
DRAUGAI 
VTENATINT8 T A U T ^ B S IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENPA5TIS AME
RIKOJE. / 

= 

153 
S 

DRAUGAS 
THE MOflT INFLUENTIAL 
LITHUANIAN DAILY IN 
AMERICA, 

LITHUANIAN JDAILY FRIEND 
" D r a u g a s " 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois 

« f « ~ . l / „ l ^ ^ Q^ ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCR II. 1916. AT No. 261. Kama 3c _ „ 
TREČIADIENIS, LAPKRITYS- NOVEMBER 4 D., 1936. 

GO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH i . 1871 

F. ROOSE VELT ISR 
Telefonas: Canal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL XX 

KTAS PREZIDENTU 
NACIONALISTAI UZ 7 

MYLIŲ NUO MADRILX) 
t 

Radikalai neteko vilties; mili 
cininkai nenori kariauti 

ŠARVUOTI TRAUKINIAI GRĮŽTA 
ATGAL MADRIDAN 

\ 

ta 

MADRIDAS, lapkr. i — 
"Radikalai gavo žinių, kad na
cionalistu kariuomene kaip 
rytoj pasiryžusi įsiveržti Ma-
dridan. Šios žinios paskatino 
raudonuosius pakaukti visus 
vyrus iš parduotuvių ir fab
rikų ir pristatyti juos dirbti 
barikadai miesto gatvėse. 

"Radikalus pagavo baimė, 
kai pranešta, kad viena na
cionalistų koliumna pasiva
rius kvliu Madrido link ir v-
ra tik už 7 mylių nuo miesto. 
Premjeras Caballero randa, 
kad maža pagelba yra iš bol
ševikų tankų ir prisiųsto iš 
Maskvoer gsnerp 1< >, 

T AL AVER A, Ispanija, 
lapkr. 3. — Generolo J. Va-
rela kariuomene paėmė Fnen-
labrada, už 7 mylių nuo Ma
drido. Taip pat paimtas ir 
Pinto miestelis. Fuenlabrada 
yra už poros myliu, nuo Geta-
fe priemiesčio, kur yra dide
lis Madrido airportas. Suki
lėlių vadovybe praneša, kad 
šiame bare milicininkai mažai 
priešinasi — atsimeta arčiau 
miesto. 

Paimti nelaisvėn Madrido 
milicininkai pasakoja, kad 
radikalų milicijos eiles tirps
ta. Milicininkai nenori kariau
ti. Sako, tuščias darbas gul-

KOMUNISTU SKLEID
ŽIAMI MELAI APIE 

ISPANIJA 
\VASHlNGTON. — Prieš 

prezidentinius rinkimus komu 

VAKAR PALAIDOTAS Ml- NACIONALISTAI PUOLA 
RĘS KUN. MONS. BURKE MADRIDĄ Iš ŠIAURRYTĮ-

T T A J S H I N G T O N , lapkr. 3. NIO ŠONO 
— Palaidotas miręs kun. 
mons. J . J . Burke, Nacionales MADRIDAS, lapkr 2. — 
Katalikų Gerovės konferenci- j Radikalai praneša, kad r y k * nistų parti-os kandidatas i' j 0 s generalinis sekretorius. t a dideli niūšiai išilgai Gua 

pavesta vactovautr minnia. i .,,. 
J" J | vilties apginti miesto 
Nyksta visokis pasitikėjimas 
milicininkų masėmis, kurios 
negali sulaikyti nacionalistų 
veržimosi ir atsimeta vis ar
čiau miesto. 

D Ro 

prezidentus Earl Browder ret 
karčias kalbėdavo per radiją 
ir daug melų pasakodavo apie 
Ispaniją. Kaip jis, taip ir ki
ti komunistai, visą laiką šau
kia, kad Madrido radika
lų vyriausyliė ' 'kovojanti už 
respublika, demokratiją ir 
gyventojų laisve", ką sten
giasi panaikinti sukilę, anot 
jų, "fašis tai" , kad įvedus 
" fašistinę djktatnrą". 

Nacionales Katalikų Gero
ves konferencijos (NCTTO.) 
teisių departamento direkto
rius, W. F . Montavon aną
dien per radiją iškels aikštėn 
šiuos skleidžiamus komunistu 

Apaštališkas delegatas, J n | d a l a j a r a vieškelio, už 15 my-
Eksc. arkiv. A. G. Cieognani, , i u Šiaurrytiniam šone nuo 
laikė gedulo Mišias naciona- j Madrido. Nacionalistų (suki-
lėj šventovėj — Nekalto P r a - ! 1 ^ ) lakūnai bombardavo 
aidėjimo bažnyčioj. ĮAlcala de Henares miestelį. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s Nuo sukilimų pradžioj; Ma-

DAUG NUSISKUNDIMŲ j d r i d o radikalų milicija atkak-
PRIEŠ RINKIMŲ BOARDĄ | J i a i grūmėsi su nacionalistų 

, kariuomene ties Guadalajara 
Per vakarykščius balsavi- — Saragossa vieškeliu apie 

Šiandien iš Madrido išva
žiavo keli šarvuoti traukiniai, 
kad įsiveržus į nacionalistų 
pozicijas. Nacionalistai nusu-

Tūkstančiai ir tūkstančiai!k o Patrankas. Traukiniai nu-
dūmė atgal miesto link. vyrų pristatyti gilinti ir pra

plėsti apkasus ir pilti aukš
tesnius pilimus aplink mies-

Iš paimtų nelaisvvų patirta, 
kad Madrido radikalai turi 

tą. Visi dirba nukaitę gin-įapie tuziną bolševikų tankų, 
kluotų komisarų priežiūroje.) šiandien nė vienas jų nepa-
Mažad laiko atsilsėti ir pra- sirodė. Matyt, nėra kas juos 
migti. Didžiausias vargas, kad galėtų valdyti. Vienas didelis 
Madrido radikalams trumpa j tankas pakliuvo nacionalis-
reikalingo maisto. Privalo tams netoli Parla. Jame įsta-
pas i ten kinti tuo, kas duoda
ma. Visur bolševikiška tvar
ka ir drausmė. Paskui milici
jos l i r a i vadus seka radikaJų 
vyriausybės skirti komisarai 
— daugiausia komunistai, iš
tikimiausi Maskvos bolševikų 
bernai. 

DAUGELIS NETINKA 
KAREIVIAVIMUI 

BERLYNAS, lapkr. 3. — 
Patirta, kad Vokietijos viena 
ketvirdalis jaunų vyrų netin
ka kareiviavimui. Kita dalis 
tik trumpą laiką gali išbūti 
tarnyboje, kad visiškai nepa
kirtus sveikatos. 

tvti du kulkosvaidžiai ir vie-
na maža patranka. 

KARIUOMENE UŽĖMĖ 
OLIMPIJADOS MIESTELI 

kurs vakar iš naujo dar ketveriems metams iš-sukilusios kariuomenes ir lai 
rinktas J. A. Valstybių prezidentu iš demokratų 
partijos. Milijonai piliečių nusprendė duoti pro
gos prezidentui ir toliau vykdyti šalies atstaty
mo sunkų darbe. 
Illinois gubernatorium - Horner 

mus paaiškėjo, kad Cooko ap-UŽ 50 mylių nuo Madrido, 
skrities rinkimų komisionie- | sulaikydama nacionalistų pa-
rių boardas yra daugiau už- Saugą. Dabar radikalai nė 
imtas partijine politika, ne- 'nepažymi, kokiu būdu ir kaip 
gu savo pareigomis. Daugelis nacionalistų kariuomenė galė
ju registravusių piliečių vos- > prieiti taip arti prie Mad-
ne-vos tegalėjo l>alsuoti tik s u ^ d o . Matyt, tas padaryta So-
specialiais pareiškimais. į mosierra perėja per Guada-

melus ir nurodė prieš radika- P e n k t u s nepristatyta tūks- rrama kalnus. Bet ir perėja 
lų vyriausybę sukilmn prie- tančių Įsiregistravusių pilie- buvo tirštai apstatyta su mi-

;žastį . M g m m priežastis vra (H" korteles. .(judi, daug .kur- i Upninkais, 
generolo FnrnrfPtf) ^ a ^ i Ž o , fcelic.*««»ftf*N»r daug 4*e3*»ia, \ ak*r nacionalistu, lakimai 

MADRIDO MILICININKAI BLOKUOTI UOSTUS YRA 
ATBLOKŠTI ATGAL 

BERLYNAS, lapkr. 3. — 
Vokietijos vyriausybe įgy
vendino kariuomene buvusių 
olimpijados žaismių miestely
je. Kai kurie pastatai bus per 
taisyti ir karininkai su šeimo-
nvs turės butus. 

