėžiama 
vien asmeninių interesų ten
kinimu. Jis turi gilią ir pla
čią visuomeninę prasmę. Vis
kas, ką mes matome aplink 
save gražaus didingo ir nau
dingo yra darbo vaisius. Lin-
guoją javų laukai, rūkstą fa
brikų kaminai, vandenynus 
raižą milžiniški laivai, žemę 
tankiu tinklu juosia geležin
keliai, knygos lentynose, me
no vertybės muziejuose ir ga
lt rėjose ir visi kiti vertingi 
medžiaginiai ir neįkainuojami 
dvasiniai turtai yra smegenų 
ir raumenų darbo vaisius. To
dėl kiekvienas, kas dirba, ga
li didžiuotis, kad jis yra įvai
riausių dvasinių ir medžiagi
nių turtų lobyno kūrėjas, di
džiulės darbo talkos dalyvis. 
Ir visos darbu sukurtos ver
tybės yra kolektyvinis visų 
žmonių turtas, tam tikra pra
sme bendra visų savastis, nes 

gilų prasmingumą. Darbas ju
ngia žmones, ugdo jų tarpu
savį gerbimą, skatina juos 
pioduktingam taikiam rung
tyniavimui. Pamilkim darbą, 
iš kurio tryška visos žmoni
jos ir kiekvieno asmeninė pa
laima, tuomet mūsų gyveni
mas bus prasmingesnis ir at; i-
tis tikresnė. ("Darbas") 

Kosciuškos Gimimo 
Vieta 

kaimo keliu dardėjome į Ša
palų dvarą už aštuonių kilom, 
nuo Vilkaviškio stoties. Pake
liui stūkso "būtosios didybės" 
liekanos — didžiuliai Suvalki
jos- dvarą sodai, apgriuvę trio 
besiai. 

Nespėję nei dulkių nusipur
tyti, kaip pabaidyti, pasklido-
nie po Šapalų sodą, o vienas 
drąsesniųjų net medyje atsi
dūrė; kaip iškentėsi, kad sly
vos taip vilioja! 

Atsidūrėme ir kitame sodo 
gale — ant Šešupės kranto, 
kur radome berymantį seną 
laštų darbininką Antaną Lalį. 

Lenkų tarpe Cliicagoj kilo 
mintis įmūryti į pašto rūmų 
marmurinę, ar varinę, lentą | Kresnas žilagalvis, bet judrus, 
pagerbimui Tado Kosciuškos j amžinai besišypsąs raštų ve-
I* pažymėjimu, kad jis "g i - 'teranas. Jis jau nuo 1932 mė
mes Lenkijoj". Tas pažymėji-Jtų gyvena pas Šapalų dvaro 
mas būtų neteisingas, nes Ko
sciuškos gimimo vieta, kad ir 
atsirado dabar Lenkijos ribo
se — anais laikais buvo Lie
tuvos D. Kunigaikštystės ri
bose — t. y. Lietuvoj. Kos-
ciuško gimė dvare "Merečov-
ščiznoj", kuris prieš karą bu
vo Kossoro apskričio, Gardi-

savininką, savo seną draugą, 
amerikietį M. Gugį ir rašo 
naują žodyną. 

— Didelio darbo ėmėtis... 
Ar negalėjote senąjį pataisy
ti, papildyti? 

— Taip ir maniau padary
ti, bet, gerai apsvarstęs, pri
ėjau išvadą, kad per daug Ja

no gubernijoj, netoli "Bialo-įme netobulumų, per daug kas 

mo klerkas. Galėjo jis to nepadaryti. Bet j juo, nepareinamai nuo asme-
geriau, kad pasitraukė, nes juk negalėjo ti
kėtis, kad piliečiai, žinodami, jog jis eikvo
jo jų sumokėtus pinigus, už jį balsuos. Nors 
yra nemažas žmonių skaičius, kurie to ne
paiso, nes jie būk tai yra įsitikinę, kad ne
žiūrint už ką nebalsuosi — visi tokie, Toks 
piliečių nepaisymas yra pavojingas ir kraš
tui kenksmingas. Balsuotojai turi žinoti už 
ką balsuoja. Jei jie balsuoja už bile ką, 
nors ir žinodami, kad kandidatas nėra tei
singas, dėl to taip dažnai ir susilaukiame 
visokiausių skandalų. 

ninės nuosavybes pagaliau nau 
dojasi visi žmonės, kiekvie
nam teikdamos vienokių ar 
kitokių patogumų, ir dar dau
giau tų patogumų žadėdamas 
ateity. 

Negalima slėpti, kad darbas 
mums kartais atrodo sunkia 
našta, kad mes kartais su pa
vydu žiūrime į dykinėjančius 

viežosH girių, maždaug tarp 
"Brest Litovsk" ir "Naugar
duko", kurio apylinkėse Ad. 
Mickevičius buvo gimęs. Šiuos 
žodžius rašantis pats gimė ta
rpe Merkinės ir Merečovščiz-
nos ir abi vietas pažįsta. 

Jei Tadą Kosciušką kas jau 
norėtų tinkamai pagerbti, tu
rėtų ne tiek rūpintis, kur jis 
buvo gimęs, bet ką nuveikęs 
ir iš tos priežasties tinkamiau
sia jam eulogija būtų " Dvie
jų pasaulių didvyris", vadina
si: seno ir naujo, arba Euro
pos ir Amerikos — arba aris
tokratijos ir demokratijos, nes 
jis toks ir buvO iki mirties. 

Fonas Lalis, atidarinėjęs di
džiulio rašomojo stalo stal
čius, aprodė tą milžinišką da
rbą, kurį jis tyliai ir ramiai 
dirba dar tylesniame Suval
kijos lygumų dvare. Viskas 
švariai, kruopščiai, su didžiau 
siu atidumu sutvarkyta, per
žiūrėta, patikrinta. Kelinti me 
lai jau dirbama. 

Pora žodžiti apie naujo tipo 
dvarininką, dvarininką ame
rikietį. Šapalų dvaro savinin
kas M. Gugis, parkeliavęs iš 
Amerikos, ne tik ūkiu rūpinas. 
J is uolus kaimo patarėjas ir 
dvasinės kultūros mecenatas. 
Matydamas, kad jo draugas 
A. Lalis, gyvendamas Anuri-

fkoj ir rūpindamasis kasdieni
niu duonos kąsniu, negalės ti
nkamai atsiduoti žodynui, pa
rsikvietė jį pas save, kad čia, 
niekieno nekliudomas, galėtų 
ja»m atsidėti. 

Apžiūrėjęs senąsias kumety-
nes, jis nustebo, kaip prieš
kariniai ponai tokiuose tvar
tuose laikė žmones, ir tuoj pa
statė erdvias švarias patalpas. 
Kiti žmonės, ponas, ot ką!... 

nas ir elektrą seniai būtų įve
dęs! — pasakojo pakalbintas 
darbininkas. P. K nas 

žmones. Tačiau tat pareina tik! Kun. M. Urbonavičius, M.I.O. 

taisytina, ir nutariau p a r a š y - | K a d n e t i e s u n k ū s l a i k a i > ^ 
ti visiškai naują, daug didesnį 
už senąjį. 

— Greit baigsite? 
— Jei sveikas būsiu, šiemet 

lietuviškai — angliškąją dalį 
baigsiu. Darbas eitų daug 
greičiau, jei ne ta gamta vi
liūgė... Atsikeli pasiryžęs dir-

Naikina Gojus 
MAŽEIKIAI. — Daubarių 

^ ^ ^ k. (Tirkšlių vai.), kairiam Ve-
bti visą dieną, bet kur tau! ntoe krante, tarp Daubarių pi-
Dirstelėjai pro langą į sodą, į "Gojais - Gojų" vadinama. 
Šešupę ir nepasijunti, kaip 
lauke atsiduri. O tuomet negi 
grįši...? Taip ir praeina pus
dienis, o kartais ir visa diena. 
Sunku kambaryj ištupėti... 

— Bet žodynas vis dėlto pi
rmyn žengia? 

— Rėplioja po truputį. Rai-

liakalrtių ir milžinkapių, yra 
didoka aukštuma, iš senovės 
"Go ja i " buvo auaugę 400 — 
700 metų senumo ąžuolais ir 
kt. lapuočiais, kurie sudaro 
labai gražų vaizdą. Dabar tie 
šimtamečiai seneliai kertami 
ir naikinami 

< * * * • • * « » • « » • » " • • ^ * - * * - ^ - ^ 
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MOŠŲ LIUOSLAIKTS 
(Premijuotas Kunigo J. Karaliaus) 

Vertė P. P. Cinikas, M.I.C. 

