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POZICIJAS VISAM FRONTE 

Maskvai nesiseka, kad viešai 
rėmus Madrido radikalus 

RADIKALŲ SI RIAUŠĖS PARYŽIUJE 

RABATAS, Prancūzija Mo-
roko, spal. 11. — Ispanijos su
kilėlių vadovybė per radiją 
praneša, kad Madrido gyven
tojai gatvėse demonstruoja 
prieš radikalų vyriausybę. Nu
matomos kruvinos riaušes. 

BURGOS, Ispanija, spal. 11. 
— Sukilėlių karo pajėgų vy
riausias vadas gen. Franco a-
pkeliavo karo fronte, apžiūrėjo 
kariuomenes pozicijas ir jos 
vadams įsakė kas valanda bū
ti pasirengusiems pradėti vi
suotiną puolimą prieš Madri
dą, kas bus pradėta gal rytoj. 

n 
Išaiškinta, kad pereitos sa-

aites sukilėlių kariuomenės 
veržimasis buvo vvkdomas to-
bulesniam pasitvarkymui. Tik
slas atsiektas ir kokiam lai
kui sustota. Perkirstas gele
žinkelis, ku 
Įėjo susisiekti su Aličante ir 
Valencijos miestais — Vidur
žemio jūros pakraščiuose. 

Sukilėlių karo frontas prieš 
Madridą driekiasi ilgu pusra
čiu. Madrido radikalams pa
sprukti yra likęs tik rytų šo
nas. Neturi ne vienos geležin
kelio linijos, belikę tik pa
prasti keliai ir vienas kietas 
vieškelis. 

SAX MARTIN, Ispanija, 
spal. 12. — Sukilėlių tarpe 
kalbama, kad į dešimtį dienų 
Madridas bus paimtas. 

Podraug patvirtinama ži
nia, kad už trijų mylių nuo 
čia miškėtoj apylinkėj atkir
sta apie 2,500 radikalų mili
cininkų. 

LONDONAS, spal. 11. — 
Maskvos bolševikai nieko ne
laimėjo triukšmingai paskel
bę, kad sovietų Rusija paneig
sianti valstybių sutarimą ne
sikišti į Ispanijos vidaus rei
kalus, jei Italija, Vokietija ir 
Portugalija nepaliausiančios 
rėmusios Ispanijos sukilėlius. 

Neutralumo komiteto susi
rinkime vakar kaltinamų val
stybių atstovai pareiškė, kad 
šis boUevikų išsišokimas yra 

ISPANIJOJE KARAS NĖRA 
KLIASIŲ KOVA 

Anądien Prancūzijos sostinėje koįfemistai suprovokavo nacionalistus. Pasi
reiškė riaušės. Policija daugiausia pulįe" ne komunistus, bet dešiniuosius. Mato 
mi smūgiais parblokšti riaušių dalyviaf/ (Acme Photo.) 

Yra Maskvos bolševikų žygis, 
kad susovietinti Ispaniją 

WASHINOTON, spal. 10., jų įsigalėjimui statė kliūčių, 
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MADRIDAS, spal. 11. -
Radikalų vyriausybė ir toliau 
skelbia, kad dinamitininkai 
mainieriai jau įsiveržę Oviedo 
miestan (šiaurinėj Ispanijoj) 
ir skerdžia miesto ginėjus 
" faš i s tus" . 

Daugelis sukilėlių tačiau 
užsibarikadavę kai kuriuose 
didesniuose namuose ir atkak
liai laikosi tose pozicijose. 

PABĖGO DU ŽMOGŽUDŽIAI 
KALINIAI 

GREENFIELD, Ind., spal. 
12. — Iš vietos apskrities ka
lėjimo pabėgo du kaliniai, ap
svaiginę šerifą. Jie buvo kal
tinami už policmono nužudy
mą'. 

VIESULAS FILIPINUOSE 

MANILA, spal. 12. — Tai
fūnas (viesulas) ištiko Luzon 
salą. Ikišiol sužinota, kad 53 
asmenys žuvo, ir 400 kitų ne
surandama. 

GUATEMALA CITY, Gua-
temala, spal. 11. — Pan-Ame
rican Airvays linijos lėktuvas 
su keturiais asmenimis netoli 
čia smogė į kalno viršūnę ir 
sulūžo. 3 žuvo, 1 sunkiai su
žeistas. 

lėlių rėmimas dokumentaliai 
neįrodomas. Viskas kas bol
ševikams rūpi, tai tik drum
sti Europos valstybių taiką, 
kad pakilus atvirai gelbėti 
Madrido radikalams, kurie at
remti prie sienos ir negali iš
sisukti nuo bausmės, kurią 
pilnai užsipelnė. 

Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos atstovai nurodė, kad 
Maskvos bolševikai patys vi
sas laikas visomis priemonė
mis remia Madrido bolševikus 
ir kitus kaltina, kai bolševi
kams nesiseka Ispanijos su
sovietinti. Pirmiau Maskva 
tylėjo, turėdama vilties, kad 
Madrido radikalai laimės ka
rą ir Ispanija bus sovietine. 
Bet kai pamatė, kad radika
lams likimas jau nulemtas, 
kad ispanai patrijotai ima vir
šų, Maskva staiga prapliupo 
grasinti Europai. 

Komitetas nutraukė posėdį. 
Iš naujo susirinks gal rytoj, 
ar antradienį. 

AUSTRIJOJE PANAIKIN
TOS KARIŠKOS OR

GANIZACIJOS 

MADRIDAS LAUKIA 
MASKVOS! PAGELBOS 

VIENA, Austrija, spal. 11. 
— Austrijos ministerių kabi
netas, pirmininkaujant kanc
leriui Kurt Schuschniggui, po 
triukšmingo posėdžio pagaliau 

E ^ o ^ p a n a t k k a T i ^ v a ^ ^ r ^ ^ -
čias kariškas organizacijas 
' ' Heimwher' ' i r " Osteafkis-
che Sturmscharen". Abi or
ganizacijos bus inkorporuotos 
milicijon ir bus kanclerio ži
nyboje, lygiai kaip aktyve ka
riuomenė. 

Šios priemonės imtasi, kaip 
tarp princo von Starhember-
gerio ir majoro Fey pasireiš
kė rimtos varžytinės už v a d o j 
vavimą "Heimwherui" . 

Keletas ministerių, princo 
von Starhembergerio bičiulių, 
griežtai priešinosi "HeiVnwhe-
r o " panaikinimui. Trys jų net 
posėdį apleido. Tačiau tas ne
gelbėjo. 

MADRIDĄ^, spal. 10. Radi 
kalų stovis t į r a i desperatiš
kas, kai sukilėlių koliumnos 
nesulaikomai Veržiasi vis ar
čiau Madrido! 

ai atvirai pripažįsta, 

POPIEŽIUS SUDARO TARP 
TAUTINE MOKSLO 

AKADEMIJį 
VATIKANAS, spal. 11. — 

Pusoficialiai pranešta, kad 
Popiežius Pijus XI nusprendė 

I sudaryti tarptautinę mokslo a-
kademiją. Ši akademija bus 

VYSKUPAS RAGINA KO
VOTI SU NEAPYKANTA 
Per Katalikių Moterų tary

bos surengtus šeštuosius me
tinius pietus Palmer viešbu
tyje, Chicagoje, J . Eksc. vy
skupas B. J . Sheil ragino mo
teris, kad jos visur visados 
kovotų prieš neapykantos pik-
mm* 

Pietuose dalyvavo apie 2,000 
moterų. 

BOGOTA, Kolombija, spal. 
11. — Už 31 mylios vakarų 
link nuo šio miesto greitasis 
traukinis su kariais nušoko 
nuo bėgių. Apie 40 karių žuvo. | 

KĄ GUB. LANDONAS SA
KE CHICAGOJ 

Kansas valstybės guberna
torius Landonas, respublikonų 
ja i t i jos kandidatą^ į preziden 
tus, pereita penktadienį saky
damas prakalbą Chicagoje 
puolė prez. Roosevelto admi
nistraciją už nepaprastą išlai
dumą. J is nurodo milžiniškas 
nacionalės skolas, nepaprastą 
valdžios reikalą-os išlaidumą 
ir milijonus bedarbių. 

Pareiškė, kad jei jis bus iš
rinktas prezidentu, pirmiau
sia sumažins bėgamąsias ad
ministracijos išlaidas, suba
lansuos valstybės sąmatą ir 
tuo būdu sumažės mokesčiai. 
Bet nepasakė, ar milijonai be 
darbių gaus darbo. 

i i ne vienos savo pozicijos ne 
gali apginti nuo sukilėlių ver
žimosi, vakariniam karo fron
te ištraukta į naujas pozicijas 
— tik už 25 mylių nuo Madri
do. Tas reiškia, kad ji yra dar 
arčiau miesto atitraukta, ka
dangi radikalai juk nepaduos 
viešumon tikrojo tolumo. 

Radikalai jau žino, kad jie 
pralaimėję, karą. Visa jų pil
tis beliko tik Maskvos bolševi 

Mokslo Akademija. Šiuo rei
kalu nuosprendis bus išleis
tas lapkričio mėn. pradžią. 

Akademija bus sudaryta 18-
70 žymiųjų biologų, matema
tikų, chemikų, medikų ir kitų 
mokslo šakų mokslininkų. Ne
bus reikalinga, kad visi būtų 
katalikai, bi tik ne religiniai 
priešai. fc«* 

Akademijai pirmuosius vi
sus narius skirs pats Popie 

Šalies spaudos dalis gyvai 
diskusuoja klausimą, iš ko pa
sireiškė pilietinis karas Ispa
nijoje. Radikalizman įsimerkę 
(bet dar neįmirkę) laikraščiai 
tvirtina, kad šis karas yra 
kliasių karas, kad žemesnio
sios klasės kovoja prieš aukš
tąsias kliases — prieš išnau
dotojus. Patys radikalai tai 
pripažįsta, kad tuo laimėjus 
sau pasaulio užuojautą. Radi
kalai prie išnaudotojų grupės 
priskaito ir Bažnyčią, kuri gir 
di, Ispanijoje yra įsigalėjusi 
ir susižėrusi stačiai " aukso 
kalnus". * • 

Vis tai paprastos radikalų 
pasakos ir melas. Dalykų ži
novai pareiškia, kad karas Is
panijoje nėra kliasių karas, 
ir kad ten Bažnyčia nėra nei 
turtinga, nei įsigalėjusi. Kiek
vienas gali suprasti, kad jei 

pirmiausia raudonasis teroras 
nukreiptas prieš Bažnyčią i r 
katalikus. Komunistai bolševi
kai vadovavo " l iaudies" fron 
(ui ir terorui. Gyvenimas pasi 
darė nepakenčiamas. Tarp ka
riuomenės vadų atsirado pat* 
rijotų, kurie sutarė gelbėti tė
vynę ir tautą. Kariuomenės di 
desnėji dalis pagaliau &ukel-
imta prieš radikalų frontą. 

Dabar visiems gali būti aiš
ku pilietinio karo priežastis. 
I r tuo klausimu nereikalingos 
diskusijos. 

Kas link Ispanijos Bažnyčios 
turtingumo reikia pasakyti 
štai kas: Bažnyčia Ispanijoje 
iki radikalų teroro buvo tur-
tinga mokyklomis, ligoninėmis 
ir prieglaudomis ir tai visa bu 
vo parūpinta daugiausia bied-
nuomenei ir vargšams. Bažny 
čia visą savo išteklių panaudo 

Bažnyčia būtų įsigalėjusi, j i ' jo šių įstaigų užlaikymui ir ki 
nebūtų leidusi pasireikšti pi
lietiniam karui. 

tat •smerkia k&rus 
Karo priežastis kaip ant del 

no aiški, tik to nenori supras
ti daug kas ir iš neradikalų. 

,Bažnvčios turtai buvo istorį* 
nes katedros i r jose per ilgus 

tokiems gailestingiems dar
bams. Pinigais nepamainomi 

šimtmečius sudorotas menas. 

Bolševikai pavergę Rusiją, 
sudarė komunistišką internaci, 
onalą, kad vksam pasaulv su- , 
, _, T •• T • pnes Dievą kėlus revoliuciją. Internacio- » ' 
nalo vyriausioji buveinė Mas
kva pradėjo į visas šalis siun 
tinėti agentus. Šie Maskvos 
pasiuntiniai visur vykdė bol
ševikišką propagandą, visur 

Maskvos bolševikai suplana 
vo susovietinti Ispaniją. Vy* 
riausias gi jų siekimas yra iš
griauti krikščionybę ir kovoti 

kų pagelboje. I r ši pagelba tu j ž i u s . p a 8 kiau jie patys — a- ^ ^ ^ ^ ^ 
ri būti greita, kadangi atide-; kadeimijos nariai, papildys , d a ™ bandymus ir jų propa-

GRAIKŲ KATALIKU VYS
KUPAI POPIEŽIAUS 

AUDIJENCIJOJE ' 
liojimas ras Madrido radika
lus parblokštus. 

savo sąstatą. 

Militariniai patruliai saugo- ^ (JOUGHLIN KVIEČIA 

KRITIKUS UŽIMTI JO 
VIETĄ 

ja čia svarbesniuosius skers-: 
gatvius ir aikštes. Įsakyta žiū 
rėti, kad nepasireikštų tarp j 
gyventojų pasiauba ir maištai 
prieš radikalus. Kad ir men
kiausias gyventojų sąjūdis įsa 
kyta panaikintiVu ginklais. 