TALAVERA, lapkr. 3. — 
Nacionalistų vadovybė paskel
bė, kad gen. J . Varela armi
jos koliumna vakariniam 
fronte atbloškė milicininkų 
jėgas net už Mostoles, vos a-
pie 10 mylių nuo Madrido. 
Koliumna paėmė Brunete 
miestelį ir keletą sodybų. 

ANGLIJOS KARALIUS 
ATIDARĖ PARLAMENTĄ 

IX)NDONAS, lapkr. 3. — 
Anglijos karalius Eduardas 
šiandien formaliai atidarė 

KO UŽSIENIŲ FIRMOS j parlamentą. Iškilmėms daug 
NORI LIETUVOJ PIRKTIj pakenkė lietus. 

ĮŽEIDIMAS 
LONDONAS, lapkr. 3. — 

Tarptautinio neutraLumo ko
miteto Ispanijos reikale por
tugalų atstovas pareiškė, kad 
Maskvos bolševikų sumany-

vyno vyriausiojo vado, apibu
dinta paskelbtam atsišauki
me. 

Gen. Franco pareiškia: 
"Anarchija vyrauja Ispani

joje. 
"Viešieji autoritetai gyven

tojus kursto revoliucijom 
"Dienotvarkėje vra revo-

liuciniai streikai, žudymai. 
"Viešieji autoritetai nesis

tengia gražiinti tvarką ir tei
singumą. 

"Mūsų šaliai gresia sveti
mų šalių jėgos. 

Sovietų agentai mulkina 
i mūsų žmones. 

"Konstitucija užtemdin-

kur dingusių. 
Kas gi už tai turi atsakyti, 

jei ne boardas. 

RINKIMAI PRAĖJO 
TVARKINGAI 

Vakarykšti rinkimai Cliica-

keturis kartūs skraidė Madri
do padangėmis. Miesto ne
bombardavo. Radikalai skel
bia kad nuo lakūnų bombų per 
keturias paras žuvo 216 akme
nų. 

Nacionalistų artilerija va
kar pirmąkart apšaudė Lega-

mas blokuoti Portugalijos i t a . " 
uostus yra daugiau niekas, "Toliau negalima pakelti 
kaip tik Portugalijai įžeidi- j gėdos, kokią vel'ka mūsų tė-

TTv \ r , " . . * . , imas. I r Portugalija nieku bū- vyne. 
U z Mostelos milicininkai •. _ . . . . i 

H 11 l i n i n i o l r o r i -t/~\c* I I A O ^ O I h n • * T^ 

suburbėjo į apkasus ir iš tų 

goj, imant abelnai praėjo 
, . . xr . , . .nes priemiesti, kur vra dide-

tvarlcngai. Kai kurių \vardu v. . ' 
. . , . . . lė bepročių ištaiga. Iš Lega-

precinktuose įvyko rimtu ne- ' * ' . .,m 

m " . . .v, i nes tik i mylios i Madrido 
susipratimų. Tačiau tas įslv- ' 
.. , . c< . . ,." !centrą, 

ginta. Seniau per nacionaJius , 

rinkimus kitaip būta. &į kartą 
policija, galima sakyt, turėjo 
liuoslaikį. 

SUMAŽĖJO VAGYSČIŲ 
IR APIPLĖŠIMŲ SKAI

ČIUS 

DIDELI TURGAJ IR GY
VAS JUDĖJIMAS 

KAUNAS. — Per mūsų 
konsulus ir atstovybes gauti 
užsienių firmų pasiteiravimai 
sių prekių: tarpentino, sakų, 
ruginių miltų, raugintų agur
kų, viščiukų konservų ir kose-
lienos konservų. Smulkesnių 
informacijų teikia užsienių 
•reikalų ministerijos ekonomi
nis departamentas. 

DU ŽUVO ANT GĖLE-
ŽINKELK) 

Arti South Holland Penn-
sylvania geležinkelio preky
binis traukinys sudaužė auto
mobilį. Žuvo du vyrai: J . 
Murphy, iš Gary, Ind., i r G. 
Harber iš Aurora. Abu pri
klausė CCC. 

pozicijų su patrankomis šau
do į nacionalistų kariuomenę. 
Tenai milicininkai savo apka
sus turi apjuosę dygliuoto
mis vielų tvoromis. Vielos su^ 
jungtos su elektros srovėmis. 
Tuo būdu manoma sulaikyti 
nacionalistų veržimasis. 

Pasprukę milicininkai pas
kui save su dinamitu suardė 
daug kelio, susprogdino di
desnius tiltus. Tas reiškia, 
kad jie neturi vilties atgal 
grįžti. 

Patirta, kad nacionalistai 
nusprendę nepulti ir negriauti 
Escorial miesto, kad jį būti
nai paėmus. Miestą ginanti 
milicija visiškai atkertama 
nuo Madrido ir, laikui bė
gant, bus priversta pasiduoti. 

Nacionalistai stengiasi pir
miau apsidirbti su pačiu Ma
dridu; 

KYBARTAI. — Kybartų 
turgaa ypatingai dideli. Ūki
ninkai priveža daug Įvairių 
maisto produktų, paukšėių 

MAKJJAMIOLK k1" kainos žymiai pakilusios. An-
tars metais Marijampolės n i i e - | g J m i s pabrangus, kybartiečiai 
ste dažnai įvykdavo įvairių ; į p r a t o kūrenti savo gamybos 

j vagysčių, krautuvių apiplėši- ^ i r a durpes 
du neleis, kad jos uostai bū-j "Kariuomenė ir la.iwnas 
tų blokuojami. Ką Maskva nusprendė vaduoti šal į!" 
sakytų apde sumanymą, kad j Iš to kiekvienam turi būti 
Rusijos uostai būtų blokuoja- jaišku, kad prieš radikalų ap-
mi? Taip yra ir su Portuga-1 sileidusią vyriausybę sukilo 

ne " faš i s ta i ' \ bet kariuome
nė ir laivynas. 

lija. 

Pakomiteto susirinkimas už 
darytas be jokio konkrečio Visi dešinieji gyventojai 
nutarimo. Nariai pareiškė, I b u v o r a m i a i nustatę, k a i va_ 
kad jie atsiklausia, &avo vy- ; 'liaudies frontas' 

riausybių, kad gavus naujų 
nurodymų. 

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės priemiestyje, Tarpu
čiuose, Šaltinoio aikštėje, pra
dedamas statytįi audimo fab
rikas. Dabar daromas betono 
pamatas ir netrukus bus iš
vestos mūro sienos. Nelau
kiant galutinio įrengimo, dar 
šiais metais manoma pradėti 
audimo darbas, o ateinantį 
pavasarį bus statomi ir antri 
fabriko rūmai. 

siiktjybėmis laimėjo rinkimus. 
Gyventojai nesipriešino. Ka
riuomenė ramiai laikėsi. Gy
ventojai tylėjo net tada, kai 
įsitaisė radikalų vyriausybė, 
kai susirinko radikalų parla
mentas ir kai radikalai per
žengė konstituciją pašalinda
ma teisėta prezidentą. Tačiau 
gyventojų kantrybė turėjo iš
sisemti, kai parlamentas pra-

mų ir kitokių piktadarysčių. 
Saugumo organams pavyko 
surasti beveik visus kaltinin
kus ir jie atitinkamai nubaus-

Įsteigus Kybartuose žąsų 
ir ančių supirkimo ir jų eks
portui paruošimo punktą, 
mieste judėjimas žymiai pa

ti. Šiais metais apiplėšimų ir UpĘfa Kiekvieną dieną ma-
vagysčių skaičius žymiai s n - | t o s i ū k i n i n k a į s u p i ] n a į s ž ^ ų 
mažėjęs. 8mulkių vagysčių j vežmiais, važiuojantieji į su-
dar pasitaiko rinkose- ir k a i ! p i r k i m o p u n k t a P r i e supirki-
kur privačiuose butuose. ! m o p u T l k t o k a s dien dirba 10 

- 20 darbininkų. 
mokyklas ir žudyti katalikus. 
Vyriausybė į tai visa ramiai 
žiūrėjo ir nesistengė grąžinti 
tvarką. 