(Tęsinys) j ?ad gerinosi jai, kadangi jie 

Tiesa, negalime visą liuos-
laikį atiduoti knygoms. Yra 
tinkamų lošimų, kuriuos ga
lini pamatyti (n e tų nedorų 
lošimų, kurie nušviečia trum
pa ir šlykštų gyvenimą ant 

laukė saldainių dovanėlės iš 
jos virtuvės. Kai viskas žlu
go, vyras ir šeima reikalavo 
pagelbos, tada ji išvystė savo j 
liuoslaikinį užsiėmimą ir su - ' 
darė savo saldainių kompani-

to s visam žinomos gatvės Į ** J o B s a l d a i n i a i šiandien yra J 
Broadway); yra gerų judami?-' 7 l k .m i š P ° P u l a r i a i l s i u pašau-1 
ji) ir kalbamųjų paveikslų, ku J ^ 
— * M ' mios galime pamatyti ar iš 
girsti ; galime geros muzikos 
pasiklausyti, ar tai bus Gerš-
vino, Kerno, Henderseno, (ir 

Kaip gražiai vyrai ir mo
terys liuosame laike išmoksta 
maloniai, garbingai pareikšti 
ravo mintis. Nepaisant viso-j 

linksmesniuose atvejuose) Bee i kiaušių kliūčių, jauna motina 
thoveno, ^Vagnerio ar Debus- j pajėgia užrašyti visus jos vai-
sio muziką. 

Yra aplankytinių piešinių, 
kuriuos garbingi seni genijai 
nupiešė (kurie liko pavadinti 
peni genijai, dėl to, kad jų 
darbai niekad nesensta). Ga
lime aplankyti įdomius šių 
dienų tapytojų bandymus ir 
drąsius žygius tapyboj, kada
ngi jie dažnai mėgina, daug 
stengdamies ir bent kartais 
atsiekia savo tikslus. 

Liuoso laiko užsiėmimai 
t 

Vo viso to, kad užpildyti
niem mūsų liuoslaikį malonu 
pilnumu, galime užsiimti m£ 
giavniausiu savo užs iėmimu, 
darbu. Toks mėgiamiausis už
siėmimas yra tikras vaistas 
visokiems skausmams, pr rto 
nuovargiui palengvinimai, sie 
los nusiminimo pašalinimą*: ir 
jis lydi mus į išmintingą su
brendimą, į veiklią ir intere
singą senatvę. Palaimintai tas 
žmogus, kuris turi įdomų liuo
slaikinį pomėgį, ir, daug dau
giau palaimintas yra tas, kurs 
turi du, tris ar daugiau pana
šių užsiėmimų. Eidami tuo 
keliu įgysime vikrumą ir jau
trumą gyvenime. Tose liuo-
sose, linksmose valandose ge
riau išreiškiame savo asmeni
škumą ir pilniau išvystome 
savo žmoniškumą negu kito
kiame darbe arba užsi" .iime> 
kariame praleidžiame diuesnę 
dienos dalį. 

Vienas mokslininkas iiuosa 
me laike pamėgo išrišinoii sla
ptų kalbų rašinėlius. J is su-
kūupe visas jėgas savo liuos-
inikyje prieš tą slaptingą ins
tinktą, kuris verčia žmogų šve
pli savo mintis skaitmoryse 
arba rašyti mįslėmis. J is ste-

kuėių linksmus ir net liūdnus 
veiksmus. Jaunas tėvas, kuris ( 

i 

mėgsta traukti paveikslus, pa
lieka savo vaiki) vaikams pa
veikslus, kurie yra tikri ar- ' 
tistiški padariniai. Moteris ar
ba vyras gali išplėsti savo ga
bumus rašvboj. O rašvba vra 
užsiėmimas, kuris kursto ins
tinktą geriau išreikšti savo \imw v e ikalo suvaidinti sce-
mintis. Rinkėjai, ar tai bus ka- 110;e. šiais metais tokia spra 

Tėvo pėdomis. Nedauk mūsų laikais yra jaunuolių, kurie nori sekti tėvų pėdo
mis. Ši mergaitė, John Graham, iš Highland Park, šalę Chicago, pasiryžo išeiti 
elektro-inžinieriaus mokslą. Jos tėvas buvo elektro-inžinierius. Čia ją matome mokyk
loj darant bandymus. 

v pastovių dvarininkų būdas. 
'Jiems dar rūpi senos tradici-
i 

jos, jie dar nežino, kas jų tė-
'vynė: Lietuva ar Lenkija, ir 
vieni jų linksta Lietuvos, ki
ti Lenkijos pusėn. Juos vei
kia lietuvių rįžtumas, pasiau
kojimas ir taip pat lenkiškas 
puošnumas, tuštumas... Visa 
tai vyksta Lietuvos nepriklau
somybės kovų laikais. 

Autorius gana vykusiai su
pina karo veiksmus, politinius 
momentus, su grynai širdies 
ir jausmo karštais pasireiški
mais. Trumpam veikale yra 
ir sužadėtuvės, išsiskyrimai, 
susitarimai, pasikeitimai, mei
lė, kančios, kovos, įžeidimai 
ir mirtis... Nemažai tikrai jau-

i dinanftai ir ašaras spaudžian
čių momentų. 

) 

pie šv. Mišių klausimą kun. 
A. Valančius. Pirmadienio rv 

• 

ią apie išpažintį pamokslą M 
kė Cicero vikaras kun. Valu* 
kis. Šiandien vakare atlaidi 
užbaigimas su iškilminga p rJ 
cesija. Rer 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
^ 

State 4«90 - Prospect 101 

K AL & ZARETSJC 

PETRO GINTALO VAIDINIMAS 
"SPALIŲ 9-0JI" 

Veikale lenkai mažai ir mi
nimi, jie bereikalingai nero
domi scenoje, piktai apie juos 

gėjų bilreliams, ne profesiona- nekalbama, tačiau iš visų fak-
lams, vaidinantiems t* veika- j ilh įg aprašymų Suvalkų su
lą. 

ndžių, indų, pinigų, Linkono 
literatūros, senų apgarsinimų, 
čerkučių, programų, ar bran
gių arba pigių paveikslų, ra
site, yra visad linksmi, darb
štūs ir smagiai užimti žmo
nės. 

Susiraskite savus 

Liuoslaikiniai užsiėmimai 
tyrame ore, kaip tai, meške
riojimas, vaikštinėjimas, dar
žininkystė, i r žaidimai išve
da paprastą žmogų iš jo pa
prasto miesčioniško gyvenimo 
ir įveda į visai kitą ir jam 
labai naudingą pasaulį. Gol
fas vargiai gali būti liuoslai-
kio užsiėmimas, nes matau 
kad reik visą gyvenimą pa
aukoti, kad išmokus tokį žai
dimą. Bet koks pamėgtinas 
užsiėmimas, ar važinėjimas 
mažais žmonių žinomais ke
liais sename Foruke, ar bran
gių gėlių auginimas, kuris ati
traukia žmogų nuo mūsų ci
vilizacijos žiaurumo ir erzini
mų paversdamas mus į gam
tos globą, yra palaiminimas 
žmogui ir visai žmonijai. 

Bet, jūs žinote visokiausių 
galimų ir malonių būdų da-
pildyti savo liuosas valandas 
be mano menkų patarimų. 
Liuoslaikiniai užsiėmimai ga

lvas met Vilniaus pagrobi- iliustracijos, dekoracijų eski
mo sukaktį minint, to minėji-Įzai ir nufotografuoti unifor-
mo rengėjai pasigesdavo tin-.moje lietuvių ir lenkų kariai. 

Tiesa, nelabai ryškiai išėjusi 
jų uniforma, bet norintiems 
panašius rūbus pasigaminti 
bus žymus palengvinimas, y-

ga, bent vieniems metams, pa
šalinta P. (Jintalo veikalu 
"Spalių 9-ji", kurį išleido Vi
lniui Vaduoti Sąjungos Cen-

Pačiame veikale parodoma 
lietuvių kaimiečių tyra kraš
to meilė ir pasiryžimas laimė
ti Nepriklausomybės kovas. 
Rodomas lietuvis išmokslintas 
jaunuolis, iš Sibiro laukų su
grįžęs našlaitis, kurio nežino 

tras Kaune. Veikalas 4 veiks- nemačiusiems tinkamesnius rū 
mų, nedidelis, lengvai suvai-j 

pač Amerikos lietuvių vaidin- j i r nepažįsta jo motina ir tė-
tojams, kuriems sunkiau y ra 'vas , nors čia pat dvare greta 

vienas kito gyvena. Vėliau, 

dinamas ir pastatomas. Vei
kia 12 asmenų, iš jų 8 vyrai 

bus pasigaminti. Labai svar- j tinkamuose momentuose, jie 
b u s p r i edas p r i d ė t a s ve ika lo | sueina.. . p o 20 m e t ų nesima-

j tarties pasirašymo, i* trumpo 

(Tęsinys 4 pusi.) 
i ._ - . . 

— a — i . - • • n i • i m • - n •— - • 

Brighton Park Parap. 
40 Vai. Atlaidai 

Sekmadienyje, rūgs. 27 d. 
&venč. Panelės Nekalto Pras. 
bažnyčioje prasidėjo 40 vai. 
atlaidai. Didelės žmonių mi
nios lankosi rytais ir vaka
rais. Sekmadienyje iškilmin-

gale, V. Steponavičiaus instru 
ir 4 moterys. Labai svarbu} keijos, "Kaip vaidinti Spalių 
tai, kad prie veikalo pridėtos i)-ji". Jos ypač naudingos me-

Buick • Cadillac - La Salle 
Atsakanti Vartoti Karai 

RUDENS IŠPARDAVIMAS 
Rudens sezono pradžia užtiko mus su dideliu staku 
puikių, vartotų karų vertybių, ypatingai iš geresnių 
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo seną karą. Neatsakvsime nė vieno teisingo 
pasiūlymo. 