O radikalų laikraščiai vis 
daugiau rašo, kad sukilėliai 
gauna pagelbos iš visų valsty 
bių. Girdi, net Argentina gelb 
sti "fašis tams". 

NEPAPRASTAI BRANGI 
POLITINĖ KAMPANIJA 

15 ARABŲ DAUGIAU ŽU
VO PALESTINOJE 

JERUZALE. — spal. 10. ** 
Nablus Tulkram srityje, Pales 
tinoje, britų kariuomenė susi
rėmime su arabais penkiolika 
pastarųjų nukovi, 

WASHINGTON, spal. 10. 
— Abiejų politinių partijų va 
dai pripažįsta, kad šiemet pre 
zidencinė kampanija yra ne
paprastai brangi. Respubliko
nai i r demokratai nuolat šau
kiasi kontribucijų. Bus išleis
ta told daugiau, kaip kada 
nors p^r buvusiaB kampanijas 
praeityje. 

Apskaičiuojama, kad abiem 
partijom vargiai pakaks 20 mi 
lijonų dolerių išlaidų. 

BALTTMORE, Md., spal. 
11. — Kun. C. E. Coughlin 
vakar čia sakydamas prakal
bą atsakė monsignorui J . A. 
Ryanui, kurs aną vakarą nau
josios santvarkos vardu jį 
puolė, kad jo, kun. Coughli-
no, tvirtinimai yra klaidingi. 

Kun. Coughlin pažymėjo, 
kad paikas daiktas būtų pre
zidentą Rooseveltą vadinti ko
munistu, bet jo vykdoma nau
joji santvarka yra persisun
kusi komunistiškais princi
pais. 

J is sakė, kad jam yra ne
pakenčiami personaliai prieš jį 
užsipuolimai. Jei kurie jo kri
tikų nori užimti jo vietą ir 
kovoti prieš komunizmą, sa
kė kun. Coughlin, jis mielai 
pasitrauks iš viešumos. 

Pakvietė radijo klausytojus,, 
kad jie per laiškus pasisaky
tų, kas turi tiesą, mons. Ryan, 

gandos beriama sėkla niekur 
kaip reikiant neišleido diegi] 
ir neprigijo. Po kai kurio lai
ko tačiau susekta, kad kiek 
tinkamesnė dirva yra Ispani
joje. Propagandininkai t^n ra
do daugiau kaip kur kitur bied 
nuomenės nepasitenkinimo.Tad 
Ispanijon ir nukreipė savo pla 
čiausią propagandą. Maskva 
siuntė ten agentus. Nesigailė
ta milijoninių išlaidų. Praė
jus keleriems metams bolševi
kų pasėta sėkla iš dalies prade 
jo leisti diegus. Komunistams 
darbas pagerėjo panaikinus 
monarchiją. Vis gi dar jų dar 
bui daug kliudė jiems gimi
ningi socialistai ir anarchis
tai. Tad su jais padaryta taika 
ir sudarytas radikalų frontas, 
pavadintas "liaudies frontu". 

Su streikais, su bažnyčių de 
ginimais, su viliugingais pažą 
dais ir su teroru jie šiaip taip 
laimėjo parlamento rinkimus 
ir tuojau, visiškai nusitraukę 
kaukę, parodė savo dantis. 
Kadangi Bažnyčia v ;są laiką 

daugumas pasisakys už mons. 
Ryan, jis nutils ir mons. Ry
an teskleidžia naujosios san-

ar jis — kun. Coughlin. Je i | tvarkos idėjas. 

VATIKANAS. — Šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI au-
dijencijon priėmė Šv. Juoza
pato rusinu kolegijos, Romo

je, profesorius ir studentus. 

Audijencija surengta ryšium 
su 300 sukaktuvėmis, kaip mi
ręs Juozapas Velamin Tuts-
leg, minėtos kolegijos pirma
sis auklėtinis, o paskiau ta* 
pęs rusinu metropolitu. 

Šioj pačioj audijencijoj bu
vo ukrainiečių graikų katalikų; 
rito diocezijos J. A. Valstybė
se Jo Eksc. vyskupas K. Bo-
hačevskis ir Pittsburgho grai
kų rito (apeigų) Jo Eksc. vys 
kupas B. Takach. 

VISA NEGRŲ ŠEIMA PRI
IMTA BAŽNYČION 

MILWAKEE, AVis., s p a l 
10. — Andai čia visa negrų 
še*ma — Ellis Jordan su žmo 
na ir devyniais vaikais, priim 
ta Katalikų Bažnyčion. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu-

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina. 
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KAIP REIKĖTŲ KOVOTI SU 
KOMUNIZMU 

prancūzams. Taigi ir mums būtinai rebvia Kun. Pr. J . Vaitukaitis 
studijuoti propagandinę komunistų li teratūrj 
ir iš anksto ruoštis idėjinėn kovos su ja 
Kad j i būtų sėkminga, reiktų ta ruošimąsi 
organizuoti sistematiškai. Geriausias būdas, 
man atrodo, būtų šis: J j švenčiausios Trejybės n u t a - v ė jų mažinti, bet jas daugi-

1) Visose aukštesnėse mūsų mokyklų i r i m u o s e i v y k o stebėtini daly- ( no nuo pat pradžios. Šv. To-
klasese reiktų įvesti specialinės antikom'vuis-, k a i tuo momentu, kai tuiėjo mas sako, kad tų gausių ma
tines pamokos. prasidėti pasaulio išganymas, lonių J i turi sau, mums ir 

Per Šventųjų Metų jubiliejaus mūsų visokiems trūkumams, 
pastaruosius dvi ėjus metus j l aminus tecum! — Vies-
žmonėse reiškėsi jų dėkin^r- pats su Tavimi! — Pats Die-

3) Jas turėtų dėstyti taun tikras mok y- m a s ^ m u s u Atpirkimu, nuo vas dalinosi su Marija, Jos 
tojas, gerai išstudijavęs komunistinę i, auti- k u r i o l a i k o p r a e j o X 1 X d m_ dvasia i r &[vdim[j g a u s e n v l ^ . . 
komunistinę literatūrą. | ž i ų I š t o A t p i r k i l u o ^ ^ ' m i s l n a l o j l i y > k u r i o 8 a L i u k o 

4) Būsimiems antikomunistinių pamokų čių pirmutinė misterija, kuri Jos nuopelnams ir kilniai • a-
dėstytojams reiktų įrengti speeialinių ant i- užėmė pirmąją vii tą žmoni- rbei. Dievas buvo su J a nei 

2) Tų pamokų savaitėje turėtų bu H ne 
mažiau kaip dvi. 

A. Jakštas " X X Amžiuje" rašo; Ar ko
munizmas yra geras, ar blogas dalykas I J 
tai įvairiai atsakoma. J o šalininkai laiko jį 
vienatine priemone žemėje rojui sukurti. Jo 
priešininkai — stengias visokiais būdais n u o 
jo gintis, kaip nuo pikčiausių socialinių nuo
dų. 

Europos valstybės daugiau ar mažiau 
skaitosi su juo, kaip su įvykusiu takiu ir 
nU randa galimu mimegzti su komunistinė
mis valstybėmis diplomatinius santykius. To
kius santykius palaiko net ir vokiečiai, k u 
lių vadas Hitleris yra vienintelis atviras 
komunizmo priešas. Šitoks Hitlerio u u* įsta
tymas daro jam garbės; jei čia kas jam 
beprikiština — tai nebent jo politikos nenuo
seklumas, nes kad ir laiko jis komunizmą 
netoleruotina blogybe, tačiau savo diploma
tinių santykių su komunistine Maskva vis 
dar nenutraukia. 

MŪMĮ valstybė savo santykiuose su ko
munistiškais Sovietais yra korektiška; ta
čiau komunistinės propagandos Lietuvoje ne
leidžia; steigimą komunistinių ,kja»'iikų" 
draudžia, u i dėjimąsi į jas baudžia, komu
nistinę literatūrą konfiskuoja. Vadimu, pra
ktikoje komunizmą laiko sau žalingu ir pa
vojingu dalyku. Bet ar ta mūsų valdžios 
kova su komunizmu yra sėkminga ir ar ji 
atsiekia savo tikslą? Nieku gyvu. IKI ko.* 
Gi dėl to, kad toji kova varoma vien poli 
cinėmis priemonelnis, fizine jėga. Politinės 
priemonės veikia vien iš viršaus, vidaus vi
sai m siekdamos. Likviduotos laikinai " ja -
eeikos" vienoj vietoj, kelias kitur ir veikla 
toliau... 

Kas gi daryti, kad mūsų valstybes kova 
su komunizmu neliktų visai bergždžia? 

Pirmiausia, reikia atsiminti, kad komu
nizmo jėga glūdi idėjų srity. Jo gerovė yra 
perdėm idėjinė. Su idėjinėm srovėm sėK'niin-
gai kovoti tegalima vien idėjinėmis priemo
nėmis. Užsienis šią tiesą jau seniai sukrato. 
Todėl ten yra jau įkurtas specialinis taip-
tautinis antbnarksistinis Institutas (Institut 
International antimarxiste). 

Pastaruoju laiku ši kova su komunizmu 
rado didesnio atgarsio prancūzų katalikų ta
rpe. Šiemet pavasarį jie išleido Paryžiuje 
labai įdomią knygą vardu: "Essai d'ime 
Somme Catholiąue contre les Sans - Dieu" 
(Paris Editions Spės 557 p. inl2). Yra tai 
kolektyvus veikalas, kurio atskiras dalis yra 
parašę žymūs katalikai mokslininkai pran
cūzai, belgai, vokiečiai, o rtdagavo jį ru>as 
jėzuitas Ivanas Kologrivovas. Garbūs auto
riai turėjo bendrą tikslą — nurodyti, kaip 
galima sėkmingai kovoti prieš komunizmą, 
griaunant visus stereotipiškus jo priekaištus, 
kuriuos jis daro krikščionims, propaguoda
mas savo marksistines doktrinas. Jos čia pa
duotos autententiškuose tekstuose, imtuose iš 
pačių komunistiškų šutinių, ^otfų,, kaip 
*'Manuel Antireligieux (1933), Bouchaiino 
A. B. C. du Comunisme ir kt. 

Prieš porą -metų tame pat Paryžiuje bu
vo įkurtas organas vardu "Un i t a s " . 

Pastarame (12-me) jo n-ry- skaitytojas 
gali rasti nevieną įdomų straipsnį, pav. Ii, 
de Castillon'o S. G.: Meditation sociale: **Le 
cnretion en faee du pauvre Lazere"; Science 
• t Heligion; "Quin*a ans d* Cinema sovn* 
t ipue" , "La griiie pour eompredre la nou-
velle tactiąue communiste" ir kitokių. 

Matydami, kaip užsienis energingai ko
voja su komunizmu, ar mes, Lietuvos kata
likai, turim teisę šaltai žiūrėti į tą kovą lx 
niekuo jos neparemti? Savaime aišku, kad 
komunizmas gresia ir mums ne mažiau, kaip 

komunistinius kursus. 
5) Geriausiai baigę tuos kursus turėtų 

sustatyti gerus vadovėlius toms antikomu
nistinėms pamokoms. 

Šiandieną valstybei ir mokyklų valdžioms 
komunizmo doktriną draudžiant, pats komu
nizmas įgyja tam tikrą draudžiamojo mokslo 
aureolę; mokiniai mano komunizme esą daug 
kilnių ir aukštų idėjų. Bet tos idėjos, kaip 
uždraustos, verčia jaunus vaikų protu* jo
mis ypatingai domėtis, jas, dar jų n<v nant, 
pamilti, susižavėti, ypač kai jos nušviečia 
mos slaptų agitatorių arba pačių kolegų, .-u-
skubusių jau anksčiau su komunizmo prin
cipais susipažinti. 