Tai kame gludi šių sukili
mų priežastis. 

Nacionalistai (sukilėliai) 
kovoja, kad šalį išlaisvinus iš 
radikalų jungo ir grąžinus 
jai laisvę ir savigarbą. O 
radikalai kovoja, kad Ispani-

dėjo leisti priešbažnytinius I ją susovietinus. Dėl to, ii 
įstatymus, kai radikalai pra
dėjo plėšti ir deginti bainy-

Maskvos bolševikaj visomis 
pastangomis remia Ispanijos 

čias, vienuolynus, katalikiškas radikalus. 

J a u eksportuota 50.000 žą-

TORNADO IŠTIKO 
MISSOURI 

CAPE GIRARDEAU, Mo., 
lapkr. 3. — Šį miestelį ir apy
linkę ištiko tornado (viesu
las). Daug namų sugriauta. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu-

matomas pragiedrėjimas i r 
gerokai šalta. 

file:///VASHlNGTON
file:///vardu
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DIENOS KLAUSIMAI 

A. A. PRALOTAS JOHN A. BURKE 

Šiandie New Yorke laidojamas a. a. 
pralotas John A. Burke. Velionis buvo vie
nas iš didžiausių veikėjų Amerikos katali
kų dvasiški jos tarpe. Jo veikla buvo dauge
riopa — literatinė, diplomatinė ir visuome
nine. Per pastaruosius 17 metų jisai buvo 
National Catholic Weliare Conference ge-
neralis sekretorius. Jos ofisas vra Wash-
ingtone. Ten velionis ir mirė. 

Velionis buvo gtrai žinomas plačioje 
Amerikos visuomenėje. Todėl jam mirus, už
uojauta reiškė prez. Rooseveltas, Ne\vton 
J). Baker, buvusis prez. VVilsono kabinete 
karo sekretorius, Josephus Daniels, amba
sadorius Meksikai, ir kiti. Užuojautos ka-
blegrama atėjo ir nuo Šventojo Tėvo. 

A. a. pralotas John A. Burke gimė bir
želio 6, 1875, New Yorko 'mieste. Į kunigus 
įšventintas 189!) metais. Dar prieš įšventi
nimo, į kunigus.j is buvo įstojęs į Paulistų 
kongregacija. 1927 metais už jo sėkminga 
darbą National Catholic \Velfare Conference 
reikaluose popiežiaus Šventoji Kongregacija 
{Seminarijų ir Universitetų suteikė jam Šve
ntosios Teologijos daktarate. Tas laipsnis 
teikiamas tik už ypatingus atsižymėjimus 
literatūroj arba už darbus Bažnyčios labui. 
Nuo 1904 metų pral. John A. Burke buvo 
redaktorium mėnesinio laikraščio "The Cat
holic \Vorld" ir Paulistų Spaudos B-vės 
•manadžerium. Tą laikraštį redagavo iki 
1922 metų. Jisai buvo vienas Catholic Press 
Association steigėjų. 1915 metais Fordham 
universitetas suteikė jam literatūros dakta
ratą, 1930 metais Notre Dame universitetas 
suteikė jam Teisių daktaratą. 

Didžiojo Karo niciu a. a. pralotas John 
A. Burke buvo vienas iš narių Coniniittee 
of Six. Tame komitete buvo keturi protes
tantai, vienas katalikas ir vienas žydas. Ve
lionis buvo to komiteto pirmininkas. Šis 
komitetas kooperavo su karo sekretorium. 
Po karo 1919 m. Karo Departamentas ve
lioniui suteikė "Distinguished Service" me
dalį. 

Kuomet Meksikoj prasidėjo katalikų pe
rsekiojimai, tai velionis išstudijavo Meksi
kos katalikų reikalus ir nuo 1926 metų uo
liai populerizavo Bažnyčios nusistatymą ir 
rūpinosi pagerinti Meksikos katalikų padė
tį. 1928 metais Šventasis Tėvas du sykiu 
delegavo jį į Meksiką, kur jis tarpininkavo 
tarp Meksikos valdžios ir Bažnyčios ir šio
kios tokios sugyvenimo taisyklės buvo iš
dirbtos, i tj # •*• 

Velionio mirtis nebuvo laukta, nes jis 
buvo geroje sveikatoje. Buvo žinoma, kad 
turėjo širdies ligą, bet neišrodė pavojinga. 
Iki pat netikėtos mirties velionis ėjo savo 
pareigas. 

KOKIE PAGERINIMAI IR IŠRADIMAI 
YRA REIKALINGIAUSI 

Techniški išradimai ir visokie pagerini-
imai eina be sustojimo. Ko tie dabartiniai 
pagerinimai ir išradimai siekia! O-gi to, 
kad greičiau ir su mažiau darbininkų dar
bus būt galima atlikti. Fabrikantams tik 
tas svarbu, kad su ko mažiausia darbinin
kų ko daugiausia darbo atlikti. Už tos rū
šies išradimus ir pagerinimus fabrikantai 
nešykštauja mokėti didelius pinigus. Fabri
kantui nerūpi tas, kad su nauja masina jis 
išmes iš darbo keletą šimtų darbininkų. 
Fabrikantams nesvarbu, kad jie naujomis 
mašinomis didina bedarbių eiles. 

Kadangi darbą pagreitinančios mašinos 
yra pageidaujamos, tai išradėjai ir inžinie
riai ir dirba toje kryptyje ir daug naujų 

išradimų ir pagerinimų padaro. Reikia pa
sakyti, kad šių laikų fabrikantų, inžinierių" 
ir išradėjų progresas yra vienpusiškas. 

Įvairiais atžvilgiais yra pageidautina, 
kad išradimai ir pagerinimai eitų ir kito
mis kryptimis. Štai kova su dūmais pra
moninguose (miestuose. Kodėl inžinieriai ir 
išradėjai kooperuojant su fabrikantais ne
daro žygių, kad pragiedrinti pramonės cen
trų padanges ir pašalinti iš jų dūmus! 

Yra apskaičiuota, kad Jungtinėse Val
stybėse dūmai per metus žalos padaro už 
$500,000,000. Tas atseina kiekvienam Ame
rikos vyrui, moterei ir vaikui po $4.00. Pra
moniniuose centruose dūmai prekių sugadi
na už $140,000,000 per metus. 

Apie šiuos nuostolius, dūmų padaro 

Antras Tarptautinis Katalikų Žurnalistu Kongresas Romoj 
—_ Baso prof. K. Pakštas 

įvairiausiomis pasaulio kai-
mus, užsiminė L. B. Denning, American Gas b o m i g ^ ^ p r o g o g pa_ 

(Tęsinys) 

Katalikų spaudos paroda 

Prie šios progos pridera 
prisiminti ir katalikų spau
dos parodą Vatikane. Ši mil
žiniška paroda užima 69 ka
mbarius ir saks. Vienu strai
psneliu niekaip nepaminėsi 
didelės gausybės eksponatų 

Association prezidentas. matyti visų planetos užkain-
O kitk tie dūmai žmonių sveikatai pa- j pįų laikraščius, mažus ir di-

kenkia! Čia krašto nuostolius galėtų ap- delius. Jei pradėti nuo tų tau-
skaičiuoti i r išreikšti doleriais sujungtos 
daktarų jėgos. 

(Jerinimai ir išradimai ta kryptimi pra
dės eiti tada, kada žmonės tais dūmais 
pradės bodėtis ir panorės gražesnio vaizdo 
padangėse ir tyresnio oro savo plaučiams. 

LAISVE VOKIi lTUOJ 

Vokietijos diktatoriaus Hitlerio gimimo 
dienoj visi namai turi būt papuošti vėlia
vomis. Prie kelbonijų ir bažnyčių taipgi 
turi tą dieną plevėsuoti vėliavos. Hauens-
tein 'miestely kun. Sommer nepasirūpino tą 
dieną pakabinti vėliavos nei prie kleboni- nių žurnalų, tik dienraščiai 
jos, nei prie bažnyčios. Už tai jam bausmės I » savaitiniai turi įvairiose 
paskirta 200 markių, arba 20 dienų atsėdėti ' provincijose šitokius prenu-

tų, kurios parodoje labiausia 
imponuoja, tai pirmon vieton 
tektų statyti Prancūziją., kuri 
ypač, imponucįa savo provin
cine spauda. Čia patyriame, 
kad vien Paryžiaus katalikų 

1 dienraščiai ir savaitiniai turi 
apie p u M t o milijono pašto- *» « » ' į * * * l r * į ™ 
v i i prenumeratorių. Tvirtas •*•«•«» skaitytojų. A n g l į * , 
jų dienraštis La Oroix turi I katalikiškų dienraščių nebu-

viso pasaulio katalikų misijo-
nierių. Tai nuostabiausios ku
ltūros tauta, kurios dar nie
kas mūsų planetoje nepi*ale-
nkė. 