BUTCK '35, 5 Club Sedan, tobulas, garant $895 
BUICK "34, 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 695 
RUIOK "34, C»ub Sodan 61, trunk, pulkus 695 
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas 450 
BUICK '30, 5 Sedan 57, labai geram stovy 195. 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 1095 
CADILLAC '30, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj 295 
CADILLAC '32, 7 Sedan, gražus karas, garant 875 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 645. 
CADILLAC '32, 5 Towu Sedan, labai geras karas . 745 
CADTI.LAC '31, 5 Sedan. jokiu trūkumų 345 
CADILLAC '29, 5 Sedan. atsakantis, žema kaina 145 
CHRYSLER '35, 5 Sedan, t runk. kaiD naujas garant 695. 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 125 
DODGE '33, 5 Sedan. Svarus mažas karas 395. 
FORD '36, Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPYMAS. . . 
PORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas . SPECIAL 
FORD '34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 395 
HUPMOBILE *30, 5 Sedan. tvirtas mažas karas 195 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina 345 
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas žema kaina 245 
LA SALLE '30, 7 P^dan, geroj tvarkoj 195 
LINCOLN '33, 7 Sedan. puikiam stovy 1195 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puHtiam stovy 226 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybė 245 

tymo... Taigi, kovoja lietuviai j gus mišparus laike Šv. Kry 
kovų patyrę, Sibire, kaip kny-1 žiaus par. klebonas knn. Al. 
gnešiai kentėję. Greta šių aiš-, Skrypko; jam asistavo kuni 
kių tipų ir stiprių lietuvių, gai: A. Martinkus ir P. Ka- | JS* b E ^ S S " ^ " J Š V g 
veikale parodomas silpnų, ne- tauskas. Pamokslą pasakė a- , Į j ^ u S - i^k^onkąlSiS.SJ" S 

Tefėt&bne :«• BOWjRa|& 

JOSEPH J . GDI 
LTETŲVJS ALWOKATA^ 

4631 South Ashland Aveir 
Res. 6515 S. Rockwell Stre 
Telephone: REPublic 972#] 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CAHal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell S 
Telefonas REPubl ic 9600 

Nervuotas—Jauslus? 
štai Greita Pageiba 

Kam būti nervuotu a r jausliam 
Naujasis NFGA-TONE mokslišk 
pastiprintas s u VITAMINAIS A ir 
duos skubią papelbą. Tai tiesiogin 
vaistas norvuotiems audiniams k 
veikia kaipo pastiprintojas vis 
nervij sistemai. Nervingumas pad 
ro ftmones jausliais ir prikliais. Su 
tiprink savo nervus su nauju NUG 
TONE ir tuoj visi nesmagumai Ii 
užmirštu dalyku. NFGA-TONE n 
turi blogo skonio. Sudarytas tabl 
rinkėse ir lengvas vartoti. Jei n 

ngiasi susekti Šekspyro raš- p a d a r v t į m u s priimnesniais 
tuose Bacono autorystę, š isj d r a u g a į s įr n e t patobulinti 
žmogus sugalvojo kodus kom- į l n f l s l J p a s a u iežiūrą. Tą liuos-
mpanijų naudai ir išrijo ivai- j l a i k i n j į s iėmimą, kurį kitas 
Tiausių tautų kodus. Ji* pa-, ^iū[0y j o y r a p a m ė g t a s darbe-
liko savo laboratoriją ir apsi- l i s i r n e t a m Liuosos valan-
tme rišti kokią ypatinga slap- j , j o s y r a d u o t o s t a u , kad susi-

li sužadinti, pagilinti sielą, i ^ A ^ A . N I ? . ; 3 0 ' T
5 seda^ geroj tvarkoj 175. 

p B " i OLDS 6, '34, 2 Durų Sedan, pukiam stovv, S95 
padidinti mūsų naudingumą, 

į PACKARD '34. E Sedan. tobulam stovy 
I PACKARD '31, 7 Sedan, gerai bėgas, žema kaina 

795 
275 

tąją pranešimo paslaptį. J is 
tapo specialistas šioj srit) je. 

Didysis karas įvyko. Jo ga
bumai išrišti slaptingus prane
šimus buvo naudingesni, negu 
jo kemiškas mokslas. J i s iš
rišo kitų tautų slaptingus ko
dus ; suprato šnipų praneši
mus; su tokiu liuoslaikiniu 
užsiėmimu šis žmogus sėkmi
ngiau patarnavo savo šaliai, 
negu su savo laboratorijos ty
rinėjimais. 

Yra užsiėmimų visiems 

Graži moteriške turėjo la
bai malonų liuoslaikinį užsi
ėmimą, — tai buvo saldainių 
gaminimas. Jos kaimynai vi-

rastum sau naudingų užsiemi-
r ų. 

(Daugiau bus) 

Kuriasi Krikščionių 
Darbininkų Klubai 

Mainykite savo senąjj karą aukščiausia kaina ant vieno 1S šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Oeden Avenue Tel. CRAwford 4100 

1 alėdinė 
bokis padirbimu. Reikalauk t i K 
r o j o NUGA-TONE dabar susuki 
tą su VITAMINAIS A ir D. 

Nuo užkietėjimo imk I'GA—SG 
Tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50 

E k s k u r s i j a 

Į LIETUVĄ 
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO 

EUROPA Gruodžio 5 
NEVV YORK Gruodžio 10 
HAMBURG Gruodžio 15 
BREMEN Gruodžio 18 

Greiti traukiniai prie pat laivo BPEMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną. 

ežinkelio susisiekimas iš Hamburgo. 
maeuu klauskite [as vatinį agentą arba 

Randolph St. — Chicago, III. 

bRONOMM 
COUGMS 

Just A Few Sips and^a 
Likę A Flash — Rehfcf! 
Ali coughs look alike to Bucklej1 

Mixture (triple acting)—one sip c 
this grand medicine soon stops S-
ordinary cough — tough old dee 
seated coughs and the persisten 
bronchial cough are under contraį 
after just a few doses—no more to 
menting, sleepless nighta. 

3uckley's is alkaline.that 's why it* 
so diiferent—it "acts likę a flash" 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. Ką 
Buckley, Inc., Rochester, N. Y. 

> * HAMBURG -AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

MEN LOVE « 
PEPPY GIRL 
You can become peg|Į 

this easy way 
If rou are hapr? and peppy and full of tat 

mea wlll take you placea. I f you are lively 
they wlll inrlte you to daocea and Įiuilaaa. 

BI*T, If you are e m u and lifeleaa and alwa 
tlred out. men »oo't be intereated ln yr" 
Mcn don t Uke ' guiet" giria. Men tfo 
parties to enjoy tbemselvea. They want Air 
riloog wbo are fuU ot pep. 

LYDI A E. PINKU A M'S VEGETABLE C 
POUND nelps give you pep and eaertfy. 
over slrty years giria and women nare 
taklog tbls f i m o u i old medicine to pep 
up . . . to belp glve them atrengtb, em. 
•parkle. Notlce the glrls and women a t 
you who are full of pep. Aak them wbat n i 
them peppy. If they are honest, m t a j 
them wlll glve the credlt to LVDIA E. PIl 
H A M S VEGETABLE C O M P O U N D . 
chould glve LYDIA E. PINKHAM'S 
ETABLF COMPOUND a try. CKU Vttli 
•«e t i'-ri. attr«cti*e to mea. 

DETECTIVE RILEY By Richard Lee 

KATINAS. — Dabar Kaune 
jau veikia Šančių ir Senamie
sčio krikšč. darbininkų klubai 
— ramoves. Į Karmelitus per
sikėlė "Darbininko*' redakci
ja ir administracija, kurios 
patalpomis, kaip ramove, nau
dojosi apylinkes darbininkai. 
Kaip patyrėme, i r Žaliajam 
Kalne norima atgaivinti krikš. 
darbininkų veikimą. 

/ 

Sl)SPiC\OUS,THE DRAGON 
PREP/*RES FOR T R O U B i E 

r.,r»v..*hi nu; i.m oin NMstatau rW«fM, IIK * l a | H E 
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C L E V E L A N D O L I E T U V I Ų D A R Ž E L I S į l a i W - Būsimieji Kudirkos u 
Maironio biustai — mūsų rea-

Štai ka ip atsil iepia apie Cle-, Darželio Sąjungai, kurią su 
o lando Lietuvių Ku l tū r in i J daro patriotinių lietuviškg 
>arželį Lietuvos studentai - 'draugi jų atstovai i r pavieniai 

sportininkai, pasaulio keriau- i veikėjai. Nors šiam d a r b j i ir 
lojai, S tepas Juodvalkis i r buvo gauta iš Federales vai 

iadas Verbavimus, kurie at- • džios vitšų darbų fondo pini-
rfcę į Clevelandą aplanke | gų, bet toli gražu ne tiek, kiek 

iietuvių Daržerį; (yra reikalinga galut inam Da
rželio įrengimui. Tat , KuUū-

! rinio Darželio Sąjungos dar-
Ka ip tik atvažiavom į C'e- Į r.as yra sunkus, nes ja i tenka i*P ū d b k u r ! pergyvenom, Ja :-

velandą, pirmiausia papraš iau ieškoti pajamų šaltinių ir kad i k a s nepajėgs ištrinti iš atmin 
luvesti mus į tą vietą, apie j iš visuomenės surinktos aukos j t i e s - * » * • * persikėlęs į fc* 
:urią dar Lietuvoj būdamas būtų kuo tiksliausia sunaudo- n « * ^ d y n e » k a d a m u s u b o 

tos. Šis darbas turi būti reni 
t inas visų lietavių. 