J vedus antikomunistines pamokas, savu 
me pranyktų tas nesveikas komunizmu susi
žavėjimas, kaip uždraustų .vaisiu; mat, moki- da, o kada J is ateis! Nužeugk 
niai žinotų, kad komunizmo paslaptys anks-j rasa iš Dangaus ir debes)s 
čiau ar vėliau bus jiems atskleistos, ^o tiesos ' teduoda Teisingąjį... 
bus obj^Jvtyviai , pa r^y tc s , j o klaidas krit i :-j Ir, štai, dangiškosios įV<: 

nusviestos. , S >Y 

jos atpirkimo ir išganymo prieš Įsikūnijimą. Tačiau, ką 
darbuose, buvo Įsikūnijimo turime besakyti, kai J is de-
misterija arba paslaptis. Del vynius mėnesius ramiai ilse-
to visų pirma dvasioje eikime josi Jos įsčios prieglobstyje! 
į tą gyvenbutį šventosios Me- — Mano Dieve, argi aš e«u 
rgelės, kuri gyveno Nazarct.». 'mažiau vertas negu Marija, 
Tas gyvenbutis yra šventyk- Tavo Motina! Kurgi Tu M p 
la, kurioje prasidės to Įsikū- M, Viešpatie, kai Šventoje Ko-
nijimo stebuklinga paslaptį< munijoje pats ateini pa« ma
stai , Nekaltoji Mergelė, ku- ne ! Tam e brangiame moii'Ui-
rios vardas yra Marija, k'i.-- te, tikėjuuas mokina mane ir 
po ir nuldžiasi. Dar ir vėl Ji f mano angelas sargas sako 
iškelia savo rankas į Dan^ų man: "Dominus tecum — Vic 
taip, kaip J i darė, kai buvo ! špats su tavimi!" 0 Palaimi-
bažnyčioje, kur savo jaunys-1 ntoji Motin, prigell)ėk mam\ 
tės dienas praleido Dievo ta- prirengk mane, kai aš len-
rnyboje, 'melsdamosi: — Ks 

£ 

', 

• 

giuos su Jėzumi padaryti taip 
artimą vienybę, kuri įvyksią 
priimant Šv. Komuniją. A, 

i kad Jis būtų su manim ir su I 
mano mintimis, ka4 nušviestu,.) 

sps spinduliai šviečia apie Ja ! su mano širdimi, kad ją užde-
Tuo būdu ko'aiunizmas iš tam tikro ula- ^Dangiškoji dvasia stovi J f s gtų karšta 'meile! Kad Jk- vi-

ptingo dalyko būtų paverstas paprastu iboks- akivaizdoje. Tas pasiuntinys sada būtų su manim, mano 
lo objektu, kuris nebereiktų jau tamsoje lai- yra arkangelas Gabrielius, j darbuose, mano pasiryžimuo-
kyti, bet tektų pilnoje šviesoje — mokytis... j "Dis:vo stiprybė". Jis ateina, j se, mano tyrimuose. Kad Jis 
Tuomet komunizmo nuodai pranyktų savai- siųstas Aukščiausiojo ir Joj visada būtų su manim ir ta
me, ir niekiniai, išklausę tų antikomunisti-' vardu. Visas Dangus domisi da, kąi prisiartina mano gy-
nių pamokų, būtų radikaliai nuo tų nuodų ; dideliu įvykiu, kurs turi jvy- į veninio paskutinė diena, ir 
apsaugoti. Mat, mokiniai į kiekvLną komu-; k t i Tačiau, tas įvvkis žemeį! paskui, kad sLl Juomi amžinai 
nisto agitatoriaus priekaištą turėtų tinkamą ' y m dideiiJlės ^^fe W i S! gyvenčiau Jo Dangaus Kar, 

dabar yra sp#eWThmtts pakelta lysfėje! • '**** ' 
nupuolusią žmoniją, nuvalart Benedicta tu in muHeribus! 

Sugriaatame Alcazare. ši bronzinė 
statula ant aukšto stulpo stovėjo vidury 
Alcazaro. Bebombarduodami radikalai tvi 
rtovę statulą nugriovė. Kanuolėmis ra
dikalai Alcazare sunaikino daug senovės 
meno brangenybių. • J 

r. 

' J -

mokslišką atsakymą irgalėtų drąsiai atsi
kirsti, tardami: '4Žinome mes jau tuos' j••'•>ų 
komunistiškus poterius"!... 

LIETUVOJE ŽUVŲ GKIS GRAŽIAI 
TVARKOMAS 

1 , » , ? 
Lietuvos vandenų žvejyba ^as. Žuvų ūkiui sėkmrngai vy-

ligi šiol buvo mažai organi- j stytis yra labai svarbu pa-
zuota ir ši šaka labiau atkili- gautą žuvį kiek ilgiau išlai-
kusi, n' gu kitos ūkio šakos Į k ^ i ir ją tinkamai paruosti 
Žvejai neturėjo pakankaain, vartojimui. Tuo tikslu 1934 
žvejybos priemonių, o ypač 
nebuvo sutvarkytas žuvies su 
naudojimas, Pagautą žuvį žve
jai kartais neturėdavo kur 
dėti, gi tuo tarpu tolimesniuo-

Adomo prasikaltimą ir sulai- Palaiminta Tu tarp mot.- s e miesteliuose žuvis sunkiai 
kant Dievą s u žmogumi. Xun rų! — Kasgi drįs sakyti, kad gaunama. Tačiau neseniai su-
gi, Švenčiausioji Trejybė ne. Marija nėra pagerbta ir pa- s į n i p i n t a žvejybos būklę pa-

Alg. Daumantas, "Liet . A ido" bendra- i s a k o » k a i P ^ r K > v r kJ e : "Padą- laiminta ne vien viršum VIMĮ gerinti ir ją tinkamai sutvar-

BALTIJ03 TAUTŲ VIENYBE 

metais buvo įsteigta akcinei 
"Žuvies" bendrovė. PereiiaJ^ 
metais ši bendrovė Klaipėtį^ 
je pradėjo statyti žuvies m-
briką. Fabriko pastatymas k^-i 
štavo 200,000 litų. Rugsėjo,;J£ 
d. fabrikas buvo jau pasta^yr-a 

tas ir perimtas. Netrukus jis 
bus paleistas į darbą. Žuvies 

darbis tuo klausimu tarp kitko rašo: 
44Ir jeigu po vėlesniųjų nelaisvės metu 

mes, Baltijos tautos, atgimėm laisvam gy- : k o : " Padarykime Disvą į Ž.T*O 
venimui nedidelės ir milžinų kaimynų surein-; gaus pav ikslą! Ir Amžinasis 

j rykime žmogų į mūsų pavei-j pasaulio moterų, bet ir vir- kyli. Pirmiausiai dėmesys į fabrike y r a specialūs įrengi-
ikslą ir panašumą". Bet, sa-( šum visų šventųjų, viršum v!- j u r o s žvejybą atkreiptas. Pa-Įmai žuvies užšaldymui, už&al-

Žodis teatitaiso nusikaltusios 
žmonijos baisėtiną nuopuolį. 
Teisybė vyravo, baudžiant su
kilusius angelus, o dabar gai
lestingumas ir meilė garbin
gai tetriumfuoja žmogaus iš
ganyme! " — O meilės stebuk
lai O netikėtasis palaiminime! 

Ave! — Sveikas! — Tuo žo
džiu prasidėjo pasaulio išga
nymas; ir tuo .žodžiu buvo 
duota tiek daug palaiminimų 

tos, tai todėl, kad senieji aisčiai buvo pasi
vėlavę išeiti istorijos kūrybon, kaip suvie
nyta ir valstybiškai sąmoninga bendruome
nė. Mes buvom per ilgai išsisklaidę ir išsi
skirstę kas sau, nesuskatom vieningai gintis 
prieš atėjūnus ir nekartą turėjome klausyti 
jų diktatų, užuot jiems diktavę. Senųjų są
lygų nepakeisrme ir senųjų klaidų nebeiš-
taisysime, 

bet galime ir turime mokytis dabar ir 
ateityje būti vieningi, kada reikia ruoš
tis apginti naująją laisvę prieš tuos, ku
riems nuolat maga mūsų gintarinis pa
jūris ir visos kitos vešlios mūsų sody
bos. Kadangi šiandien tik ta tauta lai
koma verta laisvės, kuri moka ją apginti, 
— mes turime mokėti ir galėti savo lais
vę apginti. O mūsų jėgos bus trigubai 
stipresnės, kai visos trys tautos kietai I 
suspaus ištiestas rankas vienybei . 

nciausiai iš visų* sutvėrimų, 
Didvyriškojo Saulės kautynių laihiėjimo' Apart Jėzaus, nėra nė vieno 

sukaktuvėse, septyniems šimtams metų pra- ' g a r M s v e r t esnio ir viršesnio, 
slinkus, nebematome savo trečiojo dingusio k a | „ ^ „ ^ ^ ^ 
brolio — prūso. Bet uz tat jo vietoje mato-, 
me naują bičiulį — estą, kurio istorinio, da- ' Oratia pienai <Š— Malonės 
barties ir ateities likimo panašumas sieja jį pilnoji! — Marija yra malonės 
prie aisčių bendruomenės ir daro mūsų bro- ir grožybės pilnoji. Jos išvir-
liu. Šiandien mes visi trys — atskiros ne- šinės malonės viej* buvo Jos 
priklausomos valstybės. Tai savotiškai krei- sįelos grožybės atlpindis. Mu-
pia mūsų likimą, savotiškai mes kiekvienas m s m a i o n § " dalinai duoda...a, 
pas save namie tvarkomės, kiekvieną iš mū- tltffeu, Marijai, Dievo gyvuo-
Sų savaip veikia didžiųjų valstybių įtaka, I j a n č i a m tabernakuliu, buvo-
kaimynystė ir - mtngos. Argi paslaptį , d u o t h va ^ ^ 
ka4 yra artimesnių hm tolimesnių kamiynų, k a d J a • * v f . 
kuriems nepatinka mūsų vieningumas, kurie .v \ v • %Til* 
mieliau norėtų turėti reikalus su kiekviena ^ ^ i n i a m u *"*&* Mttett 
Baltijos valstybe atskirai, o ne, su jųjų san- m u o g a u s . Marija y ra ma-
ta rve?" l ̂ on#5s pilriojį^ n 0 r s Jos Nikai 

sų angelų, viršum visų t va- Mačius šventosios uostą bu-! dytos žuvies laikymui, mari-
rinių? O Marija, būk palai- j v 0 reikalas tą uostą naudoti navihiui ir kitokiam paruo 

taip, kad jis apylinkės žvė- Šimui. Šventosios uosto žve
jams suteiktų daugiausia nau jų visą gaunamą žuvį fabri 
dos. Dėl to buvo paruoštas 

minta dėl gausybės tu dieviš
kųjų palaimų, kurias geibia
me Tavyje, dėl pilnybės ma
lonių, kurias Tu mums duodi,' tam tikras planas, kaip per 
dėl kilniausios didenybes, į keliolika, nu tų būtų galima 
kurią Dievo Sūnus, Įsikūnijęs dvejus aprūpinti reikalingais 
Tavo įsčioje, iškėlė Tave, dėl žvejybos įrankiais. Apskai-
beribės garbės, kuria Tu esi .c"iuota, kad Šventosios rajono 
vainikuota Danguje. žvejus aprūpinti žvejybai lai-

Et ben dietus fruotus vent- vais ir kitomis priemonėmis 
ris tui! - Ir palaimintas T a - k i k i » a r t i P0 8*" *&*>** U" 
vo įsčios vaisius! - Tie 6v. * * ( J i i š v L s 0 ***** L i e t u " , 

žlnonijai, net didėliausiems ka Elžbietos žodžiai yra pa***;-!™* pajūrio žvejams reikėtų vartoti žuvį. 
Itininkams — per pastaioo- kinimas duotas Palarmintai v i r š milijono litų. 
sius devyniolika šimtmečių.'Mergelei ir himnas Jėzaus 

Ave! Sveika!" pasveikini-'Kristaus garbei, nes Marija 
be Jėzaus nebūtų tokia, ke 
kia J i yra. Dėl to J i p r ima 
mūsų pagerbimą vien kati a-
tiduoti Jėzui. Tat, maldauja-

kas lengvai pajėgs suimti ir 
sutalpinti tam tikrą skaičių-
Klaipėdos krašte sugaunamų 
žuvų. 

Esant organizuotai žuvų pre 
kybai, manoma, kad po pen
kių - šešių metų žuvies su va
rtojimas Lietuvoje t h k pad :-
dės, kad kiekviena šeima bent 
vimą dieną per savaitę galės 

Tab. 

. 

mas buvo teiktas Marijai, skai 
sčiausiai, nekalčiausiai ir šve 

Šių metų pavasarį buvo nau 
jai pastatyti ir žvejams per
duoti naudoti du motoriniai 
laivai. Žuvų gaudymas tais 
laivais pasirodė gana sėkmin-

VIENIEMS BLOGAI, 
KITIEMS GERAI 

me, kad per Mariją aptureui- j N a u j o s i o s Sandaros 
me Jos Dieviškąjį Sūnų. Ir Arflr;ins linksmvbė i 
ta malonė bus mūsų, jei pažin
sime paslaptis, kurias mokina 
"Sv . ika Marija , , ,, jei tą ange
lišką pasveikinimą su atsida
vimu dainai ir pamaldžiai kai 
besime. 

Kai tas angeliškas pasvei
kinimas maldingai kalbamas, 
tampa priešas šėtonui, k u iš
turi skubiai prasišalinti, nes 

himnas, 
Marijos linksmybė ir šven
čiausios Trejybės garbė. 

Be to, ir mums, menkiems 
tvariniams, tas pasveikinime s 
yra mūsų išganymo priesai
ka. Dėl to, dažnai ir maldin
gai jį kalbėkime, atsimiuda-
mi, kad paeina iš Dangau^, 
ir maldaudami, kad per Mv. 
rijos motinišką globą ir ga
lingą užtarymą, laimingai su 

pasveikinimo plaktas jį suka- Jėzumi gyventume -čia,- žemė 
potų. 

i( Sveika Marija f t ange-
Žįnoma, kad priešai nori Baltijos valsty i t o Prasidėjimo privilegija i r ' liškasis pasveikinimas yra sie 

)ių 
ir bendradarbiauti. 

je, ir paskui, kad galėtume į 
Dangų patekti, ir su Jėzumi 
Jo Dangaus Karalystėje am-

bių susiskaldymo.'Dėl to joms reikia vienytis tobulas santykiavimas su to- los šventumas, angelų džiaus j žinai gyventi, būdami laimin-
ir bendradarbiauti. 'i mis visomis malonėmis nelio-'smas, palaimintųjų giesmė, gi ir patenkinti! 