Beveik lygiomis su olan
dais tenka statyti belgus (be
lgų dienraščiai turį 935,000 
pren.), šveicarus, .kanadie
čius, anglus, airius ir čekus. 
Jungtinių Valstybių skyrius 
labai didelis, tačiau dienraš
čiais jis neturtingas. Beveik 
visi katalikiški Jungt. Vals
tybių dienraščiai priklauso 
tautinėms mažumoms ir spau 
sdinami ne angliškai; už tai 
labai gausūs angliški savai
tiniai ir žurnalai. Pastebėti
na, kad amerikiečių katalikų 
moksleivijos (kolegijų) spau-

kalėjime. 

Kaip jums patinka tokia tvarka ir ką 
jūs apie ją manote! Nei Rusijos caras, nei 
Vokietijos kaizeris m reikalaudavo to, ko 
reikalauja dabartiniai diktatoriai. Būtų pu
sė bėdos, jei griežtumas būtų reikale val
stybinės ar tautinės šventės. Bet dabar to
kia bausmė už tokį "prasižengimą", žino
ma, yra nežmoniška. 

280,000 prenumeratorių ir dar , v b » * k a i k a s a i š k i n a t u 0 H l i ' 
daug parduoda atskirais nu- ^ . * » ^ j i neutralūs ir 

AT i •*„„* M1sr,n„; biznieriški dienraščiai visuo-meriais. Neskaitant mėnesi-
met stengiasi katalikų neuž
gauti ir patenkinti jų reika
lus: gražiai aprašydami ka
talikų įvairius suvažiavimus, 
iškilnus, kongresus, su paga
rba atsiliepdami,'apie katąli-J\i 

PUS£ KUNIGŲ JAU IŠŽUDYTA 

Osservatore Romano, Vatikano organas, 
ir kiti Italijos katalikiški laikraščiai skel
bia, kad Ispanijoj jau veik pusė kunigų esą 
išžudyta. Ispanijoj iš viso kunigų buvo apie 
30,000. Raudonieji jau išžudė 15,272 kunigų 
ir vienuolių. Bažnyčių ir vienuolynų jau 
sunaikino 18,987. 

Lietuvių komunistų laikraščiai rašo, kad 
Ispanijoj katalikai nesą persekiojami. Tai 
teisybė. Kur katalikai žudomi ir naikinami, 
o jų šventyklos deginamos, tai ten apie per
sekiojimus kalbos negali būti. Ten katali
kai yra naikinami ugnim ir kardu. 

meratorių skaičius (be Pary 
žiaus): . 

Nord (Šiaurė) dienraščių 
m _ io, savaitinių - 31, k<* į ^ V * M- reikėjus. Is-
preirmnerato*ių & 668,000. į * * * vis t> mažumų la^kras-

Est (Rytai) dienraščių tu- * * n § r a t l k h e t u v i s k u > k u " 
ri - 29, savaitinių - 49, p r e j r i * ten v i sg i^en t tuzinas y-
numeratorių — 536,000. 

Sud-Est (Pietų rytai) turi 
dienraščių — 5, savaitinių — 

ra. Šiame skyriuje matosi, 
kaip gausi yra Amerikoje le
nkų, čekų, ukrainiečių, ven
grų ir k. spaudinių. Ispanų 

37, prenumeratorių - 596,- • ^ ^ ^ ^ M ^ 

vv. Į mažas safes, labiausia jų ži-
Midi (Pietūs) dienraščių I d i e n r a š t i s EI Debat . 

muose irgi turi savo katali
kiškos spaudos eksponatus. 

Palyginus su krikštytu ka-
talikų skaičiumi. Pietų Ame
rika, Meksika ir kaimvninės 
respublikos labai silpnai re* 
prezentuojasi. Matyt, kad ka
talikų tarpe ten karaliauja-
didelis snaudulys, apsileidi
mas ir kultūros stoka. 

Lietuvos skyrius užima VK 
ną iš mažesnių kambarių, ta
čiau jis vis dėlto maždaug 
lygus yra Vengrijos, Jugo
slavijos ar Brazilijos skyria
ms. Jei sverti uiūsų katalikiš
kos spaudos didumą santyky 

(su gyventojų skaičium, tai 
j mes esam nelyginti geresnė-
j j e padėty kaip visa Lotyniš-
| koji Amerika ir žymiai ge-
j resnėje negu trijų pietinių 
! Europos pusiausalių tautos. 
! truputį aukščiau stovim už 
j Lenkiją lir Vengriją. Mūsų 
I skyrius tokio pat didumo 
kaip visų kitų Baltoskandijos 
kraštų kartu imamų: Danijos, 
Norvegijos, Švedijos, Suomi
jos, Estijos ir Latvijos. Savo 
estetine puse jis gana gerai 
atrodo. Mes tur^n išstatę 52 
laikraščius ir* žurnalus, išei-
nančius trijose pasaulio da
lyse.; Lietuvos žemėlapis, dėl 
kurio pradžioje lenkai pakėlė 
didelį lermą, dabar neturi jo
kių politinių ribų, o tik rodo 
didžiuosius lietuvių spaudos 
plitimo centrus: Vilnių, Kau
ną, Seinus, Tilžę ir k. Paro-

PASIDAVĖ HITLERIUI 

turi 1, savaitinių — 14, pre
numeratorių — 12-4,600. 

Sud-Ouest (Pietų vak.) die 
nraščių turi — 6, savaitinių 
— 25, prenumeratorių — 
304,550. 

Ouest (Vakarai) dienraš
čių turi 7, savaitinių — 49, 
prenumeratorių — 942,300. 

Centras (be Paifyžiaus) 
dienraščių turi 4, savaitinių 
30, prenumeratorių 315,800. 

Taigi visi Prancūzijos ka
talikų dienraščiai ir savaiti
niai turi apie 9 milijonus pre-

Veiklesnieji Vokietijos protestantų va
dai pradžioje dar bandė priešintis Hitlerio 
patvarkymams. Dabar, vienok, j a u pripažį-1 n u m e r a t o r i ų . Skaitant Pran 
sta, kad Vokietijos protestantų bažnyčia jau c ū z i j o j a p i e 6 m i l p r a k t i k u o -
suhitlerizuota. Pripažįsta, kad dėl stokos . . . k f t t a l į k ų a r b a a r t i 2 

vienybės drąsos ir atsparumo protestantai J J kiekvienai šeimai 
neatsilaikė. , . ' , ... .V| 1 M 

teks apie 5 katalikiškus laik-
Katalikų Bažnyčia Vokietijoj įvairiais r aščius. Norma visiškai pado-

būdais spaudžiama ir persekiojama pasilie- rį , 
ka savystovi. Katalikų Bažnyčia žino, kur ž i m m t k a d o l a n d i j o j y r a įjJTŠljfSįi^ 
yra rubežiai pasaulinės l t kur bažnytinės ^ 3 J J k a t a l į k ų , ją k a m a

 fc-Mm- K n a m ^ D l d z l d U 

j kaip didumu, taip ir gera te 
clmika. Čekoslovakijos sky 
rius imponuoja savo diduim: 
ir įvairumu: jame atstovau 
jama 320 laikraščių: 8 dien 
raščiai ir apie 50 savaitinių. 
Lenkų skyrius maždaug tokio 
pat didumo kaip ir čekoslo-
vakų. Jugoslavijos skyriuje 
išstatyta 130 to krašto kata 
likiškų laikraščių harvatų i* 
slavėnų kalbomis. Airijos sky 
riuje patyriame, kad to kraš
to laikraščiai vis dar beveik 
visi tebespausdinami angliš
kai, įterpiant į juos tik vieną 
kitą straipsnelį airiškai pa
rašytą. Pereidami per Azijos 
salę sužinome, kad Japonija 
turi 13 katalikiškų Jaikraš 
čių, kurių vienas turi net 
70,000 skaitytojų; be to, Ko-

dos kataloge viename pusla
py yra sutraukta lietuvių 
spaudos istorija ir paminėti 
svarbiausi jos perijodai. Ki
tame puslapy keliolika eilu
čių pavesta lietuvių salės ap
rašymai, kuris baigiasi šiuo 
sakiniu: uAtatinkamose gra
fikos iliustruoja, spaudos pa
dėtį, o fotografijų serija pri
mena svarbiausius katalikų 
rašytojus, kuriuos turi ši ma
ža kultūringa tauta" . Įtaigi 
savo skyrimu mes, rodos, ga
lime būti patenkinti, nors ir 
negalime konkuruoti su pa
čiomis pažangiausiomis tau
tomis. 