Stepas Juodvalkis sako: 

lizmas i r romantizmas. Basa 
navi t iaus stovyla primena iš
sivadavimo kovas ir prisike 
limą. Gedimino stulpai, kam 
puoti takai , būsimos Perkūnu 
galvos ir kit i papuošalai pa
tys kalba už save. 

Teko mums praleisti kelete 
valandų Clevelando Lietuviu 
Kultūriniame Daiželyje, ir tą 

UNCLE W1GGILY'S TRICKS 

perdori» 

į d ė j a u — Clevelando Lietų
jų Kuitūrinj Darželį. 

Maloni ir s impatiška ponia j Išt ikrųju, kar ta is būna s » 
Karpienė lydi per Rocke- nku m n t i kokį darbą, nuo ku 

Mler parką. Einam gražaus r i 0 esi kiek toliau, bet šiame 
irko takeliais, aš dairaus ap- atsit ikime toks galvojimas y-

link, kad pamaty t i ką nors pa- i a klaidingas. J u k šis Darže-
istamo, savo, lietuviško. Tuo lis neatstovaus vien tik Cie-
;i t a rpu mūsų palydovė vis veiando lietuvius; jis yra sta

r k o : " š t a i , žydų darželis, štai tomas visų Amerikos Jungt i 
rokiečių, ten italų ir eilė k i - Įn ių Valstybių lietuvių vardu 
tų". Toks jos rodymas pirma \ ir, galų gale, šis Darželis at-
svetimų darželių man nepati- Į stovaus ir visą lietuvių tautą. 

mmun 

pa.rdon.!u Q #Officer. 
a r r e s t 

this 

* 
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ir 
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lo, nes as noriu greieiau iš 
jos i šg i rs t i : " š t a i Lietuvių 
Darželis". Bet reikėjo iki Lie-
fu\ių Darželio praeiti pro ša 
II kitų. I r dar valandėlė ir mes 
jau stovėjom prie Dr. Jono 
tasanaviuaus biusto ir Gedi-
nino stulpų ir skaitėme akme-
ryje iškaltą užrašą. Lithuani-
ui Gardf i i 

Apie 15 darbininkų kai-štą 
lieną sunkiai dirbo baigdami 

Ka ip yra malonu atvažia
vus a r tai iš kitų Amerikos 
miestų, a r tai iš Lietuvos ap 
lankyti šį Darželj, kuris dam/ 

«ka pasako, kuris liudija ir k i 
tiems kad pasaulyje gyvenc 
sena, turint i garbingą praeiti 
lietuvių tauta. 

At t i s laikas, kada Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse Išnyks 
tautų pasiskirstymas, kada 
būsimos lietuvių kar tos jau 

ciai didžiose giriose garbino 
Perkūną ir ugnį, kada amžina 
ugnelė ruseno gražių vaidilu
čių saugoma Birutės kalne. 
Prisiminiau Lietuvos galybę 
Gedimino laikais, kada Lietu
vos vardas skambėjo visa. n 
pasaulyje, Basanavičiaus, mū
sų Tautos atgimimo patriar-
ko, gyvenimą ir jo didžiuosius 
darbus. 

I r fc3aug, daug 'minčių gimė 
apie mūsų Tėvynės praeitį, 
iš kurios " s t ip rybę šeiniam". 

Manau, kad kiekvienas lie
tuvis, apsilankęs tame Daržc^-
lyje, jaučia tą patį. Tas I) 
ielie ne tik gaivina ir stipri *K4, 

na lietuvio lankytojo tėvynes 1 1 , 0 0 0 L l t Ų P r e m i j u o t i 
meilę, ne tik sukelia nusis te Ofo r t am 
hejinic kitataučių akyse, hefc 

ZJ \ 

Ir palieka ateinančioms kar Šį rudenį naujiems sodams 

Lietuva Ežeringesnė 
Už Suomiją 

si mes pripažįstame suomiams 
taikomą epitetą "Tūks tanč io 
e£erų k ra š t a s " , tačiau tik nia-
za kas iš mūsų žino, kad Lie

toms atmintį apie lietuvių tau- premijuoti paskir ta 11,000 ii 
tą, apie jos sūnų kovas i r lai- tų. Premijomis galčs pasinau 
ma in ius doti ūkininkai, valdą nedan 

Danų rašytojas Marius Da- tuvoje yra per 1,300 ežerų, tu 
blsgaardas, kuris paskutiniu x\x£xą daugiau kaip 2 ha plo-
metu daug rašo Danijos pro- (<» ir kad visi Lietuvos ežerai 
vincijos laikraščiuose apie I / e rlj-uge sudaro 65,500 lia pio-

giau kaip 20 ha naudojamos tuva, p a s k J b ė Slczvigo laik- \.t:\ 
Iš drenažo kanalo prie 27 ***** '^ «i r i - d e n l tvarkingai I rMStyje "F lensborg A v i s " sa- j 'Lietuvos graži gamta ir Į. 

šamą, kad šiomis dienomis pasodinę nemažiau kaip 20 xo turistinės keliones po Lie- i e n o s e sritvse padarvta pa 
ten buvo toks įvykis. 18 mė- obelaičių. Premijoms gauti pa- j ivyą Įspūdžius. Tame s t r a i p - fc^ rašvtojui padaliusi di-
nesių vaikutis D. Abrahams reiškimai apskričių agronomą- p y ^ -^ t a r p k į tko , rašo, " V i - (lėlį įspūdį, 
užrėpliojes ant geležinkelio " « paduodami ligi lapkričio 

Vienam ūkininkui bus i£ 
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1 d. atsigulė tarpe šėnių ir užmi
go. J a m bemiegant praūžė 100 duodama n daugiau kaip 50 

traukinvs, kuris va?- , i t lJ-

4r 

\ agonų 
kučiui tik lengvai galvoj įcLė 

lietuvių Darželyje darbus, nebekalbės lietuviškai, ir kai 
Tieni rovė sudžiūvusius me- į j i € aplankys šį Darželį prisi-
lelius ir į jų vietas sodino ki- mins, kad čia, Dėdės Smno 
tu>, kiti sunkvežimiais vežė tėvynėje, pasaulio tautų mi-
Įnodžemį, tret i tašė akmenis. š į n y gyveno i r lietuviai ir kad 
Uatyt, Darželio užbaigimo da j i e buvo dėkingi t ikrajai sa 

^ • 

bai ėjo pilnu tempu ir a t r o - | A O tėvynei ir didžiavosi savo 
tė, kad jau darbo padaryta lietuviška kilme ir paliko am-
įpie 75 n uos. 

Į rengimui savų darželių že-
nes yra gavusios apie 23 tau-
,os ir iš jų jau, rodos, aštuo-
iio> yra įrengusios arba pra
ė jus ios įrengimo darbus. Tai-
[i iš to matyti , kad lietuviai, 
[urie yra priskaityti prie ma-
*1W> gyventoja atžvilgiu, tau-
,ų, neatsilieka, ir užpakalyje 
avęs paliko eile kitų dides-
lių tautų, kurios Amerikoje 
kadaro daug didesnį gyven
oj ų nuošAntį, bet savo dar
želių dar neįstengė įrengti. 

Ne lietuvio akim žiūrint, 
šiandien mūsų Darželis atrodo 
gražiausias, o jei ne, ta i vie
las iš gražiausių t ikrai . 

Kam gi mes, lietuviai, tu-
•im būti dėkingi už šitą di
lelį ir sunkų darbą, kuris y-
•a at l iktas s tatant šį Lietuvi g 

f.iną paminklą — 'Li tbuanian 
(Jarden\ 

Vladas Verbavičius sako: 
Daugybė pasaulyje y ra isto-

įinių paminklų karžygių, poo 
lų, kara!ių ir \mn garbei. Bet, 
nedaug yra tokių paminkle, 
kurie būtų pašvęsti visai tau 
tai, kurie atvaizduotų tautos 
praeitį. 

Tarp pastarųjų, gal būt, pi
rmą vietą užima Clevelanao 
Rookei'eller parko tautų dar
želiai. Kiekviena tau ta sten
giasi pagerbti savo didvyrius, 
pastatant jų biustus, apsodi
nant gautą iš miesto va ldžbs 
žemės sklypą gėlynais, med
žiais, krūmais, kad darželio 
lankytojai rastų malonų ii 
jaukų prieglobstį medžių pa
vėsyje. 