SALAKAS. — Zarasų aps-
Dėl šios vasaros sausrų van
dens malūnai pritrūko van
dens ir priversti atsisakyti 
nuo darbo. Tuo pasinaudoda
mi gariniai malūnai, nežiū
rint kad ir brangiau ima už 
malimą, nespėja malti, o van
deniniai ilsis. 

Ūkininkai nusiskundžia, kad 
bloga būsianti «*£«:!'. Šią vusu 
rą esant did. sausroms, javus 
nustelbė įvairios piktžoles. Ga 
vę viršų piktžolės, ufcteršė* sėk
lą. Sako, kaikuriems netik sėk 
lai, bet ir vėplai būsią maža. 

Šios vasaros kopusių der
lius sunaikino vikšrai. Beliko 
vos stagarai. 

PLATINKITE "DRAtTGV 
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Negro (Juoduko) Kerštas 
Toli, toli nuo mūsų, už di

džiųjų jūrių, yra žemė Afri
ka vadinama. Pietų Afrikoje 
yra deimantų kasyklos. Dei
mantai — labai brangūs ak
menys. Tose kasyklose dau
giau dirba negrai. J ie įvai* 
riais būdais deimantus vagi-
nėja. Vieni juos ryja, kiti pa
baro žaizda ir joje deimantą 
paslepia a r kitomis suktybė
mis pasinaudoja. 

Vienas darbininkas negras 
Zelembas slaptai įdėjo dei
mantą į skardiną dėžutę, nuo 
valgių jam užsilikusią ir metė 
ją per tvorą savo draugui ten 
grobio laukiančiam. Pamate 

blizgančios tamsoje akys. Ga
lingas staugimas sujudino c*-
rą — tai liūtas... 

Riversas savo sielą pavedė 
Dievui. Žvėris minutei stab
telėjo lyg svarstydamas kas 
daryti ir dingo tamsoje. 
Regimai liūtas buvo sotus, tai 
paliko auką ramybėje. 

Štai Riversas jaučia, kaip 

Nereikalingas Išgęstis VINIS 

Jokūbas su Motiejum kar- Darbštus viniakalys per iš-
tą keliavo per labai didelį tisą dieną stovėjo kalvėje ir 
miškją. Visa dieną ėję vakare be paliovos kalė vinis, kad net 
vos pasiekė medžiotojo trobe- žiežirbos tiško. 
lę. Abu nudžiugę įžengė į vidų j T u r t i n g 0 kaimyno pono von 
ir rado šeimyną bevakarie- j B e r g o g . ^ ^ y ^ k a g 

niaujant. Geras seimininkas ^ m valandomis žiu-
ir juodu pakvietė prie stalo. 
Bevalgydamas Motiejus išsi
šneko, kad jis už nakvynę ga
lįs ir užsimokėti, nes jam pini-

kažkokie maži gyvūnėliai š lau- ,g u netrūksta. O Jokūbas visą 
po jo kūną; girdi a š t r i ų , l a i k * ^ ^ ^ b e ž i ū r ė d a m a s 

į ant sienos bekabojaneius zia 
dantų grunksėjimą ir virvių 
mazgų trūkčiojimą. Riversas 
jaučia, kad virvės jau nebe 
taip jį varžo. Vienas smarkus 
įtempimas ir rankos laisvos 

kitų jį varžančių ryšių ir grei
čiausiai įkopė į medį. Saulei 
užtekėjus lipa iš medžio, su 

, . i , , -~. nuo pančių. tai kasyklos sargas Riversas m
 r . . , . , 

M ,. . ? v_ _ . Tuojau atsipalaidavo ir negailestingai jmušė Zelem-
bą. Baudžiamas negras nė su
vaitojo, nė nekrutelėjo. 

Kitą dieną visi stojo į dar
bą, tik sargo Riverso nesima
tė. Ieškojo jį namie, kavinėje, 
visur kur jis paprastai atsi
lankydavo. Veltui. Dingo kaip 
kamparas. Negras Zelembas 
ramiausiai dirbo savo darbą. 

Riversas gulėjo džiunglėse 
surištomis rankomis ir kojo
mis, užkimšta burna. Jį nak
čia, grįžtantį nuo darbo, stvė
rė už gerklės stipri nematoma 
rank*a ir nuvilko į baisią dy
kumą. 

— Buvai negailestingas, 
!:aip plėšrusis žvėris, tegul ta-
' • žvėrvs sudrasko! — tarė 

?v n į ausį nežinomas balsas. 
lo l i staugė dykumos ketur

kojai gyventojai. Riversas 
ante esąs žuvęs. Sušlamėjo, 
u^raškėjo i r pasirodė dvi 

medėjo šautuvus ir durtuvus, 
pats sau jis taip manė: "Ši 
tas žmogus gali būt galvažu
dys " . 

Nakvoti davė jiems ant 
aukšto plačią minkštą lovą. 

rėdavo į tą darbą. 

Vieną' sykį viniakalys ir 
sako jam: "Daug dailaus lai
ko turėdamas, pasimokyk ir 
tamsta, ponaiti, vinių kalti, 
nes, ką gali žinoti, rasi, kitą
syk ir naudinga bus mokėti". 

Dykaduoniui ponaičiui tat 
patiko. Pasiėmęs juokauda
mas kūjelį ėmė ant priekalo 
kalinėti i r greitu laiku išmoko 
gaminti pusėtinai tinkamas 

Motiejus tuoj užmigo i r ėmė vinis batams siūti. 
knarkti, o Jokūbas iš baimės, j S e n i g p o i m g v o n B e r g a g mi_ 
kad šeimininkas nenužudytų,* r g . s ū j m g p e r k a r ą n u g t o ; j o ga_ 

renka virvagalius, kuriais bu- negalėjo nė akių sudėt. T a į p l v o dyarų {^ k a i p o b e t u r t i g ig_ 
™ c ^ o ^ o * i , ™ U K . rroJ jis n e m i g s ir prasėdėjo lovoj ^ ^ i š k e l iavo toli iš savo vo suvaržytas, ir po kelių va 
landų grįžta laimingai namo. 
Atėjęs pas kasyklos direkto
rių sako: 

— Štai virvės, kuriomis bu
vau surištas. Mano laimei jos 
buvo aliejumi persunktos. A-
liejaus kvapas paviliojo ma
žyčius dykumos gyvūnėlius, 
kurie sukandžiojo virves į 
šmotelius. 

— Paminės juodukas savo 
kerštą! — sušuko sukandęs 
dantis kasyklos vedėjas. 

— Gink Dieve, pone, nebau-
skite jį! Aš pažadėjau Dievui 
ir dar daugiau... 

jis nemigęs 
visą naktį. 

Dar gerokai prieš auštant 
Jokūbas nugirdo priemenioj 
tykius žingsnius ir medžioto
jo su žmona pašnekesį: " T u r 
būt abu dar miega... Tik tu, 
tėvai, tykfau, kad nepabustų... 
Kažin, ar abu p i au t ! " Jokū
bas iš baimės ėmė stirti. Šok
ti nuo aukšto į kiemą negali
ma, nes apie namus bėgiojo 

krašto į vieną kaimą. Tame 
kaime gyveno daugelis kur
pių, kurie mieste apsčiai iš
leisdavo daug pinigų vi
nims pirkti, o dažnai i r už pi
nigus negaudavo; mat, visoje 
apylinkėje gamino armijai 
daugelį tūkstančių batų. 

Jaunas ponaitis von Bergas, 
vargo prispaustas, prisiminė 
gfcrai mokąs batams vinis kai 

didelis piktas šuo. Rėkiant į t i J i s apsiėmė gerai kurpiams 
girioj; taip pat nieko neprisi
šauksi. O čia Motiejus sau ra
miai knarkia, kaktą patogiai 
ištiesęs ant pagalvio. Tuo 

Geri Darbai 
Stasiuko lankomoj mokykloj 

tikybos pamoka buvo pasku
tinioji. J i s dabar vienas ėjo 
namo ir mąstė, ką kunigėlis 
buvo pasakojęs. Stasiukui la
bai patiko per pamoką minė
ti turtingi ponai, kurių vie
nas pastatydinęs neturtėliams 
ligoninę, antras — našlaičiams 
prieglaudą. O kaip jis norėjo 
būti tuo narsiu skautu, kuris 
ištraukė skęstantį vaiką. Sta
siukas labai norėjo padaryti 
tokių didelių darbų, bet jis nei 
pinigų neturėjo, nei plaukti 
nemokėjo. 

Eidamas triukšmingiausia 
miesto gatve, Stasdukas pama
tė tamsiais akiniais senelį, ku
ris lazda ieškojosi sau kelio. 
Stasiukas priėjo prie jo ir pa
klausė : 

— Ar tamsta nematai! 
— Taip, mano vaikeli, atsa

kė neregys. Noriu pereįti j ki
tą gatvės pusę, tik bijau, kad 
mane nesuvažinėtų. 

— Aš tamstą pervesiu, duo
kit man ranką. 

I r Stasiukas, pirm pažiūrė
jęs į abudu gatvės galu, per
vedė neregį į kitą gatvės pu-

Nuo to laiko Riversas savoj t a r PU šeimininkas ant kojų 
valdiniams buvo labai žmonis-'pirštų prislenka prde lovos, 
k a s guj # . | pasistoja kiek aukščiau (Jcn-

kūbas ir blusos numirė) ir, 
pakėlęs didelį peilį, nupiovė 

I gerą bryzą lašinių nuo palties, 
i kuri kabojo ties svečių lova. 
Paskui šeimininkas vėl taip 
pat tykiai nulipo žemyn. 

Ryto metą, kai ja,u svečiai 
buvo pakilę, juos šeimininkas 
pakvietė pusryčių. Ant stalo 
buvo padėta pilniausia lėkštė 
gražių lašįnių ir garavo, kaip 
rėtis, dubuo riebios sriubos. 

Kai Jokūbas su Motiejum 
skaniai pavalgę rengėsi toliau 
keliaut, šeimininkė abiem pa

iniai šaligatviu nuėjo tolyn. 
— Kaip tai? — galvojo 

Stasiukas, — ir as jau pada
riau gerą darbą? Juk aš nie
kam nedaviau pinigų, nei nuo 
mirties neiškelbėjau. Bet se
nelis taip sakė. 

Nudžiugo Staselis ir tekinas 
bėga namo. Pas vartus susi
tiko senutę skalbėją, nešiusią 
du kibiru vandens. Stasiukas . . . . . ~ .. dovanojo po keptą viščiuką, jai atidarė vartus. Senute pa-, v. ." v . , . , . . 

. _ . Gražiai uz viską padėkoję ir sąstate kibirus ant žemes ir 
ilsėjosi. Tai matydamas, Sta
siukas paėmė kibirus ir pri
nešė ligi pat jos buto durų. 

— Tegul tave Dievas lai
mina, mano balandėli, — ta
rė senutė. — Kad tu žinotum, 
kokį man gerą darbą padarei! 
Šiandien man taip skauda 
ranką. Dėkui tau I 

— Tai ir vėl geras darbas? 
pamąstė Stasiukas. Juk tai 
labai lengva. 

Rytdieną jis prašė kunigėlį 
paaiškinti. 

— Taip, mano brangusis. 
Tavo mažas patarnavimas ly
giai tiek geras, kaip ir tur
tuolio, kuris skiria vargšams 
daug pinigų, arba kaip stip-

sę. Senelis Stasiukui labai d5- raus jaunuolio, kuris gelbsti 
ko jo: skęstantį. Tu davei, ką turė-

— Gerasis vaikeli, padarei j a i : savo darbą, gerą norą i r 
man labai dėdelį gerą darbą, mylinčią širdį, visai nelauk 
tegul tau Dievas atlygins. damas jokios žmonių padėkos. 

atsisveikinę, juodu iškeliavo 
toliau. 

Dabar Jokūbas suprato, 
kad šeimininkai kalbėjo apie 
viščiukų piovimą ir galvojo, 
kaip bus skanu jie suvalgyt. 
T3ik jo galva buvo sunki ir be-. 
einant kojos pynėsi, nes buvo 

užtektinai prigaminti vinių, 
jeigu padės jam uždėti dirbtu
vę. Kurpiai padėjo,, i r jis iš 
savo darbo gerai galėjo išsi
maitinti. 

" Žiūrėk, kaip gera, kai mo
ki nors vien tik batui vinį pa
gaminti, ' • kalbėdavo ne sykį 
ponaitis. •' Dabar iš to man di
desnė nauda, negu iš dvaro, 
kurio nebūčiau ir už šimtą 
tūkstančių guldenų a t idavęs / ' 
• i I I I i 

nemigęs, o Motiejus gerai pa
silsėjęs, tvirtai žengė, kaip 
vyras. 

Mažas Staselis 

i: 
I 

lt-

Patenkintas išgelbėjęs dvi gyvybes. Ant Ogden ir Roosevelt gatvių skerskelio, 
Chicagoj, kaž kaip į didelį trafiką pateko katė nešina 3 savaičių katuką. Pamatęs tai 
šis šuo puolė į vidurį trafiko ir, pagriebęs katę, išnešė į saugią vietą. 