Be tautinių skyrių, yra dar 
labai įdomių salių pavestų 
organizacijoms ir vienuolijo
ms: katalikų akcijai, jauni
mui, studentijai, moterims ir 
k. 

Vienuolijų tarpe rodos pi
rmą vietą spaudoje užima jė
zuitai. Jų žurnalai spausdina
mi 45 kalbomis. J ie turi 26 
bendrosios kultūros žurnalus, 
152 mokslinius, 77 misijų žu
rnalus, 596 religinio pamal
dumo ir 261 žurn. skirianuj 
moksleivijai; viso labo jiems 
prCklaus'oV' l l f 2 ; žurnalų, ku
rie turi arti 14 milijonų skai
tytojų (abonentų). 

Jėzuitų salės aprašyme ma 
tome gausybę gerų iliustra
cijų, rodančių įvairias jų į-
staigas visose pasaulio dal\ 

(Nukelta į 4 pusi.) 

vyriausybės. Katalikų Bažnyčia kovoja už 
tai, kad savo srityje ji būtų savistovi. 

MADOS IR POLITIKA 

Mrs. Edna Wollman Chase, madų ži
novė, sako, kad mados yra ne vien drabu
žiuose, o ir politikoj. Skirtumas esąs tik 
tame, kad nepatinkamą drabužį gali atidėti 
į šalį kada tik nori, o nepatinkamos admi
nistracijos galo reikia laukti keturis metus. 

Spalių 4 d. Vilniaus lietuviai minėjo 
kun. Pr. Bieliausko 25 metų kunigavimo 
jubiliejų. Jisai yra vienas iš uoliųjų vei
kėjų Vilniaus lietuvių tarpe. 

* * * 

Lietuvos ministerių kabinetas Kauno 
viešiems rudens darbams paskyrė 150,000 
litų. 

• • * 

Šveicarijoj jau įneštas projektas įsta
tymo, kuriuo būtų draudžiama komunistų 
partija. 

barys iššaukia tikrą nusiste
bėjimą eksponatų gausumu ir 
įvairumu. Jų dienraštis De 
M&asbode turi sau atskirą 
kambarį, kurs yra du kartu 
didesnis už Lietuvos skyrių. 

krašeių, Kinijoj 122. Didžiau 
šias kinų kat. dienraštis 1-
Shih Pao (Visuomeninė gero 
ve) turi 30,000 skaitytojų. Li
dijoj yra 176 kat. laikraščiai, 
Olandijos Indijoj 34 (olandų, 
malajų, javiečių ir sikanų ka
lbomis), Filipinų salose — 

Koks mi lž in iška sis olandų ^ £ J £ & dažnai 
katalikų dienraštis yra gali
ma suprasti ,kad ir iš to: jo 
metinis komplektas yra gra
žiai aptaisytas į keturis to
mus, nes jeigu į vieną tomą 
jį įrištume — tai ir stipras 
vyras jo negalėtų į kitą ka
mbarį pernešti be vežimėlio. 
Be to, jie turi dar 34 dien
raščius ir apie 300 savaitinių. 
Didelė olandų mfsijonierių 
spauda, net 75 žurnalai. Ola
ndų kunigų, broliukų, seserų 
ir pasauliečių misijose dirba 

| net 5000, kas sudaro 11 nuoš. 

dviem ar net trimis kalbo
mis; jų tarpe matome angliš
kų, ispaniškų, bisaya, pampa-
ngo, ilocano, takalo ir bicol. 
Australijos katalikai leidžia 
86 laikraščius, N. Zelandijos 
— 9; kai kurie jų spausdina
mi maori kalboje. Mažutėse 
Okeanijos salose išeina bent 
20 kat. laikraščių. 

Anglų katalikų skyrius tu
ri apie 300 įvairiausio turi 
nio laikraščių, o jų kolonijos 
išmėtytos visuose žemės ka-

Kaip žinote, tavorščiai, tarp 
Amerikos lietuvių yra kelio
lika rūšies balšavikų. Yra 
Trockio balšavikų, yra Sta
lino balšavikų, yra Sklokos 
balšavikų, yra Bendro P rimto 
balšavikų. Vienoj cicilistų ga-
zietoj radau parašyta, kad at
siranda dar daugiau balšavi
kų rūšių. Rašo: 

4 'Tūlose mūsų kolonijose 
senberniai pradėjo tverti "ko-
mmunas" (kai kur išvien su 
senmergėmis). To s "kommu-
nos" laimingai egzistuoja tol, 
kol jų kambariuose nesusitve
ria skaitlingos blakių ir kito
kių gyvūnų (bendras pr.un-
tas!) ^kemmunos". Mažieji 
"koimiiunistai" tuojau prade
da atakuoti didžiuosius ir 
šie, negalėdami atakų atmuš
ti, didžiausiame pakrikime ap
leidžia ' ' kommunos'' tvi rto-

| cicilistų partijos kandidatas 
į prezidentus kalbėdamas Bos
tone pasigyrė, jog jis nebus 
išrmlktas. 

Cicilizmo lietuvių atstovy
bėj idealas yra ne Markso 
"Kapi ta le" , ale dolery. Už 
dolerį jie visus Markso, Be-
belio ir kitų jų "pirmųjų tė
vų ' ' zokonus rėksmonui ati
duotų. 

ves. >> 

Nei mažiausio misteiko da
bar nepadarysite nusispiovę į 
cicilistų šnekas, būk jiems rū
pi užvesti Markso ar Bebelio 
parėdkas ant žemės. Sakysim 
šiuose prezidento lekšinuose 
kandidatavo ir cicilistų par
tijos kandidatas Nor. Thomas, 
0 Čikagos lietuviški cicilistai 
visą kempedn česą dirbo už 
demokratus. Nedyvai, kad 

Olandijoje, sakoma, ati
darytas biuras, kuris rūpi
nasi žiurkių naikinimu, vadi
nas Žiurkių Naikinimo Biu
ras. 1935 m. biuro raportas 
rodo, kad tais metais Amster
dame išnaikinta 2,000 žiurkių 
ir naikintojams biuras išmo-
•kėjęs 20,000 guldenų, taigi už 
žiurkę po 10 guldenų. 

Jei toks biuras būtų Čika, 
goj, žiurkių naikintojai čia 
per metus liktų milijonieriais. 

Mano kaimynas buvo keti
nes savo Žmonai jos varduvių 
dieną nupirkti naują automo
bilių. Pagalios nupirko perli
nius karolius. Aną dien aš ir 
paklausiau jo, kodėl atmainęs 
savo žodį. J is atsakė: 

— Netikro automobilio nie
kur neradau, o netikrų perli
nių karolių pilna visose krau
tuvėse. 
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t trr KOL JAUNAS, O BROLI, SĖK 
F\SĖLTO GRCDĄ". . . . MŪSŲ PATIES JAUNIMO RAŠYTI IR 

JAUNIMUI SKIRIAMI RAŠTAI 

Kas Per Įspūdis? 

Geležiniai vartai trinkteli- likos, septyniolikos metų, ka-
jo, atsidarė; pro juos įėjo į Įėjime leidžia savo gražiau

sias jaunystes dienas. 

Iš čia ėjom į apskrities ka-

30 
būrelis akademikių - istori
kių. Jų veidai apsiniaukė, a-
kyse užgeso linksmumo spin
dulys, lūpos susičiaupė, šne
ka nutrūko, pasidarė tylu. A-
tėjos vadas liepė susirikiuoti 
po dvi ir sekti jį. Pažengus 
kelete, žingsnių vėl atsisto
jom prieš geležinius vartus. 
Vadas atsisukęs sako: "Me
rgaitės, esate ne laisvam pa-

mvkite ir klausykite mano 
paaiškinimų "bet kalinių ne
kalbinkite". 