IŠ visų darželių išsiskiria 
vultūros Darželį? Aišku, k a J I j j e tuv ių Darželis, ka ip save 
•irmoj eilėj Clevelando liehi- g r o ž i u , t a ip ir originalumu 

Restauruoja ir Ugdo 

Airijoj įsteigtas Marijos va
rdo meno eeebas, kuris \ žsi-
mojes suburti katalikus meni
ninkus, rašytojus ir dailės da
rbininkus. Ceeho uždavinys — 
kurti katalikišką Airijos kul
tūrą, atgaivinti ir išugdyti ai-
įių liaudies meną, kuris prieš ^ 
30Q uietų buvo perdėm kata
likiškas. Tas eeebas gali pa
virsti t ikra katalikų meno A-
kademija. 

JOKIŲ SUODŽIŲ J O K I Ų PELENŲ 
" S I L V E R F L A S H ' ' — RANGE OIL 

^h 

Švariai Dega Lv us 

^ . 

Vandens Baltumo — Nesmirda 
P H O D t k T A S Dll>ŽJ.\rS10 F I E I . OIL RAl-'lKlKll 'OTOJU 

.ŠIOJ TKIUTOUIJOJ 
Mvs greitai prlstalome ir ^ai-antuojame piliuį nii« vą su City Sea'er 

apžiurt'tuis, -<iikii(ii;u> Įiokai>. 
KUOMET KEIKIA A M E J A I S PENIAMS SAI KITĘ 

CANal 2020 

TRIANGLE OIL CGJ11FANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

K I H I I AIJ1%1.\I VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Man»ager 
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LIETUVIAI DAKTARAI 
— . . „ . u i . . i i 

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

Išskiriant s'ek-
madionius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 Sol. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Nomistobkit, ne grybas. Tai skustbezdalis (kitur va
dina kukurbezdalis) angliškai puffball, rastas Lake Bluff 
miške. Svėrė 4 i r pusę svarų. 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Rea and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

AMERIKOS LHBTUVig DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI 
Tai. CANal 0257 

Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Arteaian Ave, 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

narus , o ypač darbščiai to 

•ETRO GINTALO VAIDINI 
MAS SPALIŲ 9 T O J I " 

(Tęsinys iš 3 port.) 
momento — sutart ies sulau
žymo (scenoje j is labai t rum
pai parodytas) aiškėja visa 
tnkiškoji klasta, kyla neapy
kanta, dar labiau pasirįžimas 
eškoti teisybes, kovoti del pa
la rvtos Lietuvai skriaudos. 

Veikalas vaidintinas ne tik 
spalių 9 d., bet ir kitomis pro
gomis. Vilniui Vaduoti Sąjun
gos senesnieji skyriai Ameri
koje j au gavo po keletą kny-
pacių tiesiai iš Centro, kiti 
jaus vėliau, kai bus daugiau 
Enygučiu gauta . Knygelės kai
ta Amerikoje — 30 am. et. 

y. Uždavinys 

Be to, savo didele simbolika, 
kuri slepiasi beveik kiekvie 
name to Darželio daikte, at
vaizduoja mūsų Tautos pia 
eitj nuo pagonizmo iki pris i
kėlimo. 

Viso Darželio lyros pavida
las — dainų šalis, Lietuva. 
Vandens eiurkšlis (fontanas) 
Baltijos jūra. Besikeičiant'? 
Tir.rkšlio srovės spalvos pri
mena mums vaidilučių kūre
namą ugnį Birutės kalne Pa-

,» • n 
S0 METŲ PRITYRIMAS 

Akys §«zamiimojaino« — aktalai 
pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETR1STAS 

1801 S. Aahlaad Avenue 
VALANDOS: kasditn nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 rak, 
TaL OAHal 0028 

DR. J. J. KOVVAR 
(kO\VAKSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSIOIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedūliomis pa^al sutartj 

Ofiso Telef. BOUlevard 7S20 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandoa 1—3 ir 7 - 3 
Seredomia ir NedeL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6691 S. Calitornia Ave. -

Telefonai REPnblic 7868 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEl'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

TeL Ofiso BOUlevard 591$—14 
Res. KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vąl. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TaL VIRginla 0056 

Ofiso vai.: Z-4 ir 6—3 p. m. 
Ned^Kanųg pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 
* • i i • • • • 

DR. CHARLES SEG AL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas !ODway 2830 

OFISO VALANDOS: 
Nu> 10 iki 12 vaL qrto, uuo 2 iki 4 Į V T 
vakaro. NadėUomia ano 10 iki U VAlOJMDUfc. 

?aL BO pietų ir nuo 7 iki 8;3Q n L . ^«> 1®-1» •• »T*oj S4 ir 7̂ 8 v. va t 
*»kaji , . ±m I NedSliomia ano 1Q iki 12 diana 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARda 0994 

Tai PLAia 2400 

) 

Res. 6924 S- Talinan Ave. 
' R«e. Tel GROvehiU 0617 
i Office TeL HEMlock 4848 

' DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2--4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedoliomia susitarus 

Tel CAJtal 2345 

DR. F. C. VYINSKUNAS 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 2158 W. Cermak Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

~DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 Sa 49th Ct, Cicero, 111. 
TT t«m, Ketv. i r Petn 10—9 vai. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paued., Sered. ir Subat. 2—9 vai 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRgtota lllfi 4070 Archer Ava 
Valandoa; 1 - 3 popiet ir 7—8:30 

vakarą 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandoa: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pacal Butarti 

Residenee 
6809 S. Arte ian Ava. 
PROspect 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3158 W. 59th St. 
HEMloek 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet -— 7̂ 0̂ vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal su tartį 

BARGENAI 
Forklozuoti Už Morgičius 

Matykite Mus Pirm Negu Pirksite 

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 
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BUDRIK FURNiTURE MART 

3347 S. Halsted St. 
Pasiūk) jums dideles vertybes rakandų, negirdėtai že

momis kainomis 

J? 

Ži-eminiai peeiai po $ 1 2 5 0 * r a u ^ 

Gesiniai pečiai po $ 2 9 « 5 0 * r a u ^ -

Oil Burneriai po $ 3 5 B O O ^l au^^* 

Pilnas didelis pasirinkimas 1937 radio Zenith, Phil-
co, General Ekc t r ie , RCA Yictor, lengvais išmokėji
mais. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4705 

W C F L Nedelinis programas 7 vai. vak. 
W A A F Panedėliais ir Pėtnyoiomis 5 vai. vak. 
W H F C Ke tve r i a i s 8 v a i vak. 
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THINGS THAT NEVER HAPPEN 
ty GENE BYRNES 

SVIETĄ PASIDAIRIUS 

^ruklyno "Amer iko j " nia-
kolega — Dėde Šermuks-

• * 

pu visi laikrašorio nori turėt 
tokio, kuris visiems patiktų, 
duotų daug funių, jų pikčius 
ir gal šeimynų istorijas sudė-

isdrūkavojo labai a-1 tų. Bet kaip tą padaryt, jei 
atna artikule užvardindą-' nėra pinigų? Be p'nigų pik-
n jį "Pr ie te l ia i" . Savo tlu-jčių negalima padaryt. Ot, dėl 
t*ij:ma, kas yra prietelius, t to prašome ir spaudos darbų, 
lė Šermukšninė p radeda ' i r kviečiame į parengimus, 

i * ; 

T 

ts žodžiais. 

Sakoma, geriau turėt vie-
prietelių, negu šimtų ne

kėlių. Tai tikrai saliamo-
vas priklodas. Bet kaip to 
dodo laikytis, tai nieks ne-
K Paimkim kad ir tokių 
unda: gazieta visk^ prane-

. skaitytojams, kas jiems į-
m, nauja, negirdėta. O -

! skaitytojai užsimoka pre-
1
 tieratų. Bet kad tų gazietų 
•akius, prenumeratos neuž-; 
<a: reik i r skelbimų ir spau! 
darbų, kad per mt. gazieta 

1 išdrūkuota. sutvarkvta ir 
tytojams išsiuntinėta. Mat, 

:e;ta leist neužtenka p r r a -
atspaust ir išsiųst. Reikia1 to ,m ',s s i l V 0 P l i e t e l i u m n*' lai-
i • A. " .i v i k o m . * t , - . , 
turėt žmonių, kurie rašo,1 

i 
įe raštus taiso, kurie spau-1 sity l)ėd#s ^Šermukšninės 

ir, svarbiausia, užlaikyt artikule, tavoršėiai, aš ant sa-
..i, turėt mašinas, kurios vo delno padėjau dėl to, kad 
.at reikia prižiūrėt ir tai- ir mūsų mielas draugas — 

reikia turėt telefoną, e- " D r a u g a s " turi tokių "prie-
•4, gazų ir taip toliau ir telių.' 
toliau. 