MERGAITES DAINA USIŠYPSOK! 
\ 

Gražiai žaliavo 
mano darželis 
per visą vasarėlę. 
Visaip žydėjo 
mano gėlelės, 
ramino man širdelę. 

O kai atėjo, 
šalts rudenėlis, 
pakilo šiaurės vėjai, 
pakilo vėjai 
užėjo šalnos, 
nuvyto visos gėlės, 

Dabar jau liūdna 
mano daržely, 
rudi visi kampeliai; 
nėra žiedelių, 
nėra lapelių, 
tik stagarėliai stypso. 

Angelui Sargui 

Angelėli, sarge mano, 
tegu tavo akys gano 
visą naktį, visą dieną 
mano judesį kiekvieną. 

Pasienius tavo ranką, 
tegu siela tiesiai kanka 
s,u dorybe pas Dievulį. 
Vesk ten, Angele bičiuli! 

M. Grigonis. 

| — Tėveli, a r iš tiesų dabar 
j gydytojai traukia dantis be 

Vienas skulptorius numiręs : 

atėjo prie Dangaus vartų ir, \ Taip. 
kaip geras artistas, įprašė gar- _ 
. . fo . . j " F . — Tai kodėl traukdamas 
bingos ten vietos: savo amato ; . > 
. T^ • L- mano dantį, iis suriko, kai as 
ir Danguje nemanė mesti. . . v 

T , j - i J • ». jam įkandau į pirštą? 
— I r ką tu dirbdavai ant ° • T 

žemės! — paklausė angelas. 
Aš skulptuodavau iš mar

muro didelius įžymius žmones. 
O save patį ar esi skulpta-

vęs? — tiesė angelas. 

— Pasakyk, Antanai, kur tu 
taip ilgai buvai? — klausia 
tėvas savo sūnų. 

— Geriau pasakysiu, kur 
— Save patį? Ne... Savęs nebuvau; mažiau reiks kalbė-

pačio aš dar neskulptavau, —, ti, — atsako Antanas, 
atsakė nuraudęs skulptorius. 

— čionai įleidžiami tik tie, 
kurie ne kitus, bet save patį 
išskulptuoja — baigė pasikal
bėjimą angelas. 

Mama ir Aldutė jau greit 
grįš iš atostogų. Joms taip 
buvo gera pas senelę, ypač 
Aldutei. J i tiek pasakų išgir-

YKLU VEDĖJU 
DĖMESIUI 

Mokykloms prasidėjus, 
"MaŽŲJŲ Skaitytoju Sky
riaus" prenumerata numuš
ta 50%, kas duoda galimy
bes kiekvienai mokyklai šj do, tiek gražių knygų prisi 

i . - n i u T - L i • valku skyrių įsigyti. Jis p a skaitė. O Aldute mėgsta skai- * .. ' „v . 
. +- i • • • - 4 ' u _ des vaikams: 1) geriau šutyti, baisiai mėgsta. 

prasti savo šv. religijos pa
grindus; 2) įsigyti ir palai-

Mama 
mato, kad prieš išvažiavimą j 
dukrelė rašo. Eašo ir rašo, vis j 
labai skubiai I ^ ^ r a Z , U S l , e t u v , s k u s P a " 

- Ka tu ten dirbi, va ike l i?«f f Č l u S .V,3> Pa,de,f m°kV 
- klausia mama. > t o J 0 m S , l e t U V , « k ^ ° ^ P 3 " 

Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių 
aš ne lapelis, bet iš lapelių. 

Ats. Vainikas. 

Aldutė vis skubiai rašvda-
ma sako; 

— Tokia įdomi knyga. Ne
spėjau pabaigti skaityti. T)a-

mokose. 
Todėl, neatideL'ojantj pri-

siŲsk!t užsakymus, nes kiek
vienas šio skyriaus numeris 

bar skubu nurašyti, kad ga- yra spausdinamas tik vaikų 
lėčiau skaityti namuose. naudai. Red. 

UNCLE WlGGILrs TRICK9 

"I i i e e i 
a little 

exercise." 

! ' • ! " • 

I i brougkt m a 
ou , t , t oo ' « 

TKi* 
will 

brirvį auk, J 
tke. dust"' 

LITTLE BUDPY By Bruce StuarF 

Tai taręs atsisveikino ir ra* J. Saurutis. *tnt*iH BU, Jnrtfi HIUMIĮF rtinnti F**! 
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Didelis Baltijos Tautu Kongresas Kame 
* • • — HMM . a - ^ i • • • • • Ui 

Reiškiasi Gražus Lietuviy, Latvių ir Estų 
Bendradarbiavimas 

Baltijos tautos — lietuviai, 
latviai ir estai tarpusavio be* 
ndradarbiavlmo ir vieningumo jungos pirmininkas adv. P. 

q iškėlė jau pačiais pirmai- Gužas, daugelis Lietuvos, I š 

vaduoti sąjungos pirmininkas 
d r. A. Juška, savanorių są-

siais nepriklausomojo gyveni- tvijos ir Estijos organizacijų, 
mo metais. Pamažu visuose studentų korporacijų, žymių 
trijuose kraštuose šis sūkis a- veikėjų, bei mokslo ir meno 

atstovų. Kongresą sveikinda-I pemė vis platesnius visuome
nes sluoksnius. Šitą darbą au-

I kštai įvertino ir Baltijos val
stybių vyrai, kurie po kelių 

1 metų bandymo, pagaliau, 1934 
metais rugsėjo 12 d. Ženevo
je pasirašė Baltijos santarvės 

mas buvęs pirmasis Baltijos 
bendradarbiavimo biuro pir-
•miuinkas latvių inžinierius Ri
teris pasakė: "Ties Baltija 
susibūrė debesys, kuriuos ir 
aklas mato. Tik vienybėje vi-

akta. Nuo to laiko šių trijij si galime atsilaikyti. Todėl 
tautu vieningas darbas įgavo 
daug platesnį ir gilesnį turi
nį, kuris paskutiniaisiais me
tais jau dažnai išsilieja į Ba
ltijos tautų vieningumo mani-
festaciję. 

Tokia graži manifestacija, 
pavadinta Baltijos tautų vie
nybes kongresu, buvo rugsė
jo 20 d. — 21 d. Kaune. Tai 
buvo jau antrasis lietuvių -
latvių - estų vienybės kongre
sas, nes pirmasis buvo 1934 
m. Rygoje. Į dabartinį kon
gresą iš Latvijos ir Estijos 
atvažiavo po keliasdešimts at-
stovų. Juo, gy\#i dpjuejpsi ne 

latvių ir estų visuomenes. 

drąsiai galime proklamuoti 
Baltijos valstybių federaciją". 

Kongresas iš savo puses nu
tarė pasiųsti sveikinimų te
legramas Lietuvos Respubli
kos Prezidentui Antanui Sme
tonai, Latvijos Respublikos 
Prezidentui Karoliui Ulma
niui i r Estijos Respublikos 
Prezidentui Konstantinui Pa-
tsui. 

Išklausius gausių sveikini
mų, bendradarbiavimo biuro 
pirmininkas Ant. Merkys pa
darė platų pranešimą apie 
biuro nuveiktus darbus. Pir
miausia, A. Merkys nurodė, 
kad šis bendradarbiavimo biu-

mesnese Lietuvos vietose, o 
taip pat turėjo galimumo ge
riau pažinti Lietuvos laikiną
ją sostinę Kauną ir jo gražia 
šias apyliinkes. 

Šis Baltijos tautų vienybes 
kongresas praėjo su pakilusia 

į nuotaika ir ja*me pasireiškė 
darnus lietuvių, latvių ir eFtų 
bendradarbiavimas. Jo darbo 

į vaisiai ir nutarimai bus sten-
j giamąsi įgyvendinti netolinio-
I je ateityje. Reikia tikėti, kad 
i Baltijos tautų bendradarbi,--
vimas išsiplės ne tik ,eia prie 
Baltijos jūros esančiuose kra
štuose, bet taip pat ir visui 
ten, kur gyvena šių trijų tau
tų žmonės. Tsb. 

Pirmadieiis, spalių 12 <L, 1936 
I m 

rienė, O.lDaunorieoč, Rodinsf? i 
kiene ir W. Nenienl. 

Ona ir feimanas Brazauskai 
augina gražią šeimynėlę. Sū
nus Bruno baigęs elektriko^ 
inžinieriaus mokslą. Spalių 4 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje susituokė su M» 
Daunorai te. Duktė Stella lan- '. 

(ko Aukšt. mokyklą, o TereJp^.-
parapijos pradžios mokyktei 

i Brazauskai yra savininką 
5 didelių namų Garyje, Lifjįę 
prie biznio ir pirmi iš lie'tii-
vių baryje turėję valgmuų 

'. daiktų krautuvę. Brazauskas 
j yra vienas iš 6 parapijos ko- . 
! miteto narių. 
1 Ilgiausių metų! 

Žinios Iš Garv, Ind. I 
' I 

t 

Atrenka grobį. Būrys Ispanijos sukilėlių susėdę atrenka šovinius, kuriuos pasi
traukdami radikalai palieka pozicijose. Visu frontu besitraukdami į Madridą radika
lai palieka, nes nespėja paimti daug visokios amunicijos. 

^mmm+mmm^m 

t reikiamo dėmesio i a s b u v o įsteigtas 1*54 t e 
kreipė ir viešoji Europos nuo- t a i s R yg°i e - Pereitais metais 

i 

h 

monė. 
Antrąjį Baltijos tautų vie

nybės kongresą Kaune atida
rė Baltijos bendradarbiavimo 
biuro pirmininkas Kauno mie
sto burmistras Antanas Mer
kys. Sugrojus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos himnus, kon
gresas išklausė daugybės gan
tų gražių sveikinimų. Pirmiau 
sia kongresą telegramų pa
sveikino Lietuvos Respublikos 
prezidentas Antanas Smetona, 
ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis, Estijos užsienių rei
kalų ministeris dr. Akelis, o 
žodžiu — Latvijos ministeris 
Lietuvai Sėja, buvęs Estijos 
užsienių reikalų ministeris 
prof. Piip, Lietuvos šaulių va
das pulk. Saladžius, Vilniui 

jo centras buvo perkeltas ] 
Kauną. Biuras dėjo visas pas
tangas tinkamai organizuoti 
Saulės kautynių 700 metų su
kaktuvių paminėjimą. Šios 

| pastangos atnešė vaisių, nes 
dabar Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje Saulės kautynės la
bai plačiai minimos ir apie 
jas visuose trijuose kraštuose 

Pirmosios kongreso dienos 
vakare visi kongreso dalyviai 
nuvyko į Vytauto Didžiojo 
muziejaus sodelį, kuriame pa
gerbė žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir ant Nežinomojo Ka
reivio kapo* padėjo vainiką. 

Antrą kongreso dieną do
centas J . Berzinš skaitė įdo
mų referatą apie Lietuvos įta
ką Livonijai lietuvių - lenkų 
laikmetyje. Šiame referate au-

nuomene. J is priėjo išvados 
kad toks keitimasis padės la 
biau suartinti priaugančią ka 
rtą, kuri nettolimoje ateity 
je galės būti stiprus tamst fc 
šių tautų .vienybei ir glau
džiam bendradarbiavimui. 

Išklausęs ir aptaręs šiuos 
referatuose bei pranešimuos* 
iškeltas mintis, kongresas r>r 
ėme nutarimą, kuriame kon 
statavo, kad paskutiniaisiais 

torius pareiškė nuomonę, kad metais Baltijos tautos parode 
nors anais laikais buvo ben- įtikinantį nuoširdaus ir tai-
dra Lietuvos - Lenkijos vai- kaus bendradarbiavimo pavyz-

Sidabrines vestuvės 
Onos ir Simano Brazauskų 

vestuvių 25 metų sukaktuvių 
I minėjimo puota įvyko pirma
dienio vakare, 5 d. spalių, jų 
naujame, vos baigtame staty
ti name. Vakarienėj dalyvavo 
kun. J. Sitavičius; iš biznie
rių John Pruzin, vietinis gra-
borius, Einikių šeima ir Ka
zlauskų šeima ir daug drau
gų. Dovanas suteikė M. Ju-

Moderniškas Mokslas 
Pagerino Populiarų 

Vaistą 

Įdavimui plėsti b: i gilinti vi 
sose valstybinio, kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo srityse. 
Vpae kreiptinas dėmesys į 
priaugančią karta, kuri turė
tų būti perauklėta taip, kad . 
su didesne energija tęstų taip 1 1 4 4 6 S a 4 9 ^ Ct., Cicero, Iii. 
sėkmingai pradėtą Baltijos \ Utarn., Krtv. ir pf-tn. 10—9 vai. v. 

3147 So. H a b t e d S t , Chicago 
Piinod., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 

LIETUVIAI DAKTAUAI 

DR. P., ATKOČ'ŪNAS 

stybė, tačiau žymiąją dabar
tinės Latvijos dalį, tuolaikinę 

dį tarpusavy ir su kitomi:-
tautomis. Šį bendradarbiavi-

Livoniją, valdė Lietuva nepri- mą jos gilina ne tik tarpusa 
klausomai nuo Lenkijos. Estų išėjo nemaža literatūros. 