Jam tą. pasakius, prie var
tų* stovintis sargas juos at
rakino, mus suleido ir vėl už
rakino. Šiurpu pasidarė, bai
mė apėmė, drąsa dingo. Ei
nam iš vienos vietos į kitą, 
visur tyla ir tvarka viešpa
tauja, kiekvienas dirba pas
kirta darbą, rodos, lankvto-
jų nė nemato. Perėjom val
gyklą, kepyklą, virtuvę, skal
byklą, spaustuvę ir kitas da
rbo vietas. Išėjom \ kiemą. 
Švara i r tvarka ir čia pasi
rodė, bet darbininkai susi
raukę, paniurę, žvairomis a-
kimis žiūri j mus. Taip, tai 
kaliniai priversti dirbti, lai
svės neturi ir tik dairosi, ar 
sargas jų mato. Kas mane la
biausiai stebino tai daugumas 
jaunų kalinių, vyreliai šešio-

Jau eia viskas po ra
ktu. Celėse užrakintieji kali
niai baisūs atrodo, daugelis, 
ypač moterys, slepia veidą, 
nedrįsta akių pakelti. Nejau
ku darosi, norim kuogreičiau 
šiai eiti iš čia, bet sargas sa
ko: " d a r turim dvi vietas 

™ .i *x~* * • ; pamatyti". Na ir einam. Pi-
sauly bet pataisos namuose. | * .. :v . . , . 
(Taip vadinasi B r i d m O ar- ' n . " ° " T " ' * ? v , e t ? : t a i ~ k ° ? I y 

ha House of Correction) To-, " f ^ * ? * * * • * * 
sekmadienis atvažiuoja kuni
gas ir atlaiko šv. Mišias. Sa
rgas mums sakė, kad kali
niui didžiausia bausmė — tai 
sulaikyti jį nuo dalyvavimo 
pamaldose. Ir, sako, neikėtu-
mėt, kaip tykiai ir ramiai jie 
čia užsilaiko. Antroji vieta — 
tai mirties kambarys, elek
tros kėdė, su naujausiai įtai
symais. Joje jau nužudyti 29 
asmenys. Sargas nuodugniai 
viską išaiškino nuo prirengi-
mo iki nužudymo. Skaudu 
pasidarė. Pats sargas negalė
jo ilgai kalbėti, nes tai baisi 
bausmė ir dar kam? Žmogui. 

Paskutinis Lapas 

Ruduo, artistas be širdies, 
Išmargino girias 
Juo varsos nuodų ir mirties 
Mirtin ir puošia jas. 

Kur rausvu nutepė dažu, 
Ar tėškė geltonai, — 
Vos spėja ta r t : Ach, kaip 

(gražu! 
I r nieko nebmatai. 

Tik likęs lapas ant šakos, 
Lyg be matušės vaiks, 
Tau apie saulę pasakos 
I r graudžiai tars : "l ik 

(sveiks!" 

"Lik sveiks ir pilnas būk 
(vilties, 

Gadynių lauk -brangių! 
Neviskas nuveikta mirties— 
Štai Žeimenai rugių! . . . 

" T e šaltis pyškina tvoras 
Visomis jėgomis, — 
Jie šiltą patalą sau ras. 
Po sniego duknomis. 

Išėjusios iš kalėjimo leng- j 
vai atsidusom. Manyje kilo ' 
klausftnas: Kodėl Dievo auk
ščiausieji sutvėrimai turi bū-1 
ti surakinti ir nuo jų atimta Į 
brangiausias turtas — lais
vė? Kodėl? 

Mirta Pagojūtė, akademike 

Mano Broliukas - Kunigas 

Kai paskutinę krizantemą x dais pritvinus plaukia, sklei-
pakando rudens šalna, o gel
toni lapeliai paauksino mano 
vystanti gėlių darželį, tada 
mėlvnasis burkūnėlis atskri-
dęs iš toli toli, iš anapus gi-
liijjxi jūrų, aukštųjų kalnų iš 
žydriadangės ItaJijos, apdo-; čio! 
vanojo mane, liūdinčią mer-j ™ v. 
gėlę, baltu baltutėliu, ka ip ' 
kristalas, mano broliuko laiš
keliu. Nušvito mano akys, su
skambo juokas, sugrįžo mano 
džiaugsmas kaip saulė iš po 
debesų. 

sdama saldų kvapą po visus 
pasaulio kraštus. Na, argi 
mano broliukas ne literatas, 
dramij kūrėjas, iškalbus pa
mokslininkas, o net ir redak
torius vieno žymaus laikraš-

1 
I r kodėl man nesidžiaugti 

nemanykite, kad 
<mano broliukas yra koks fa
ntazijos kūrinys. Ne! Mano 
broliukas labai žmoniškas, 
nuoširdžiai paprastas, o kar
tais net ir visai jumoriškas. 
J i s dažnai savo mažąją se
sutę prajuokina, tai nekaltą 

manuoju broliuku! Juk usjšposą iškrėsdamas, ar šiaip 
mano vienturis brolelis, ma-, kūdikiškai paerzindamas, na, 

bios priežasties negaliu nešt 
tai ligonei gėles, tik nežinau 
nei pati kaip iš lūpų iškrito 
žodis: "Nunešiu". 

Eidama šaligatviu dere-
jaus su broliu — prašiau jį 
kad nuneštų, o aš norėjau bė
gti kur mano akys neša, kad 
tik nesutikčiau tos mergai
tės. Bet brolis nesutiko mane 
pavaduoti, o ėmė ir pats pa
bėgo. 

Priėjusi paskambinau durų 
skambutį. Nagi kas atidaro 
duris? Ta pati mano "prie
š a s " mergaitė. Aš nuleidus 
akis skubotai pasakiau kokiu 
reikalu pas ją atvykau, ir 
jau norėjau bėgti, kaip štai 
j i mane apkabina, nuoširdžiai 

J pabučiuoja ir sako: " O kokia 
tu gerutė! Mano mamytė la
bai džiaugsis gražiomis gė
lėmis apdovanota, (jai grei
čiau pasveiks. I>ėkui! Dėkui! 
Kuo tu vardu? Mano vardas 
Ieva. Aš tave kasdien matau 
einant pro mūsų namą". 

Ja i nebaigus kalbėti išgir-
Jdau: " E i k sau, eik sau nuo 
mūsų namo!" Aš nustebau! 
Juk tie patys žodžiai, kuriuos 
aš jau nekartą esu girdėjusi. 
Ievutė pastebėjusi išgąsčio 
išraišką mano veide — rami-

;no: "Neišsigąsk! Tai mūs 
" p a l e " (papūga). J i visada 
taip šneka. Eikš į vidų, Ele
nyte, pasišnekėsiva, pavaiši
nsiu skaniais pyragaičiais, 
kuriuos ką tik iškepiau. 
Eikš r-

Aš prižadėjus vakare atsi
lankyti — išėjau. Eidama na-

Aš neisiu daugiau pas t ą | m o n galvoju: "Kokia aš kva.; 
mergaitę, kurios tėvai atsi- j la buvau — pykau ant "pa-
kraustė į mūsų gatvę", r ū s - j l š s " ir neteisingai įtariau 
čdai pasakiau savo broliukui, (tokią nuoširdžią ir meilią me-

"Kodėl? Kas atsitiko? pa- į rgytę Ievutę. 
klausė jis. s j Nuo to įvykio pasižadėjau 

"Vakar kai ėjau pro jos daugiau niekad kitų neįtari-
namą, kad ji ims ant manęs j nėti, o artimo meilėje lavin-
piktai rėkti: " E i k sau, e ik ' t i s . Na, o ta geraširdė, sva-

. t J 
I r pailsėję lig įgris, 

Iš miego vėl atbus; 
I r iš po duknų greit išlįs 
I r gaus naujus rūbus. 

" I r dangun varpomis žiūrės, 
Giedra, a r apsiniauk'. 
I r tyliai ginčysis šlamės: 
" A š augsiu! Tu neauk! . . . " 

Į A. Jakštas. 

Pergreit Įtariau 
n 

I JAUNŲJŲ ŽYGIAI 

Pagerbtas Viršininkas 

THOMPSON, CONN. — 
Spalių 27 d. Marianapolio ko
legijoj vakare atlikta prog
rama kun. J . J . Jakaičiui, M. 
I. C, Tėvų Marijonų Provin
cijolui pagerbti. Garbingas 
svečias atvyko pabūti su mu
mis keletą dienų. 