Taigi skaitytoja: pilnai 
lituok* visų išlaidų, nors 

ir visi sumokėtų prenu-
ratų. Bet juk yra nemaža 
nečystos gumnenijos žmo-

1, kurie nevisuomet prenu-1 dį. 
ratų užsimoka. O tuo tar-

kad tokiu būdu sukėlus sumą 
gazietcs išlaikymui. Bet ar vi
si mūsų skaitytojai ir draugi
jos atsilanko į tuos parengi
mus, ar visi duoda spaudos 
darbus ? Ne! Bet kai įvyksta 
kokia parė a r nori pagarsyt 
kokį parengimą dykai, tai žiū
rėk vac-vac ir redukcijoj. 
Taip, tai gražus dalykas, kad 
mūs gazietos neužmiršta, bet 
tik gaila, kad neužmiršta ta
da, kai nori ko gaut, o kai 
duot — tai šnipš! Na, tai ir 
gazieta turi įsitaisyt savo pa-
rėtkų: kas HMMNJ gera vėlina 
ir peyvllįsti -Ritant ir mes. 
Kas mus nori tik išnaudot — 

vizituos lietuvių Šv. Trejybės 
bažnyčią lapkričio 14 d. 10 
valandą. Kurie dar nepriėmė 
Dirmavonės Sakramento, turė
tų pasinaudoti šia proga. 

Parapijinė mokykla jau pra 
dėjo mokslo metus. Mokinių 
turime iki 175. Tai gražus bū 
relis. Bet dar daug lietuvių 
nesiunčia savo vaikų į lietu
višką katalikišką mokyklą 
Gal kada nors atbus... bent to 
linkime. Lietuviai, pasinaudo
kime savomis lietuviškomis 
katalikiškomis įstaigomis. 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
15 STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

" - - ! • ! • • • ' . " . • ' ' J " 

RADIO 
DAINUOS GRAffAtHERIAI, 

BUiS GKA2I MUZIKA, 
ĮDOMIOS KALBOS IR TT. 

rbių pranešimų, 
pasiklausyti. 

Nepamirškit 
Rap. 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S 
Žinutes 

Lietuvių hartfordiesčių legi-
jonų eks-karininkų draugijom 
narių eilės kas kart didėja 
Džiaugiamės ir linkime joms 
vis augti narių skaičium ir 
stiprėti dvasia. Visos draugi
jos turi žiemą eiti prie dides
nes lietuviškos vienybes. 

Eadio aparatas, šį vakarą, 
ir rytoj atsuktas ant stoties 
WSBC, 1210 kiloeycles, 9:30 
vai. vakare, atneš radio pro
gramą, kuris yra įdomus t u o 

Primintina visuomenei, kad !
 n i i , kad visi dalyviai čiagimiai 

šiandie 7 valandą vakare iš lietuviai, 
stoties WGES, įvyksta regu-j p r o g r a m a s u daro įvairios 
liares antradienio radio pro- j l i e t u v i § k o s d a į n 0 s , dramati-
grama, kurių leidilnu rūpinas z U o t o s ž i n i o s i r p r a n e S i m a į . 

Nevedęs: — Jiian rodos, 
lengva yra pažinti vyrą, ar 
jis vedęs, ar ne. 

Vedęs: — Dažnai ir neve
dusieji daro labai blogą įspū-

• 

TEOFILIJA 
BALSERIENĖ 

(Do tėvais Rakauskai tė ) 

Mirė rugsėjo 25 d., 1936 m., 
i2:50 vai. popiet, sulaukus 29 
.netų amžiaus. 

Gimė Chicagoj. 

Amerikoj išgyveno 29 metus. 
Pal iko didel iame nuliūdime 

motiną Marijoną Rakauskienę, 
1 brolius; Petrą ir Joną ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 729 West 
Mst St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 30 d. Iš na»ių 8 vai. 
•yto bus at lydėta j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, ku-
•ioj įvyks gedulingos pamaldos 
už vel ionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į 5v. Kazimiero 
<apines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
.rimines, draugus-ges ir pažy-
tamus-as dalyvauti šiose lai-

.lotuvėse. 

Nul iūdę: 
; iminės. 

Motina, Brt> lai ir 

— Dėlko tamsta neini na
mo, o strapalioji gatvėmis. 
Juk visiškai g i r tas! 

— Namie žmona sėdi pikta. 
— Dėlko ji pikta? 
— Dėlto, kad neinu namo. 

— Teveli, dėlko turtingi 
žmones beturčius vadina gy
vuliais ? 

— Dėlto, vaikieli, kad jie 
gali beturčius plakti kiek tik 
nori, o beturčiai jų ne. 

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377. 

Mažas Petrukas parėjęs va
kar iš mokvklos sako tėvui. 

— Tėveli, šiandie skaičiau 
knygoj, kad vyrai dažniausia 
plinka nuo skrybėlių nešioji
mo. 

— Taip, Patruti , — atsakė 
tėvas — bet nebūtinai nuo sa
vų skrybėlių. Daug yra vyrų, 
kurie nupliko nuo moterų 
skrybėlių, nes kas mėnuo rei
kia joms naujas pirkti. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTj 

I , YARds 1741-1742 g\ 

HARTHORD, CONN. - -
šiomis dienomis lietuvių šv\ 
Trejybės parapijoje daromas 
lietuviškų šeimynų surašymas 
(cenzas). 1Jau p&s daugelį soi 
mynų buvo atsilankęs kunigas. 

Teko sužinoti, kad kai ku
rios šeimynos neprenumeruoja 
lietuviškų katalikiškų laikraš 
tių. Vienur, gal, nemoka skai
tyti, arba neįsigali užsisaky
ti, bet kurie gali, ir moka 
skaityti, turėtų užsisakyti bent 
vienų lietuviškų katalikiška 
laikraštį. Amerikos lietuviai 

į gali, ištikrųjų, džiaugtis, kad 
yra iš ko pasirinkti. Turime 
savaitinių, dvi-savaitinių, m£ 
nesinių ir net dieninių laik
raščių. Raginame, kaip Lietu
vos senovėje vyskupas Valan
čius ir kiti, kad lietuviai pa
smiltų raštų, jį stengtųsi pažin 
Ii ir remti. Tuomi save švies 
ir bus naudingesniais Ameri 
kos piliečiais, Lietuvos mylė
tojais ir Katalikų Bažnyčiom 
vaikais. 

Lietuviški katalikiškieji lai
kraščiai gerai gyvuotų, jeigu 
visi juos remtų ir skaitytų. 

Ateina šaltoji žiema, ilgi va 
karai. Gerų laikraštį paimu 
į rankas tai naudingiausias 
būdas. Linkiu visiems lietu
viams paklausyti mano pata
rimo ir užsisakyti bent vieuų 
lietuviškų katalikiškų laikraš
tį. Mes iš savo pus§s teiksilnc 
visokių informacijų, jei kas 
jų pageidautų. 

Džiaugiamės 
• ^ — • • • ' ^ j 

NEW HAVEN, CONN. — 
Gavę nuo newhaveniečių lie
tuvių gerb. klebono kun. kvie 
timų atvykti į parapijos va 

Laidotuvėms patarnavo lietu- j karienę, rugsėjo 27 d., džiau 

Peoples rakandų bendrovės 
krautuvės, 2536 W. 63 st. ir 
4183 Archer ave. Šios progra
mos pasižymi įdomumu, nes 
jose visuomet dalyvauja žy
mūs dainininkai, muzikai ir 
kalbėtojai. Šios dienos prog
ramoj dainuos radio "Grana-
dieriai". Be to, bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų bei sva 

C. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Vaterburiečiai lietuviai mė-
C5i u> 

vis grab. Venskūnas. 

Rucevičiai susilaukė mer
gaitės. Jos krikštytų pasiža 
dėjo parvažiuoti Kucevičienės 
brolis kun. Piikūnas iš South 
Carolina, Buvo panaš i aViia* 
ir jos sesutė Agnietė, kuri pe
reitų vasarų mokinosi N< »v 
Yorke. J i yra slaugių viršini
nke Fordham ligoninėj, i>\\v 
York City. 

Mt. St. Joseph's akademi 
joje vaterburietė lietuvaitė Te. 
rese Jaksciūte praliejo eiti 
mokslus. 

giamčs, kad newhavenieeia] 
bruzda savo parapijoj ir du
ba iš vien su nauju klebonu 
Jeigu lietuviai visur tai daryt\ 
parapijos geriau gyvuos i" 
daugiau naudom atneš ir Die
vui ir tėvynei; 

gsta bovlyti. Tuomi jie 
rina savo sveikatų ir remia 
savo parapijų. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

< 

Žinutes Iš Waterburio 

Juozai Dubauskai tlekoja v; 
tiems — giminėlms ir prietė 
liams už suruoštų party jų 
namuose. 

į s -

Ona Karlonaite, kunigo Ka-
rlono sesuo iš New Britain 
pradėjo mokytis už slaugę Šv. 
Pranciškaus ligoninėje. 

Linkime jems pasisekimo 
moksle. • . 

J . E. vyskupas McAulit'fe 

Gauronskas buvo 
vykęs į New Yorkų į tautinį 
&\. Vardo draugijos suvažia
vimų. 

Bowling Alleys jau atsi(W 
u . Atrodo, kad šjniet bus dau 
giau bovlerių. Jau subruztlo 
Vaizbos Butas, L. I. P., Stu
dentai, Holy Name, Vyčiai tl 
kiti organizuoti lygas. 

— ~ . 

^Mi 

Kr 

Hartforde lankėsi kunigai: 
Sadauskas iš Pittsburgho, Ju
škevičius iš Chicagos ir Sa-
vulis iš Wilkes-Barre. 