: ft u . . , , profesorius P. Tarvel savo 
Antra, Baltyos tautų ben- ' * v. 

, * , . . , . . „ , . , pranešime "Bal tuos valstybių ti šiuo bendradarbiavimo ke 
dradarbiavimo biuras išdirbo , „ . . . v . . . - . ^ , .. • ,_, 

vyje, bet ir aukoja kitų tautu 
labui. Norėdamas ir toliau ei-

kultūrinės užsienio orientaci
jos problemos" iškėlė mintį, 

programą, kaip turi būti vi
suose trijuose kraštuose šven-, 

: . . . . , _ ikad mažoms Baltuos tautom 
eramos vienos kurios valstybes M . ^ ^. j ^ . ._ , _ . 
nepriklausomybės paskelbimo 

liu, Baltijos tautos turi dėti 
visas pastangas tarpusaviam 
bendradarbiavimui ir santy 

valstybių susiartinimo darbą. 
Šį nutarimą kongresas pri 

ėmė su didelėmis ovacijomis 
Baigiantis kongresui, Lat

vijos ir Estijos delegacijų va
dovai padėkojo Lietuvos val
stybei ir visuomenei už paro
dytą svetingumą bei nuošir 
durną jiems viešina artimame 
krašte. Po kongreso jo daly 
viai latviai ir estai aplankė 
Vytauto Didžiojo muziejų, ki 
tas Lietuvos kultūrines, M e 
no bei Mokslo įstaigas. Pasi
naudodami šia proga, svečiai 
apsilankė gražesnėse bei ž> 

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, I L I J . 

Jei jūsų organai yra nusilpę ir Jau
čiatės pasenę, bandykit naująjj tfŪ-
GA-1TONB—tą stebėtinąjį g-elb€toją— 
dabar moksliškai sustiprintą su ge* ' 
rai žinomais VITAMINAIS A ir D. 
Tas tikrasis vaistas sustiprina j vai-" 
rius žmograus kūno organus, pageri
na apetitą, sustiprina virškinimo ©r*1 
granus ir išsivalijimo procesą. SiJ-y 
teikia naujos pajėgos muskulams 1r . 
nervu sistemai ir atsparumą. l)a*l- -
gelis skelbiasi, kad NUGA-TONE pa-

'dgjo tenai kur kiti vaistai nieko ne-" 
Į gelbėjo. Sužadinkite savo sistemą 
Naujam Gyvenimui, imdamas sustip
rintą NUGA-TONE, kurs parsiduoda 
su garantija pas visus vaistininkus. 
Pinigus grąžinsim, jei nepatenkinta*. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL— 
tai idealus liuosuotojas. 25c ir 60c. 

Help Kidneys 
Don't T»ke Drastic Druff 

Tour Kidneys contain 9 million ttny 
tubes or lUers which may be endsnrtred 
by negleot «r drastlcr leritatint; draft. B» 
careful. K functloo&J Kldney ąr Bladder 
disorders malas you euffer frem OetQ»t 
U p Nights, NervousnesB, Loss or Pep, htm 
Paine, Rheumatie Paln*. Dieiinest. Or
eles Under Eyes, Neuralgia, Acidltr. 
Burnlng, Smarting or Itching. you don't 
need to take chances. Alt drur»l»ts no» 
bave tbe most modern advanced treat-
ment for tbese troubles—a Doctor'iįpres* 
crlptlon calied Cystex (Biss-Tex). Worlsl 
fast—safe and aure. Zn 48 houra it m«M 
brlng new vi t a 111 y and ta guaranteed t« 
make you feel 10 years younfer in o la 
week or money back on return of emjC 
package Cystex costs only 3c a dose > 
druggists aad tbe juarantee proteets ypV' 

T? : 

TANININ^ J. 
"VALGIU GAMINIMAS IR 

šventės. Nors šios šventes šve
nčiamos dar tik antri metai, 
tačiau JĘJ J M įgavo gražios 
tradieijos> /rai didelis auklė
jamasis darbas, kuris varomas 
mokyklose, spaudoje, kultūros 
įstaigose ir plačiosiose visuo
menės masėse. Be to, biuras 
derina įvairių organizacijų be» 
ndradarbiavimo būdus. Tuo 
tikslu yra nutartu ateinančiai* 
metais Lietavoje, Latvijoje ir 
Estijoje suruošti " Baltijos 

t tautų savaitę ? \ Jos kiekvie 
name krašte bus ruošiamop 

I atskirai ir bus suderinamo*-

reikia kratytis didžiųjų kai
mynų nuolat daroma bet ko
kia kultūrine įtaka, o reikia 
plėsti tarpusavio kultūrines 
savybes. Jeigu jau reikia nau
dotis svetimomis kultūros ve
rtybėmis, tai jas reikia imti 
iš anglų ir prancūzų tautų. 
Redaktorius O. Nonacas skai 
te referatą apie Lietuvos, La 
tvijos ir Estijos keitimąsi jau 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Bes. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

AKIŲ GYDYTOJAI 

j su didesniaisiais to kražto vi 
NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS suomeniniais įvykiais. Paga 

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais įvai
rių valgių gaminimui, pyragų, 
pajų, ir duonų kepimui, įvai* 
rių konservų ir preservų da
rymui, paukštienos kepimui 
ar virimui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra 
visokių naudingų patarimų 
Seimininkėms. 

Šią kmgą galima gauti per 
itą arba ra£tin#įb: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicagt), m. 

KAINA SU PERSIUNTIMU 
TIKTAI $ - | .05 

liau, Baltijos tautų bendrad* 
rbiavimo biuro veikimas nu
kreiptas į Baltijos politinė? 
santarvės propagavimą ir jos 
rėmimą tiek ją sudarančiuose 
trijuose kraštuose, tiek ir ua 
jų ribų. 

Po A. Merkio pranešimo, 
prof. Igoas Jonynas skaitė į-
domų ir turiningą referatą a* 
pie Satues kautynes. Šiam* 
referate autoriui iškėlė <&* 
nepaskelbtų žinių ir p&reiške 
naują nuomofio apie kryžiuo 
į Baltijos kraštus. J i s pažy
mėjo, kad jie į šiuos k r a t a u 
briovesi ue tikybinių jausmų, 
vedini, bet norėdami Čia tu-, 
reti sau patikrintą sotų gy 
vgnima, . Į . 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMKTRICAL.LY AKU 
SPECIAOSTAS 

Palengrvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių kat-Sti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. iSpecialė atyda atkreipiaiua į 
mokykh)s valkus. Kreivos akys ati-
tai»omo«. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at-
sitlkJmų ak f s atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO, ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akyi igsaoliniiojUMt — akiniai 

pntaiioaii 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRBTAS 

1801 8. Ashland Avenua 
VALA1JD08: kasdien ano 9 UB 

12 — 1-J0 iki 8 vak. 
TeL OAHal 0523 

DR. J . J . K0WAR 
(KOWARSKAS) 

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. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredoinis ir Nedė*l. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. CaHforrtia Ave. 
Ttlefonas REPablic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS . 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

— — — — ^ — — — — ^ — — ^ — — — — - ^ — 
(Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 

Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—i ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So, Ashland Ave. 
2 labos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

O f i s o VALANDOS: 
NU6 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vaL po pietoj k nuo 7 iki 8:30 i . y. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nu6 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 

Re J. 6924 So. Talman Ave. 
Rce. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 
• — — 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pa^al sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

T e ! CANal 0402 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 j)opiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

— — — — — — — — — — — — m — — — — — — — 

Residence 
6609 S. Arteaan Ava 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59th St. 
BEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

mai-

ir-3 
TJ— 

;i 
f 

i ^ s ;. iKi-'* 

* 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M. 

A 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

1 

My nviovnv • • • 
tny dcughtert . • . 

my friendt . . . everybody 
morvelsl They lay (toott holl my og*. 
They flotter me, of cours; bvt tK«f 
don't reolize it'$ the chonge in mę 
hair that hos mode the chong* In 
me. When my hair wo$ grey I look«d 
old . . . older thon my year* Hbm, 
thanks to Clairol my faded, grey. 
streaked hair has been ftfrmš f6 
it s own color . . . natūrai • looking 
and shining with lovely iustar." 

Yov, too, con aro$a th* y*on ft*m 
your hair. In one quick tr«Cr)tMMl 
Clalr*J ihompooi, raconditton* antf 
tinrs your Hair to youthful baauty. 
Ask your beoutician. Or write for 
FREC booklet, ftfiĖ advice on cor« 
©f hoir 01111 FtEE boouty «n«rytit. 

Not, witf) eommon, o/rf-
Uthionedhalrdyttk*X.~ , 
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l 

•i 

i 

^ 11, t — * — — «--» h l t 

U I W«it 4*Hi SI., Htm T«MX M. T. 
t—• W i MII I IU. vmAn • • ! tfUfrih. 
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Pirmadienis, spaliu. 12 d., 1936 B R S U G X S 
u 

A. t 
. MAGDALENA 

MILERIENĖ 
Mirė spalių 11 d., 1936 m., 

e vai. ryto. sulaukus 55 metų 
amiiaus. 

' j l o i i Kaseinių apskričio, 
\ . '.įjulio kaimo. 

Y iliko dideliame nuliūdime 
vyr> Mykolą, dvi dukteris: Juo
zai : tą Kregždlene ir žentą, 
Mortą Kojelienę ir žentą. Ir 
jų tolinas, du sunūs: Kastantą 
ir -' 'irgj. seserį Zimontienę 
We?Įyi le. III. 

Būvi narė Chicagos Lietu
vių. ĮjraUgijos. 

KO n-, .i pašarvotas Lachawics 
kopija k. j . 

Arle laidotuves bus vėliau 
prantSta. Jos J vyks iš Laoha-
wicx koplyčios 8:30 vai. ryto J 
Aušros Vartų parapijos bažn>-
čia. kuiroj jvyks gedulingos pa
maldos u i vetionėa sietą, i'o 
panw*uų bua nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečio m<. visus 
gimines draugus-ges ir pažy-
staiuus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Duk te rys 
Sū-iū>. / en ta i . Ir SONUO. 

Laidotuvių direktorius La-
eh*wica ir Sūnai. Tel. CANal 
2515. 

KOTHINA 
BUSHIANAUSKIENĖ 

<po tėvais Chesnaitė) 
Mirė spalių 11 d.. 1»36 m.. 

2:51) vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Kilo is Savalskų red.. Kalva
rijos parap.. Dviratimės kaknio. 

Amerikoj išgyveno 35 metua 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, dukterį Matildą, 
t anūkus : Marilyn ir Louls Jr.. 
pusbrolį Aleksandrą Leonas ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 10240 Co-
mmercial Ave., tel. So Chica-
go 2748. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
spalių 14 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Juoza
po, So. Chicago, parapijos baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę:Vyras, Duktė, Aliu
kai pusbrolis ir Gimime. 

laidotuvių direktorius J. F . 
Kudcikia. Tel. YARds 1741. 

A # A. 
MONIKA JAKUTIS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 10 d., 1936. 2:15 vai. 
ryte, sulaukus 20 metą a m i , 
Gimus Chicagoj, Spalio 12 d., 
1915 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Pranciška (po tėvais 
Tamašauskaite) . 2 brolius Pet
rą ir Joną, d€dę Pranciškų 
ir ciocę Moniką Petkus ir jų 
šeimyną ir daugelį kitų gi
minių. 

Kūnas pašarvotas randasi 
3236 So. Emerald Ave. 

Laidotuves įvyks Antradienį, 
Spalio 13, 8 vai. iš ryto iš na
mų į šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi a. a. Monikos Jakut is 
giminės, draugai ir pažystami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekami'. Motina, 
Broliai, l>ė«iė. Ctovė ir Gimines. 

laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius A. Masals
kis. Tel. Blvd. 4139. 

nias parede, kad j is moketij 
\ man $8 į savaitę. Kurį laiką 

mokėjo, vėliau kas nors j j in-

i? 

TEISIŲ SKYRvUS 
j Veda adv, Charles P. Kai, formavo, kad, jei du metus 
{6322 S. Western A^. Chgo. j užmoka užlaikymą, paskui ne-

OMAHA, NEBR. 