Programa prasidėjo orkes-
tros muzika. Mylimą svečią 
kolegijos vardu pasveikino 
Albinas Šeputa, kuris ir bu
vo vakarėlio vedėjum. Jonas 
Rusteika padeklamavo — " I š 
rytų". Petras Eikšnoris pa
deklamavo — 'Vilniuj a ras ' 
Po to choras padainavo "Stu 
dentų dainą" ir "Oi, broliai, 
broliai". Paskui Jucius kla
rnetu solo pagrojo "Souve-
nir ' \ Brolio Banio vadovau
jama orkestrą išpildė Schu-
berto "Serenadą" ir kitus 
dalykėlius. Dastikas labai gra 
žiai pagriežė smuiką "Mari
jos varpai" ir "Valsas" . Rai
telis padeklamavo "Užmigo 
žemė". Brazauskas — vieną 
Maironio eilėraštį. Pagalios, 
įdomią kalbą pasakė iš savo 
kelionės po Lietuvą, Italiją 
(ypač daug apie Romą) Pro
vincijolas kun. J . J . Jakaitis. 
J i s buvo nuvykęs pas Šven
tąjį Tėvą, kuris suteikė raš
tu ir savo parašu Marianapo
lio Kolegijai ypatingų malo
nių ir palaiminimą. Jo kaJba 
visiems patiko. 

gai nupasakojo misijų padė
tį ir kvietė sodalietes į apa
štalavimo eiles. Visi raportai 
entuziastiškai priimti, o da
bar visos stosim į darbą. 

Panelė P. Kuzmarskytė pa-
skambino pianinu keletą su
nkių muzikos kūrinių. Ši ga
bi pianistė jau ne kartą pasi
žymėjo gabumais muzikoj, 
dar maža būdama, o jau mu
zikos konteste laimėjo pirmą 
dovaną. 

Eugenija Nausėdaitė, akad. 

Teko patirti, kad Dainoj 
klubas ruošia surpryzą. Ka
da? Kur? Kas bus, lieka pa
slaptyje. Kantriai lauksim. 
Kalėdos artėja. Gal ruošiasi 
prie kalėdinio programo? 

Aidai Iš Šv, Kazimiero 
Akademijos 

Galvosūkių konkursas su
kėlė daug entuziazmo. Nors 
dar ne visi įduoti bet iš į-
duotųjų įdomiausias Elenc 
Šliteraitės, ilgiausias Elenos 
Varačinskaitės. 

o kartais ir pravirkdo ją, kai 
švelniai subara už išdykavi
mą. Bet giedra tuoj ir vėl 
nušvinta, nes mudviejų sielos 

no paguoda, mano parama. O 
jo gerumėlis! Oi, oi! tur būt 
visų dangaus šventųjų dory
bes įgijęs aukščiausiam laip
sny. O juk iš sielos grožio j supranta viena antrą, 
plaukia išviršinis grožis. J is 
aukštas, tas mano broliukas, 
kaip Tėvynės verkėjas berže
lis. Kakta plati su giliu pro
tu, nuofat, kaip saulėgrąža, 
pakeltu į amžinybės Saulę. 

sau nuo mūsų namo!" Ir taip 
klykė kol aš perėjau į kitą 
pusę gatvės. Ką tu manai a-
pie ją? Ar ne jį baisus su
tvėrimas? O aš su ja dar nei 
karto nesu kalbėjus", skun
džiausi savo broliui. 

" I š tikro ji nemandagi. Aš 
ir su ja nežaisčiau", susijau
dinęs atsakė broliukas. 

Taip mudu eidami kalbėjo-J 
mės. Tik Štai pro langą mū-' 
sų kaimynė Vidmantienė ma
ne šaukia ir prašo nunešt 
puokštę gėlių ką tik atsikrau 
sčiusios šeimos motinai, ku-

Sodaliedių Veikla 
Sodalietes - akademikės, 

tai bendras terminas mūsų 
Įstaigoje, nes visos priklau
some prie šios garbingos or
ganizacijos. Mūsų veikimą* 

I. šarkaitė, akademike j y r a l a b a i p l a t u s > b e t i g s i s k i r s . 

jingųjų akių Ievutė, liko ma
no intymiausia bičiulė. 

Rūtelių Vainikėlio narės 
jau pradėjo rodyti savo ga
bumus. Adelė Vaikuty te pa
rašė trumpą bet juokingą ir 
pamokinantį veikalėlį "Susi
raukusi Teta". Šį veikalėlį 
suvaidino šios: Turtinga teta, 
A. Vaikuty te, Tarnaitė, E. 
Mikšytė, Bendrabučio vedė
ja, E. Puleikytė, Našlaitės, E. 
Šliteraitė, V. Jovaišaitė, A. 
Rubaitė ir A. Vilimaitė. La
bai gražiai padeklamavo D. 
Radavičiūtė. 

Mūs susirinkimai labai įdo
mūs ir pilni gyvumo nes kie
kviena turim stengtis ką nors 
naujo, pamokinančio ir įdo
maus sugalvoti. 

Elena Gedvilaite, akad. 

Iš Sodaliečiy Veikimo 

Akys, ypačiai, meilios, mer
gelės akys, patraukiančios. 
Žvilgsnis ramus, o kartais 
griežtas. Vtido bruožai pilnai 
atskleidžia jo švelnios širdies 
nekaltybės žiedą. Visa jo kil
ni asmenybė kupina malo
naus maldingumo ir švento 
džiaugsmo. I r gražiai plunk
sną moka valdyti tas mano | 
broliukas! Iš po jo plunksnos 
žodžiai, lyg upė hiacintų žie-

Neveltui dangaus ir žemės 
Valdovas iš tūkstančio jau
nuolių pasauly išsirinko ma
no broliuką savo karališkon 
tarnybon. J is patepė jo ran
kas, Avinėlio krauju papuo
šė jo lūpas, o galvą pažymė
jo aukšto pašaukimo garbe. 
Tad, broliuko vaikystės die
nų svajonė: žengti prie Vie
špaties altoriaus, kelti Atpir
kėjo taurę už žmoniją, lydėti 
sielas į dangų, — ta jo meilės 
vizija tapo realizuota. Šian- j 
dien mano broliukas — ku 

Pavasarininkai Jau 
Turi 1233 Kuopas 

Lietuvos katalikų jaunimo 
są-gos Pavasaris kuopų 4,j4, 
vyrų pav-kų kuopų 321, mar
gaičių kuopų 325 ir jaunes
niųjų pav-kų kuopų 153. 

Šios kuopos yra suskirsty
tos į 48 rajonus. Rajonai su
telkti į 5 regi jonus. Visa ka
rtu sudaro didžiulį pavasari-

ri pavojingai serga. Many už- ninkijos judėjimą, kurio prie 
virė kova. Norėjau Vidman- šaky stovi tyriausioji pava-
tienei pasakyt, kad del svar- sarininkijos Tadovybė. 

' čiusios įvairiomis kuopomis 
lengvai darbą atliekame. Su
sirinkimai laikomi kas antra
dienį, jie yra įvairūs ir įdo
mūs. Pereitą susirinkimą bu
vo išduoti šie raportai: iš 
Literatūros komisijos panelė 
A. Murphy pranešė sodalie-
tėms apie žurnalų ir laikraš
čių vajų; panelė A. Daračiū-
naitė iš Saugumo komisijos 
paskelbė protestą "VVbodbury 
Co. už nepadorius paveikslus 
kurie telpa žurnaluose rekla
muojant savo išdirbinius; pa 
nelė E. Juciūtė labai įspūdin 

TOWN OF LAKE. — Pa
sisekimas! Pradžiugo sodalie 
čių širdys pamačius, kad pa
sisekė šokių vakaras parapi
jos naudai. Tai buvo spalių 
30 d. 

Komisija iš S. Jesulaites, 
J. Kirkitskaitės, A. Norkai-
tės ir B. Šedaitės taria šir
dingą padėką visoms pagel-
bininkems. Ypatingą ačiū vi
siems dalyviams. 

Prašomos narės sutvarkyti 
savo bilietus iki ateinančio 
susirinkimo. 

Knygučių pardavimas, se
selių Kazimieriečių naudai se 
kasi. Laikas bėga — prašo
mos pasiskubinti. Knygelių 

galima gauti pas M. Kataus-
kaitę. 

V. Lakumskiūtė, mūsų pir
mininkė, neužilgo įstos į mo
terystės luomą. Sodalietes li
nki Viktorijai laimės, nors 
širdys verkia, kad neteks ge
ros, darbščios pirmininkės. 