Bažnytiniai chorai prakt? • 
kas savo laiko kas penktadie
nio vakarų. Malonu matyti, 
kad nemažai narių lankosi; to
ko girdėti, kad ir vienas ir 
kitas gauna dar naujų narių 

Wr "No more grey! 
My hair is young again 
. . . thanks to CLAlROLl" 

« • • I looh I tn ytors yoong«r. My hair i t no loitatr 
faded and streoked vrith arey. Onc« again I» bot that 
lovely lutter and rich «hade that John admirtd to boforo 
we woro marrtod. And I owo it all to Clairol which, in 
ono qoick 3-in-1 troatmontf thampoood, rocondifionod 
and tintod my hair to itt prettnt naturaMooking booirfy* 

• • • 

A$k yovr beoutician obaot a Ooirol trootment ter 
your hoir. Or trrito for PREi booklot, HEt odirlco 
on care off hair and FREE booory anolytit. 

Not with common, old-f*shhned hšir dyts...fcut 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

1—o 
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Cliicagos Lietuvių 

527 NOR uTWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave . 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chlcago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ ] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. i . Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

LactoimiG ir Simai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Place 
Phone CanaJ 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.—4447 S. Fairfield Av« 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
i*hoiie PULlman 1270 
arba CANal 2515 

• m 

GARY, I N D . LAlIHyrVVlV DIREKTORIAI 
KILKER — PRUZM 

Geriausias patarnavimą* — Mot«rts patarnauja 

L 
uoue 62U \V. lotfa Ave. I 

Šiomis dienomis mirė a. a. 
Matas Volungevičius. Palaido
tas iš Šv. Trejybls bažnyčios 
rugsėjo 18 d. Mišias už velio
nį laike kunigai: klebonas A-
mbotas, Karlonas ir Kripas.] 

••v«rly KIng« Contvltant 
Ooirol . Inc., 132 Wwt 4o»h Streof, N«w York G»y 

v Plaaio tond FREI Clairol booklot. FREB odvlc* ond FtEfi 

NdfH<—^ » • - i. i .«».i«> «.n . i . h . ii • » * • • i • • m^a^mmmm m •> 

AddrtM 

Ciry • Stato-

My B«ooticion I i -

S. P. Mažtib 
A. Masalskis 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanlca Ave. 
Phone YABds 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radžius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skiidas 718 Weat U3th Street 
Phone MONroe 3377 



tMJTfOT*! Antradienis, rugsėjo 29, 193fl 
mmmmmm^mm 

I VIETINĖS ŽINIOS 
Sveikiname Mykolus 

Šiandien šv. Mykolo diena. 
Tą. brangn ir gružą vardą ne
šioja daug- mūsų dienraščio 
prietelių, korių tarpe yra di-
diiai gerbiamas PRELATAS 
MYKOLAS L. KRUŠAS, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
KUN. MYKOLAS URBONA
VIČIUS, M. I. C, Aušros Va
rtų parap. klebonas, KUN. 
MYKOLAS ŠVARLYS, Rock-
fordo liet. parap. klebonas. Vi 
šiems linkime sveikatos, ilgų 
ir laimingų metų! 

Vilniaus Vadavimo 
Vakaras 

BRICJHTON PARK. - Te-
sngrąžina Vilnių Lietuvai! 

Tokį sūki kartos brightcn 
parkieriai susirinkę j parap 
salę Vilniaus vadavimo vaka
re penktadienį, spaliij 1) d.. 
tuo.jaus po rožančiaus pamal
dų. 

Ata masinis susirink?;nas šau 
kianias kasmet Fi'deraeije.-, sk. 
iniciatyva. Šįmet bus patiekta 
lezcliueija, kad Lenkija turi 
grąžinti Vilnių Lietuvai. Re
zoliucija bus pasiųsta Aa.eri-
kos spaudai. 

Vakaro kalbėtojais pakvie
sti: kleb. kun. A. Briška ir žu
rnalistas Stasys Piežas. Pasta
rasis papasakos, ką jis girdfe-
,70 iš lūpų vieno lenkų ar r .iįos 
olieieriaus, kurs buvo Že'igo-
Avskio armijoj ir maršavo ant 
Vilniaus spalių 9 d., 1920 m. 

įžangos nebus. Bus parda
vinėjami Vilniaus vadavimo 
' ; pasa i" , kaip praneša Pranas 
Vaičekauskas, rengimo komisi 
jos narys. Jam pagelbsti Ale-' 
ksandra Šrupša ir Petras Kvie 
tkus. Pastarasis bus vakaro 
vedejum. 

Patriotinių ir liaudies dainų 
patieks parapijos choras, ved. 
varg. Justo Kudirkos. 

Visi lietuviai, susirinkite 
spalių 9 d. lėlius 

kuriuos visus gražiai pavaiši
ns. J i s yra duosnūs biznierius, 
visada prie gerų darbų prisi
deda su gausiomis dovanomis. 
Tai ir Mykolui visi jo drau
gai ir pažįstami linki ilgiau
sių metų. Rap. 

Labdariai, Danesio! f 

BRIfiHTON PARK. — Mv-
kolas Vertelka sveikina savo 
kostunierius vardadienio pro
ga ir linki jiems ilgiausių me
tų. Per 13 imtų p. Vertelka 
yra užlaikęs valgomųjų daik 
tų krautuvę sykiu su D. ir 
U. Bartkais. P. Vtrtelka da
bar randasi savo krautuvėj po 
antrašu.- 4446 S. Talman ave., 
telefonas Lafavette 8387. 

Mykolas minėdamas savo 
vardadienį turės daug svečių, 

Labdarių Są-gos centro su
sirinkimas įvyks rūgs. W) d., 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Visų LabdL 
•Są-gos kuopų atstovai prašo
mi suvažiuoti. Yra svarbia rei 
kalų svarstymui prieš seimą. 
Laiškai jau atspausdinai, kuo 
pos turės pasiimti ir išbalinti 
rii-joms. 

Prašomi atvesti pinigų cen
trui iš buvusio išvažiavimo. 
Reikia mokėti ūkia skolų.-. 

Labd. Są-gos 17 seimas į-
vyks lapkr. 8 d. Dievo A Išvai
zdos svetainėj. 

Vajaus Aukos Marijono Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

Į Kas Dienę Sulaukiama Naujų Talkininkų.: 
Pradėtas Darbas Bus Baigtas 

Tėvų Marijonų Seminarijos malonių, 
j koplyčios statybai baigti kas] Naujais talkininkai įsirašė 
j dieną sulaukiama naujų talki- j šie: T. Zakaiciūtė aukojo $10 
j ninku, kurių gausiomis auko
mis statybos darbas varomas 

, pii'myn. Vadinas, geraširdžių 
aukų dėka, vasara, nutrauktas 
dėl stokos lėšų statybos dar
bas ir nustota vilties šįmet tą 

Po $5.00: A. M. Lukauskas iš 
Cicero, 111., L. Misienė iš Cle-
veland, O., A. Kalašinskaitė 
iš Cliicago, III., P. Pluškas iš 
Midleboro, Mass. Po $2.00: A. 
Zamuleviėienė iš Pittsburgh, 

darbą baigti, vėl nušvito, lyg Pa., M. Maėiokienė iš Wood 
skaisti saulutė. Ceraširdžių a- liaven, L. I. Po $1.00: J . Zu-
tėjimu talkon, darbas, be abe- ! binas iš Rockford, 111. 
jonės, bus baigtas ir jau šią 
žiemą seminarijos klierikai ga-

j lės po nauju stogu Dievą gar-
I binti ir geradariams melsti 

Visos aukos reikia siųsti 
šiuo adresu: Bev. Rector, St. 
Mary's Seminary, Hinsdale, 
111. Vajaus KOm. 

Šv. Kazimiero Akad 
Remejy Piknikas 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos rudeninis, ir 
paskutinis šįmet, piknikas į-
vyks šį sekmadienį, spalių 4 
d., Vytauto parke. Visi sky
riai ir centro komitetas ren
giasi ir laukia sveėių. T-ia. 

Iš Politikos Lanko 
Roosevelt Rinkimy 
Lietuviy Komitetas 

Didelis žymiausių Clivagos 
1 lietuvių skaičius prisidėjo prie 
Piezidtnto ftoosevelto Kinki-

' mų Lietuvių Komiteto, kurs 
j savo ofisą atidarė adresu — 
: J39 No. Clark str., 20-ni'i- aukš

tyje. Komiteto pirmininkais y-
ra adv. K. Česnulis ir adv. 
Kl. Jurgelionis, sekretorius 
adv. Charles P. Kai. 

Tarp daugelio kitų komite-
io nariais, pasiryžusiais dub
li už Rooseveltą, yra Ctuea-
gos miesto advokato padėjėjas 
J. Grigai, kandidatas į teisė-

I 

jus adv. J . Zūris, Illinoij val
stijos Lietuvių spulkų asocia
cijos sekretorius Juozas Var-

. kala,-S. L. A. iždo glob.'ja E. 

Tai Lengvas Užsirūkymas! 
f . 