15 m. Kai Lietuva Yra 
Tautų Sąjungos 

Narys 

, Si') metų rugsėjo 22 <1 s » 
e jo i giai 15 metų, ktv. Lie
tuva buvo priimta į Tautų 
Sąjungą. Tarptautinėje politi
koje i921 metais Lietuvai bu
vo vpitingai sunkūs, pfvi ta
da buvo svarstomas gabusis 
H y - n s o projektas, kmiuo 
buvo norima visiems iailviins 
p r i g i m t i lenkų okupaci^ Vi
lniaus krašte. Leutkai tacl^ da
rė į\airių kliūčių, kad Lietu
va į Tautų Sąjungą nebūtų 
priimta ir kad ji kitų diužui-
jų vaistybių nebūtų pr :pažin
ta nepriklausoma valstybe. 
Tačiau lenkų pinklės .pi u ta
da jokių vaisių nedavė, nes 
Lietuva tapo Tautų Sąjungos 
nariu, nors kai kurių didžių
jų valstybių dar buvo nepri

pažinta nepriklausoma valsty 
be. Lietuvos įstojimas į Tau
tų Sąjungą buvo svarbus Lie
tuvos užsienių politikos lai
mėjimas, nes po to tuojau vi
sos pasaulio valstybės Lietu
vą pripažino nepriklausoma 
valstybe ir jai tada buvo len
gviau ginti savo teises. Da
bar po 15 metų Lietuvos vai
dmuo tarptautinėje politikoje 
jau yra žymiai padidėjęs ir 
gavęs reikiamo svorio. Tai 
parodo, kad ir paskutinių die
nų įvykiai. Šiuo metu Žene
voje vykstančiame Tautų Są
jungos pilnaties susirinkime 
Lietuvos atstovai buvo išrin
kti į visas Tautų Sąjungos 
komisijas. Į konstitucinę ir 
juridinę komisiją buvo išrink
tas Lietuvos ministeris Pary
žiuje Petras Klimas, jo pava
duotoju — Sofija Čiurlionie
nė; į technikinę komisiją įei
na Petras Klimas; į sekreto

riato, organizacijos ir Tautų 
Sąjungos finansų komisiją į-
eina dr. S. A. Bačkis; į socia
linę ir humanitarinę komisi
ją įeina Sofija Čiurlionienė, 
kuri šioje komisijoje vienu-
klausimu paskirta net prane- diskusijos po antgalviu "Roo 

Povilas Šaltimieras. Ensemb-
lis susideda iš labai gabių ar
tistų k. t., Mikas Petroševi-
eius, Leonas Slota, Al. She-
metas, Antanas Labanauskas 
ir k. Bus interesinga kalba ir 

sėja; į politinę komisiją išrin
ktas užsienių reikalų ministe
ris Stasys Lozoraitis, jo pa
vaduotoju — Petras Klimas. 

Tsb. 

W.P.A. Radio 
Programos 

W.P.A. duodamose radio 
programose antradienį, spalių 
13 d., dainuos Illinois Philhar-
monic choras 10:30 vai. vaka
re. Ketvirtadienį, spalių 15 
d. tarpe 10:30 ir 11 vai. vak. 
programą išpildys "Jubilee 
Singers". 

seveltas ir Zūr i s ' \ Pasiklau
sykite. 

- • ^ • • ^ • • ^ • • ^ • • ^ • • ^ 

KLAUSIMAS: Mano tėvas 
reikia mokėt. Norėčiau žinot 

, ar tai teisybė, 
ir motina turėjo "safety de-l 
posit box" First National ba- ! ATSAKYMAS: Įstatymai 
nke. Ab u galėjo tą "boksą ' ' pakeisti kas link persiskyri-
atidaryti. Kiek man žinoma, hno ( ' apara te maintenance'), 
jame turėjo * į vairių morgir i ų k « * H O-vieji] Inetų vyras tu-
ir "s tocko". Tėvui imru*,<to- &Mw r ė k a u t divorso. Tei-
bar motina šakė, kad jai v i * »w>as |okiuocti atsitikimuose 
k-s priklauso. Ar tiesa? J i j t u r i jurisdikciją tol, kol gy-

skriaudžia mus, vaikus. fv u°Ja vadinamas <kseparate 
Į S A K Y M A S : Įstatymai maintenance' ik duodant 
i ką sako: "This was what 

)\yn in law as joint te-
~~ arrangement, and the 

of survivorship ap-
*• >s . Reiškia, jei vienas nu-
W«>' tai gy^fen- i£ftiek&-«vis-

•. Šis faktas turėtų būt vi- j g y r i m ą ant visados, o "se-
g u i pamoka, kad nelaikvt ' P a r a t e ™aintenance" reiškia, 

..to " joint tenancy arrange- Į J°£ teismas juos atskiria vie-
tnent 'u" ! n $ n u o ^^o skyrium gyventi, 

KLAUSIMAS: J a u keturi j b e t ^ n § r a paliuosuoti nuo 
metai esu persiskyrus su savo v e d > ' b u a k t o - T a d J ū s W* 
N TU. Vaikų neturėjome. Tei- t l r i ' m o k 6 t t a i P k a l P i r m o " 

kėjo. 
KLAUSIMAS: N|usdpirkau 

rakandų ant mėnesinio mokes
čio po $25 į mėnesį. Pritrū
kus pinigų, paskolinau iš Loan 
kompanijos $200 ant tų raka
ndų. Gavus pinigus, nemany
damas blogo, pasakiau kom
panijai, kad aš dar nesu už
mokėjęs už tuos rakandus. 
Praradau darbą ir rakandų 
kompanija atėmė iš manęs ra
kandus. Paskolos kompanija 
žada areštuot. 

ATSAKYMAS: Pagal pa-

divorsą teisėjas turi teisę iš-
rišt, ar reikės vyrui mokėt 
moteries užlaikymui, ar ne. 
Bet yra skirtumas tarpe **se-
parate maintenance" ir "d i -
vorce". Divorsas reiškia a t - į n a s atvežė iš tos vietos, kur 

jis yra imamas ir kainavo tik » 
$15.00. Kiti dalykai taip pat Į 

Jau statome bažnyčią 

Jau mėnuo praslinko, kai 
statome bažnyčią 85 pėdų ii-
gumo ir 45 platumo. Darbas 
eina greit ir gerai. Kol Ša i-
<!'iai ateis, bus baigta. Visas 
darbas ir medžiaga kainuos 
tarp penkių ir šešių tūkstan
čių dol. Kainuotų dar tiek, jei 
mes patys nedirbtume. Para-
pijonai yra. išsirinkę penfcis 
"building committee." vyrus 
ir tie su klebonu patys perka 
medžiagą, patys veža ir at
lieka darbininkų darbą. Mūri
ninkai ir kiti samdomi to ko
miteto. Pav., smėlis kaina\o 
$150. Vienas mūsų para pijo-

P A I N E X P E L L E R 
Ink Hi% » ^ l' I f » OI 

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami. 

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 

. jau per tris gentkartes. 

Ll N I M E N T 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

rtP 

1 * I 

JONAS KARECKAS 
mirė spalių 9 d., 1936, 5:10 
vai. vakaro, sulaukęs 51 metu 

1 '; i amžiaus. 
f Kilo iš Kauno r5d., Panevė

žio Apakr.. Naujamiesčio mies-
• to. Amerikoje išgyveno 31 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tžvais šiurilai-
t?, sflny Kazimierą., brolj Ka-

*" zimiera, seserj Uršulę ir švoire-
rj Stanislovą Resteinius, 3 se
sers vaikus: Kleanor, Aldoną 

-- ir l»anieliŲ. švogerj Antaną 
Šimkų, pusbroli Mykolą But
kų, gimines, draugus ir pažįs
tamus Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas 1319 So. 
5<Mh Ct., Cicero. 111. 

la idotuves Jvyks antradienį, 
spalių 13 d. Iš namų 8 vai. ry-

* * to bus at lydėtas j šv. Antano 
parap. bažnyčią. Cicero, kurioj 

\ įvyks gedulingos pamaldos u i 
* vt-lionio •laĮą. Po pamaldų bus 

nulydėtas į 3v. Kazimiero ka
pines. 

J ' Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gęs ir pažįs
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

I
Nuliūdę Moteris, Sunūs, Bro

li-., Sesuo, švogeriai, Sewr» 
Valkai, Pusbrolis Ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. 
Pttkus. Tel. ClCero 2109. 

vežami iš dirbtuvių ir net iš 
kitų miestų. 

Medžiagų perkame geriau
sios rūšies. Mat, Dievo namui 
turi būti vartojama, kas ge
riausia. Plytos gerai išdegtos, 
gražiai pabaigtu šonu (face 
biiek). Langų rekiai padaryti 
iš geriausio Amerikos medžio 
ir naujausios mados. Langų 
stiklai bus spalvuoti (opules-
eent glass). Kai kurie stiklai 
yra penkių arba šešių spalvų. 
Kiekviename lange bus gra
žus ir didelis kryžius ir kiek
vienas kryžius vis kitokios 
spalvos. Po kiekvieno lango 
3 ra akmuo padėtas. Taip pat 
ir viršuje lango akmuo bal
tos spalvos. Akmenys yra at

duotus faktus, jeigu paskolos ( y e ž t į n e t i § K a n g a g v a l s t y b ^ s 

kompanijai pranešėt, kad ra- k k b a i g r a ž i o g s p a l v o s N e ^ 
kandai buvo užmorgieiuoti ir 
jums skolino pinigus, ji turė
jo tiek skolint, kiek rakandai 
buvo verti. Pagal tuos faktus, 
tamsta nesi prasižengęs krimi
naliai ir kompanija neturi tei
sės areštuoti. J i gali skūst 
ant tos notos, ant kurios esat 
pasirašęs. 

i 
J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 Ik 

* i GAR y, iyp . :LAIDOTLVH: DIREKTORIAI 
KELNKR — PRUZIN 

, . Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

braskoje tokių akmenų nėra. 

^ t o g o darbas dar neprasi-
dėjo^bet medžiaga jau suvež
ta ir matyti ji yra geriausios 
lūšies (asbestos shingles). 
Kiek aš numaniau, bažnyčia 
bus graži, kai darbas bus bai
gtas. 

Visi lietuviai džiaugiasi mū
ro bažnyčia. Ne tik tie džiau
giasi, kurie jų dažnai lanko, 
bet ir tie, kurie jos taip ne
lanko. Remti, tai visi iš vie
no remia ir aukoja, kad tik 
bažnyčia būtų graži. J au turi
me 4 tūkstančius, o kol dar
bas pasibaigs, gal, surinksi
me ir likučius, kurių dar trū
ksta, jei tik Pievas ir šv. An
tanas padės, kurio vardu mū
sų parapija vadinasi. 

Vietinis 

Ave. I 
P I ^ T I N K I T L ' D R A U G Ą " ^ 

RUDENINIO SEZONO 

Išpardavimas 
Midget liadios $ 6 , 9 5 — 9x12 Ka*petai $ " | O . 

S fc#£ S 

APEtX skalbykla, didelės 
mieros, už 
' 49 .50 

120 basų akordionai su 
pilnu kursu lekcijų po 

$95.00 

Šį vakarą 9 vai. atsisukite 
WKFC stotį. Iš-

niblį grojant gra
žias lietuviškas melodijas ir 
įdomių pranešimų. Pranešėjas 

I) I girsite ense/i 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

GEAŽŪS PARLOB SETAI PADARYTI PARDUOTI 
UŽ $100.00, PO 

39.50 " $49.50 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 1— 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

—* o—s- l 

Suvirs 50 metų prityrimo 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfiTWEŠfERN AVE. 
Telefonas SEEIey 6 1 0 3 

Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

5 DALIŲ BEDROOM SETAI PO 
'49.50**59.50 

ANGLINIAI IR ALIEJINIAI PEČIAI PO 

*19.50 ir P° $49.50 
STJ OIL BUBNBR DUODAMA DYKAI 50 GAL. 

ALYVOS 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

Lacbawic2 ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.-^447 S. Fairfield Ave.l 

S. C. L a t a i c z 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CAXal 2515 

4092 Archer Ave. 

Phone LAFayette 3572 

W€?FJL, fTO Kffl. tymus radio prognaaiias kiekviena nędeldiesvį 
S vai. vak. dalyvaujant BLJ>RIRO Orkestrai ir Makalams. 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAUds 1138 

3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 

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

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Sunūs 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Miehigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

i - * - i 
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VIETINES ŽINIOS 
GurskiŲ 25 MetŲ 
Sukaktuvių Puota 

BRTGHTON PARK. — Ru
gsėjo 27 d. Jonas ir Marijona 
Curskiai minėjo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
10:30 vai. ryto Nekalto Pras. i 
P. S. bažnyčioj Mišios buvo ! V i s i t l l r i *******> ^ a d i š" 

salen. Visos būtinai turi da
lyvauti. Bus pranešta apie ko
stiumus ir kitus reikalingus 
dalykus. Be to visos turi atsi
nešt "Flashl ights" . 

Vaikinai ir vyrai renkasi 
ketv., spalių 15 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų parap. salen. 

SIS LIETUVIŲ KOMITETAS DARBUOJASI UŽ PREZIDENTĄ R0OSEVELTĄ 

laikomos jų intencija ir su
teiktas palaiminimas. 

Jubiliatai, jįj šeima, gimi
nės ir art inieji draugai ben
drai priėmė šv. Komuniją. 

Po pamaldų parapijos salėj 
buvo iškelta puota, kurioj da
lyvavo daug dvasiški jos ir 
svečių. 

Po pietų jubiliatams sudėta 
širdingų linkėjimų ir dovanų. 
Jspūdingą kalbą pasakė kleb. 
kun. A. Briška, sveikino kun. 
Jonelis ir kun. Gasiūnas ir 
daugelis kitų. 

Jubiliatai pareiškė nuošir
džią padėką visiems dalyva
vusiems bažnyčioj ir puotoj 
ir už dovanas bei linkėjimus. 

Gyvuokite jubiliatai ilgiau
sius metus! Laukite, sveiki, 
auksinio jubiliejaus. 

Vienas iš dalyvi Q 

girstų svarbius pranešimus. 
Nepamirškite savo "Flash-
lights". Red Cherry 

Iš Telšių Bendro 
Klubo 

uFrom Schubert To 
Swing" 

Lapkričio 22 d., pasikėlus 
uždangai Olympic Ballroom, 
6400 W. Cermak Road, Cicero, 
111., visi nustebs, nustebs iš- j bath ir 21-mo wardo aldermo 

Telšių Bendras klubas lai
kė mėnesinį susirinkimą rūgs. 
29 d., Balčiūnų name. Sus-mas 
buvo skaitlingas ir dar įsira
šė keli nauji nariai. 

Nutarta surengti susipažini
mo vakarą, kuris įvyks spalių 
17 d., Neffo salėj, 2435 So. 
Leavitt st. Vakarui išrinkta 
komisija i š : Gedvilo, Bulaus-
ko ir Balčiūnienės. Tikimės 
turėti gerų sėkmių. Tiktai vi
si telšiškiai ir jų prieteliai 
kviečiami atsilankyti. Visi bus 
patenkinti. Telšių Prietelis 

Iš Politikos Lauko 
NORINT TAPTI PILIEČIAIS 

ja, kad mūsų vyriausybe nu
trauktų diplomatinius sftnty-
kluš su Maskva, kadangi Mas
kvos sovietų pripažinimu skau 
džiaj nusivilta. 

s 
RENDON FLATAS 

RENTDOK 5 kambarių flatas. Mau-
dyno. Pirmas floras iš fronto. Pigi 
rėnda. 2119 S. Western Ave. 

RENDON naujai ištaisyti 4 ir 5 
kambarių flatai. Labai prienama kai
na- Kreipkitės į Mrs. Gordon, 1445 
S. Halsted St., 3-čios lubos, užpa
kaly. 
m 11 i i I 

nulis, adv. K. Jurgelionis, sekretorium adv. Ch. Kai. 

Natūralizacijos mokykla po 
vadovvste kongresmono Sa-

girdę melodingą "Schuberto 
"Serenadą"; nustebs išgirdę 
"gyvus vargonus' ' iš virš si-
uito balsų juodukų dvasios 
dainoje "Deep River", nu
stebs ir patys pajus jauni i r 
pradės kojomis taktą mušti 
chorui dainuojant "Sing, Si-
ng, S ing ' \ Visi gėrėsis muzi-
kale komedija 4 'From Schu
bert to Swing , , ir nesigailės J me reikale teikiamas dykai. 
atsilankę. Pamatys gražias sce I 
nerijas, pritaikintas šviesas, į- Naturalizuotų Piliečių Sky-

no Joseph F. Ropa, to wardo 
reguliares demokratų org-jos, 
yra vedarna po num. 1818 So. 
Ashland ave., kas pirmadie
nio vakarą, lygiai 7 vai. Mo
kytojauja Mr. Husek. Visiems 
norintiems pagalbos įsigyjime 
pilietybes popierų, patartina 
tuoj nuvykti į mokyklą. Visa? 
patarnavimas ir mokymas šia-

Mr. Hamilton, pirm. Respu
blikonų Nacionalio Komiteto 
ir Mr. W. M. Tuthill, Direk
torius Naturalizuotų Piliečių 
Skyriaus dalyvaus pramogoje, 
taipgi kandidatai į guberna
torius, Mr. C. Wayland Brooks 
ir pulkininkas J . V. Houghta-
ling, kuris vadovauja Nacio
nalio Kdmiteto Naturalizuotų 
Piliečių Vakarinių Valstijų 
Skyriuj. Rap. 

SPORTAS Holy Cross,7; Dartmouth, 0. .NUTRAUKTI DIPLOMATI 
jBethany, 13; Westminister, 6. { NIUS SANTYKIUS SU 

ŠEŠTADIENIO ŽAIDIMŲ 
REZULTATAI 

Notre Dame, 14; Wash. G. 
Chicago, 6; Butler,6. 
Pittburgh, 6; Ohio State,0. 
Indiana, 14; Michigan, 3. 
Southern California, 24; III., 6 
Minnesota, 7 Nebraska, 0, 
Prudue, 35; Wisconsin, 14. 
Iowa, 33; S. Dakota, 7. 
Ceorgia T., 34; Kentucky, 0. 
W. Virgiana S., 27; Lincoln, 0. 

Švedų Amerikos Linijos mo i 8 t - Jolms, 6; Kandolph Mac.,0 

Grįžo Iš Lietuvos 
Amerikiečiai 

vairius kostiumus. Juokas, dai 
na, lošimas. Pirmą kartą L. V. 
"Dainos ' ' choras statys tokį 
veikalą pradedamas 21 sezoną 
rengiamame L. V. Chicagos 
apskrities vakare. Repeticija 
eina pilnu tempu. 

Šią savaitę trečiadienį, spa
lių 14 d., renkasi mergaites 
8 vai. vak., Aušros Vartų par. 

rius Illinois Valstijos Respub
likonų Komiteto rengia iškil
mingus pusryčius (luncheon), 
kurie įvyks Stevens viešbuty, 
South Ballroom, Kolumbo Die 
noje, spalių 12, 12:15 vai. vi
dudienyje. 

Pramoga rengiama pagerbi
mui svetimų tautų laikrašti
ninkų Suv. Valstijose. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

torlaiviu Kungsholm, kuris at 
plaukė iš Gothenburgo į New 
Yorką spalių men. 5 d. atvy
ko nemažas skaičius ir lietu
vių keleivių, kurie iš Klaipė
dos išplaukė laivu S. S. Ma-
rieholm, rugsėjo 24 d. i, Go
thenburgo rugsėjo men. 26 d. 

Iš Lietuvos kartu grįžo Lie
tuvos nepaprastas pasiuntinys 
J . A. V. Washington, D. C. 
ministeris P. Žadeikis. Taip
gi atvyko eiti pareigas nauja: 
Generalinis konsulas New Yo 
rke, J . Budrys su š ima. A-
merikiečiai grįžo iš Lietuvos 
sekamai: P. B. Kasputiene, 
Athol, Mass., E. Mažeikiene, 
Bruce, Mas., V. Valkauskienė, 
Molden, Mass., A. Rimkus, 
Boston, Mass., S. Skriskus su 
žmona, Chicago, 111., M. Šeš
tokienė, Waukegan, 111., P. 
Pronckūnaitė, Gerardville, Pa., 
J . Baniulis su žmona, Cleve-
land, Ohio, P. Gražis, Potts-
ville, Pa., P. Masiulis su duk
rele, Brooklyn, N. Y., A. Nau-
jokaitienė, Waterbury, Conn., 
A. Bobinienė su dukrele,. Broo 
klyn, N. Y., R. Kalantaitė; 
Paterson, N. J., S. Zizienė, 
Chicago, 111., P. Žitkevičius, 
Pauls River, Mass., A. Maro-
zaitė, Brooklyn, N. Y., B. Ul-
sfeiene, Garden, Mass., J . Sa-
moskis, Chicago, 111., A. £»it-
vinas, Paterson, N. J., A. Ba
rkauskas, Philadelphia, Pa., 
O. Mockienė, Gardner, Mass., 
J . Rapčinskas, Montello, Mass. 
ir D. Margrey, New York, N. 
Y. V. P. Mta&nskas 

N. Carolina, 14; Maryland, 0. 
Villanova, 13; Penn State, 0. 
Navy, 35; Virginia, 14. 
Michigan S., 7; Carnegie T., 0. 
Yale, 7; Pennsylvania, 0. 
St. Mary, 14; Delaware, 0. 
Trinity, 14; Worcester, 0. 
YVashington Col., 7; Upsala, 7. 
Harvard, 23; Brown, 0. 

Fordham, 7; So. Methodist, 0. 
Catholic U., 14; La Salle, 10. 
Springfield 9; Northeastern 7 
Marąuette, 32; St. Louis, 6. 
Princeton, 20; Rutgers, 0. 
Army, 27; Columbia, 16. 
St. Joseph, 18; Rose Poly, 6. 

Kunigai turėtų įsigyti 
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą 

PAMOKSLŲ 
400 puslapių knygą. 

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus. 

Kaina $1.50 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

MASJCVA 

NEW YORK, spal. 10. — 
Kongreso atstovas M. J . Ke-
nnedv iš New Yorko reikalau-

^ 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

: ^ , 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PL'EL OIL. RAFIMRIl'OTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną miera su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA AUIEJAl S PEČIAMS ŠAUKITE 

CANaJ 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KURUI AUIEJAT VISOKIEMS SIUDYl'UVAMS 

PETER BALSITIS. Manager 
^ : 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GfilSH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Ees. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėlio, Seredos Ir PėtnyčiOs 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefoną* RFPiibHo 0*OO 

— Į — — — — * — ^ — — — i I I • 

State 4690 Prospect 101Ž 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. WeKtern Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

Valandos: kasd^n nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

RENDON KAMBARYS 

RENOOK įrengtas kambarys. Karš
to vandens šiluma. Be valgio. Tele-
foamokite VICtory 5618. 

Rendon kambarys vaikinui, mergi
nai ar vedusai porai. Prie mažos 
Šeimynos. Kreipkitės: 1943 W. Cer
mak Road, antros lubos. 

REIKALINGA DARBININKAS 

Reikalaujama vaikinas išnešioti 
prašomos orderius. 2003 N. Kediie 
AvtS. 

REIKALAUJAMA DARBININKĖ 
II • 

Reikalaujama mergina arba mote
ris namu darbui. Kreipkitės j 2003 
N. Kedzie Avenue, BELmont 0944. 

REIKALINGA mergina lengvam na
mu darbui. Nereik'a plauti nei būti 
vakarais. NT»ra vaiku. Nereikia dir
bti šeštadieniais; pusę dienos sek
madieniais. Alera $5 j savaitę. 
D. Simons. 1216 S. Homan Ave., 
ROCkwell 7696. 

UŽSISAKYK ANGLIŲ DABAR 
m • 
BLACK Gold Lnmp, $6.00; Mine 
run. $5 75; sereeniners, $4 75. 
GRUNDY MINING CO., CEDercrest 
1131. A 

1 
MAINYSIU NAHA 

JAn* 
-so p n 

TURIU bunga!ow namą, k u r į j k „ \{0 
nyniu dėl 2 pagyvenimu namo r 
5 kambarius Afarquette Parke. 2555TH-
W. 69th S t , skiepe. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederins dėl wru. Mo

terų, MorgaiTų ir Vailcų. 
NF.RTA VILNONES PAN-

CIAKAS Dt5!L MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnonas gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. SėlemonavISa 
504 W. 33rd S t 
(Netoli Normai Ave.) 

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

a 

MILIJONU UŽTVIRTINTI 
taupumui 

ir smagumui 

EMIL PENEMARK, INC, 
Buick - Cadillac - La Salle 

ANKSTYVO RUDENS IŠPARDAVIMAS 
Garantuoti Vartoti Karai 

Štai tikros vartotu karų vertybės. Visi karai par
duodami kuožemiausiomis kainomis. Mes pasiryžę 
parduoti visus vartotus karus pirm sezono atidary
mo. Išsirinkite Jums patinkama karą — mes neat
sakysime jokio prieinamo pasiūlymo. 

* 

BIZNIERIAI, GARSINKI* 
TĖS "DRAUGE" 

Digestible as milk itselfl 

. . . šis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu. 

Let the famfy bare thia nntritioas 
food often . . . in sandmehes, Im. 

caMerole dubes, and, melted, M a unooth 
for cggs oc aea fbod. 

'S4. 
•32, 
30. 

BTTTPK 
BUICK 
BUICK 
CADILLAC 
CADILIJ^C 
CADILLAC 

$«95. 
875. 
•95 . 
S»5. 
295. 
195. 
S45. 
195. 
975. 
875. 
•45 . 
•95. 
845. 
145. 
185. 

BUICK '35. 5 Club Sedan 41. puikiam stovy 
BUICK '35. B Club Sedan, tobulaa, garant 
BUICK '84, 6 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 
BUICK '33. 2-4 Coupe, atsakantis, įvarus 
BUICK '31, 5 Sedan 47, smagus mažas karas 

C'ub Sedan «1. trunk. puikus 
5 Sedan. puikus karas, 

6 Sedan 57. labat geram stovy 
34, 5 Sedan. kaip naujas. 
32, 7 Sedan, gražus karas, garant. 
32, 5 Coupe, tobulam stovy 

CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 
CADTLLAC 'SI, 6 8edan, Jokiu trūkumu 
CADILLAC '29, 6 Sedan, atsakantis, žetna kaina 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
FORD '16, Durų Sedan. kaip naujas, DIDELIS SUTAUPTMAS.. . 
FORD 'SS, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPEOIAL. 
FORD '84. 2 door Sedan, labai puikiam stovy stft. 
HUPMOBILE '30, 6 Sedan, tvirtas mažas karas, 145. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina, 295. 
LA SALLE '30. 7 P^an. geroj tvarkoj i fV J 
LINCOLN '33, 7 Sedan, puikiam stovy §f5 4 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybė 285.' J 
OLDS 6. '84, 2 Dury Sedan. pukiam stovv 895 *> 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 725 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy, 725" *V 
PONTIAC '35, 5 Sedan trunk, labai 

Mainykite savo senąJJ karą aukščiausia kaina ant vieno Ii ilu pui
kių vartotu karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais nvo- -3' 
kesėiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

» 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Ogden Avenue TeL CRAwford 4100 