Gerai jaustis po uzsirukymo — 
Žmogus iš rūkymo Lucky Strike* gauna netik 
užsiganedijimą . . . bet jautimosi gerai po uzsiru
kymo! Šviežus, kaip lelija. Švarus jūsų burnoje 
skonis. Ir kada savo maudynėje pradedat dainuot 
— jūsų balsas aiškus, kaip varpelis! Tame ir geru-
mas apie lengvą užsirūkymą. Lucky Strikes—paga
minti iš puikiausių vidurinių tabako lapų — turi 
gerą skonį. Ir kadangi jie yra lengvu užsirūkymu, 
juos rūkant jaučiatės gerai. I r po užsirūkymo, 
taipgi! 

• • VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! • * 
• i 

švarus skonis — svari 
gerkle - koks džiaugs
mas kada a t si bunda t 
ry+el Jus busit* dėkin
gi, kad pereitą vakarą 
pasirinkot lengvą užsirū
kymą • Luckies. 

Karo veteranams "Sweepstakes 
atneša džiaugsmo 

Ii veterany namu, Legion, T e x u , vie
nokiame rankraštyje kas «a#aitė ateina 
skaičius įstojimo blanku. Žinoma, mes 
peržiūrime persitikrinimui, jog vi-i, da
lyviai prisilaiko taisyklių, ir vienas U 
vyru išaiškino: "Dauguma vyru negali 
it likti reikalingu formalumų - bet a i 
;allu, ir todėl išpildau jiems jų 

ankas." 
Džiaugiamės gulėdami pažymėti, jog 

iki i iol jie bavo taipgi gana geri pa
rinkę jai. 

Ar jut jau įstojo! ? Ar laimė jot savo 
skoningus Lucky Strike* ? Atsisukite 
ant radio "Yonr Hit Parade" - trečia
dienio ir šeštadienio vakarais. Klausy
kite, spręskite ir palyginkite melodijas 
— tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
MSweepstakes." Ir jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo 
ka nors netenkate? Jūs įvertinsite 
Luckies pirmenybe — Lengvo Užsirū
kymą i i turtingo, bramiaus-kūno ta
bako. 

Mikužiūtė, Juozas Hertmana-
vicius, "Sandaros" red»kto-
lius M. Vaidyla, M. J. Khas , 
Aleksas Dargis, Leonora Kie-
mčauskaite, X. Naglevitaite, 
adv. P. M. Adomaitis, adv7 K. 
Savickus, A. Vaivada, . j . A. 
Zymontienė, dr. A. Bertanli, 
<h. S. Biežis, dr. G. Blo/is dr. 
K. Drangelis, dr. A. Juozaitis, 
dr. J . Kelia, dr. C. Kliauga, 

BUVO IŠVYKĘS 

Adv. John T. Zuris rugsej 
24 d. buvo išvykęs į Gogebi 
Mich. J is buvo svečias teis 
Walter Meyers. Buvo ten tai 
pat išvykę: majoras Kelly, I ' 
J . Flynn, Ed. J . Kaindl, teisC 
jai Jarecki ir Soheffler ir k i į 

SuvažiavAno tikslas buvo ' 
pasitarti, kaip prisirengti prif 

dr. J . Kūlis, dr. J. Mockus, 'sek mingesnio rinkimų plano V 
dr. I. E. Makar, dr. V. Nares, t. p. Felice Nausėda, sekf\ 
d r. J . Šimkus, dr. C. Vezel, 
dr. A. L. Yuška, dr. P. Žilvi
tis, dr. M. Žilvitis, dr. P. Zal-
lys, dr. P. Zalatoris, V. Stul
pinas, A. J . Garuckas, J. Pen
tis, V. Balanda, A. Bacevičius, 
P. Čižauskas, Pranas Gudas, 
A. Miscikaitiene, J. Mickeliū-
nas, Th. Thurston, J . Serei-
kis, Jr., Stanley Šimulis, P. 
Šaltimieras, A. Kumskis ir ki
ti. 

Komiteto nariais taip pat 
tapo lietuviu veikėjai iš dau
gelio lietuvių kolonijų Illinois, 
Wisconsin, Indiana, Michigan, 
Ohio, Nebraska, Oklahoma, Io-
wa, California ir Washington 
valstijų. 

GRAŽI IDĖJA 

•u 

K. NAUMIESTIS. — V i * 
tos keletas pasiturinčių asmoj 
nų imasi iniciatyvos pastatyt 
galingą ant Šešupės hidroelel 
trine stotį, kuri galėtų tiekta 
elektros energiją Naumiesčiu 
Šakių ir Vilkaviško miestam* 
bei apylinkei. 

CLASSIFIED 
DYKAI — MALKOS 

JAI 

100 lodžių malkų dykai — 42t^į* 
pavt<~, 1 blokas į vakarus nuo R 
cine — skerdynėse ( S t o e k y a r ' u o s ^ e . 

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
gos susirinkimas įvyks trečia
dienį, rūgs. 30 d., Fellow Ship 
house, 1331 W. 33 Pi., 7:30 vai. 
vak. Visos narės malonėkite 
atsilankyti. Bus svarstoma 
Uaug svarbių dalykų. 

Stella Wodman, rast. 

-t -r-« 
AR PEIKIA JUMS PINIGŲ? *<>, 

Mes perkam arba skolinam a j i 
visokių pirmų ir defaultuotų morag 
eni ar honu. KABANA, 30 N. JSi 
Salle St., Suite 836. 
• a " • " — • — — ^ ^ » ^ — — • i - - I I • • — 1 » .i ..i • • n i • — ^ — — ^ — a a . ^ 

REIKALINGA DARBININKĖS 

Reikalaujama mot ris kun yra pri* 
tyrusi visokių rūšių skuduru sorn, 
vime. H. Samors & Sons, 508 So. 
Sangamon St. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus i r Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų. Mo

terų, Mergaič ų ir Vailtų. 
NERTA V I L N O N E S PAN-

C I A K A S DftL M O T E R Ų 
I R VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Pa r 
duodam vilnones pijąs, storas 

i r plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel. VTCtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir* 

sekmadieniais. 

PENDON KAMBARIAI 
ta: Rendon 4 kamhariu fla+as. ŠvH 

sū«*. G^ra transportą<n.ja. Dor^hestei 
pn'o 75tos Rutvčft. Ren^a: $15.00^ 

Rendon 5 kambariu flatns. K a » 
tu vanrlnnin Sild^m°s. Pro Humbol<f 
Park. Rm^a- $32 00. Kreipkitės 
"Draueras". BOT 458. 2334 S. O 
lev Av«, Chįcaffo. 

PAIEŠKO SŪNŲ 

Paii ;tamioii prašomi praneši a-
r>ie n>ano sūnus Juozą ir Praną 
Krūmelius per " D r a u g o " arba 
" L a i v o " ro^akci'a. 

Arotina Juzefą Kruprelieme 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ. 

d v f i 
-? 

ATYDAI tu. Uvrie turi 
gimines LENKIJOJ 

Galite siusti pundelius spnų dra
bužiu, nuo 25 iVi 42 svarų savo 
jHmlnS^s T FNKTJOJ, B E MUI
TO M O K E S Č I U . 

JOK r IT LEIDIMU N E R E I K I Ą 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

I.ai\ai reguliariai vežioja 
Slun?ia*ne pinierus j Lietuvą. TS-
mokama doleriais. Taipgi s iun
čiame pinigus } kitus krafttus. 
D?l informaeijų kreipkitės j 

POMSH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spauldlng Ave. 
Telefonas VA.V Buren 6681 

Pa^davimni eleaningr ir 
krautuvo. 30 anartmeutu nan.. ^ 
P"ive»*s+"s paleisti pieiai. T^abai j t i a 
"i r^nda. Oo»*n r»ro<?a tinkama/ 
žmo^mi. 7217 N. Rogers Ave. 

- - „ji 
PARDAVIMUI OROSERNfi ^ . 

. .Pardavimui trroneme. Gerai iš<li pO-
tas biznis. Pr iver tas parduoti d l « . 
lei nelaimes. 3111 So. Hakted S+ « -

Rn'k'laujama mergina namu d a r 
bui Būti naktinrs. 2 vaikeliai šeimv-^ 
noi. Gordnn, 8417 Drexel Av«.. RAI^c, 
clifffe 2047. 

REIKALINGA ŽEIMININKi! t * ° 

Reikalaujama šeimininkė pn 
ti našlio namus 2 vaikučiai 6 ir igU 
m. amžiaus. Mažas moderniškas H 
partmontas. Panra^tas virimas, t * 
sišaukite Šeštadieni tarp 3 ir 7 v*. 
a»-ba \isa diena sekmadieny. C. Z-
ehel. 7123 S. Bennett Ave. (1 
East — į rytus). 

j 

Juc&eč -lengvas užsirūkymas 
TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED" 

REIKALAUJAMA: Salesmonas Pardavinėti 
Nauję 1937 Buick ^r 

Turi būti apie 35 metu amžiaus, švarus ir turi turėti pa-; ' 
žinties su žmonėmis, kurie išgali nusipirkti naują ar var-T* 
totą karą. Tikrai gera proca pasidaryti g rą pinigą. Parda- I*-*' 
vinė.'imo prityrimas nereikalingas. Pradžia su lėšų padenv 
gimu. 

GORDON BUICK 
6633 So. Western Ave. Tel. PROspect 0500 « 

fSI-

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 

Stiklu ir L t 

<itą 
bėgo 

, lie 
i 