Sekantis susirinkimas bus 
labai svarbus. Reikės pasita
rti apie Kalėdų iškiRnes. Ne
pamirškite šv. Komunijos la
pkričio 8 d., 9 vai. ryto. (eisi
me in corpore) ir susirinki
mo 1 vai. po pietų. Bitė 

Gabi L V. "Dainos" 
Choro Rezisore 

L. V. "Da inos" eboras 
smarkiai ruošiasi prie nepan 
prasto vakaro, kuris įvyks 
lapkr. 22 d., Olympic Bali-
room, 6200 W. Cermak Rd. 

Dabar L. V. "Dainos'* cho
ras susideda iš 120 daininin
ku. Choro vedėjas muz. S. 
Rakauskas kuogražiausiai pri 
rengė choristus prie to vaka
ro. Kas savaitę daro tris re
peticijas. Clicras stato sceno
je anglų kalba veikalą 'Frora 
Sehubert To Swing". 

Jauna ir talentinga pane
lė Teklė Koncevičiūtė ne tik 
turi gražų alto balsą ir yra 
laimėjusi kelis kartus pirmas 
vietas, bet taip pat ir gabi 
rezisore. 

Choro vedėjas, muz. Ra
kauskas, pamatęs ĮKkmeevi-
čiūtės gabumą, pakvietė ją 
užimti rezisorės vietą L. V« 
"Da inos" chore. 

Lapkr. 22 d., Olympic Bali 
room, choras darys tikrai gra 
žų įspūdį. Visi choristai bus 
kostiumuose — juodos ir ba
ltos spalvos. LTžges visos švie 
sos, išgirsime choro įspūdin
gą dainavimą; susyk pasiro
dys choristų "Flash L i g h t , \ 
kuriomis bus daroma įvairūs 
vaizdai. Choras dainuos iki 
visi sopranai, altai, tenorai ir 
bosai išdarys įvairius vaiz
dus. 

Tai bus tik pradžia prog
ramos. Toliau eis solo, due
tai, trio, kvartetai ir mišrus 
choras. 

Visi atsilankę lapkr. 22 d. 
į Olympic Bali room bus tik
rai sužavėti. 

Ieva Lukošiūtė 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

'DASH DIXON By Dean Carr 
THE OTHER TWO HEADS 
D&RT W R?OM OPPOS1TE 

nigas. Akademike 

PLATINKITE 'DRAUG4' 



DRAUGAS Trečiadienis, lapkr. 4 d., 1936 

M. 

m 

; 

f 

2-RAS TARPT. KAT. ŽUR 
N A U S T Ų KONGRESAS 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

se: universitetus, kolegijas, 
observatorijas, spaustuves ir 
t.t. Čia pavaizduoti gražūs jų 
universitetų rūmai Ramoje, 
Čikagoje, St. Louis (&. Ame
rikoje), Naujorke, Vašingto-

labiausia patikimu kataliky
bes ramsčiu tenka laikyti 1) 
olandus, Z) belgus, 3) ang
lus, 4) airius, 5) šiaurės pra
ncūzus, 6) ivekarus, 7) ka

nadiečius ir 8) šiaurės ame
rikiečius. Vertingą, kultūrinį 
elementą sudaro dar 9) vo 
kiečiai, 10) austrai, 11) če
kai, 12) slavakai, 13) Slavė
nai, 14) harvatai, 15) aus-

CMCAGOJE 
Gerb. Kiin. J. Jakaitis 
Federacijos Apskrities 

Susirinkime 

salėje, 49 e?, ir 15 st. Bus | sas naudojamas išvalyti erxi-
dfcug geru dovanų. Kviečia 
me visus susirinkti ir pare 
mti darbą geram tikslui-

A. J. 

ne, Bostone, Beirute (Sin-, 
.v , . . .. traheciai ir 16) siaurės ita .K>j), keturi jų. universitetai Į1 _. XT j : y i (_,x_,__.___ 

Indijoj, Šangajuje, Tokyo i r 
k. įvairūs aukštieji institu
tai: Romoje, Jeruzaly, Antve
rpene, Lieže, Versaly, Comil-
. /T Z .v TT „ . organizacijų katalikai 
las (Ispanijoj), Valkenburge .^ •] 
(Olandijoj), Tientsine (Kini
joj) ir k. Jie parodo ir gar
sias savo astronomines ar ge
ofizines observatorijas ir jų 
leidinius: Granadoje (Ispani
joj), Kssaroje (Sirijoj), Ta-
nanarive (Madagaskare), To- l*"??1, 

X n , talijoj, labai nedaug Pietų 
rotozoje (Ispanijoj), George-' f.J\ , A ... J •* 

J I 1 • / ? J T T? .Italijoj; katalikų spauda tru-town (Š. Amerikoje), La Paa • 

lai. Nordiškos kultūrines te 
zės patvirtinimui turime toje 
pačioje parodoje gana da\*g 
faktų: spaudos, mokyklų ir 

turi 
daugiau Airijoj ir Anglijoj, 
vos truputį mažiau Prancū
zijoj, daug mažiau Ispanijoj 
ir Portugalijoj; labai daug 
Olandijoj, Belgijoj ir Liuk
semburge, Vokietijoj, Šveica-

vidutiniškai Šiaurės l-

s Sį vakarą Aušros Vartuose 

DAUGELIS NEPAPRASTŲ 
JRANKIŲ GELBSTI PA. 

DARYTI UUCK1ES 
LENGVU UŽSI-

RŪKYMU 

Amojikos promane labai 

(Bolivijoj), Zi-Ka-Wei ( K i - 1 p U t į , g » l i n « e s n ė ^e tuvoje s u o m e | j i ž k ) J k u r g ų k l a u s i m a S ; 

įvyksta Chicagos Federacijos • 
apskrities susirinkimas. Nors j 
tai bus eilinis susirinkimą*, 
tačiau nepaprastas. Nepapra-,' 
stas tuo, kad jame dalyvaus i pasinaudojo nepaprastais i»-
,., , -v -v ™ radimą-s, kurie buvo praktis-
tik ką grjžęs js Europos ge- , V * .. . F 

« , V T \ U7 », k a i panaudoti gaminių page-
r%. kun. Jonas Jakaitis, M . J F i n i n m i Ypatingai įdomų pa-
I. C , Tėvų Marijonų Provin- j vyzdį p e i k i a oįgaretų pra-
eijolas Amerikoje. J i s lan- įmone. 
kėši Lietuvoj, Romoj ir ki- j P a v y s i d ž i u i ? m[rhime Lucky 
tuose Europos kraštuose. Su- S t r j k e G įg aretų skirtingas 
sirinki'me trumpai papasakos " i t ' s Toasted" procesas lo-
.savo įspūdžius. Veikėjai pra- |šia svarbią role padaryme 
šomi gausingai susirinkti. Be Ludl;ies lengvu užsirūkymp U 
to, yra daug eilinių organika- turtingo, brandaus-knno taba 
oįjos reikalų ir naujų visuo

meniškų reikalų, būtent: vi-

nancius nesvarumus, randa
mus net ir puikiausiame ta
bake. 

Tik Luckies išdirbėjains 
pripažinus, kad nuo seno yra 
žinoma, kad karštis valo ir 
pripažinimas to " toas t ing" 
procesas, buvo pradėtas eiga-
retų išdirbime. 

Ultravioletiniu spindulių 
naudojimas yra labai svarbi 
" toas t ing" proceso dalis. Vi
si žino, kad saulė nokina. I r 
ultravioletinių spindulių pa
naudojimas parodo praktišką 

Kiti įtaisymai duoda pilną Dar kiti instrumentai gelbr 
ventilaa:ją didžiulėse dirbtu-j sti padaryti Luckies apva-
vėse, kur Luqkįes yra išdir- j liais, kietais ir pilnai prikim
bami. Taipgi išrasta, kad' štai, be liuosų, rūkytojams į-
drėgmės kontrolė Luckies ga 
minime yra labai svarbi, ir 
tam tikslui buvo išgalvota 
stebėtinai tikslūs instrumen
tai. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, UI. 
įgyvendinimą šio žinomo prin- j Utarn., Ketv. ir prtn. 10—9 vai. v. 
cipo. B^t šis princijo igvven- „ 3147 So. Halsted St., Chicago 
j - • i • • i • l \ - Paued., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v 
dm imąs lygiai taip pat ture-' jo laukti, kol ,:šradėjai surado iToL Caiu.net 5974 ofiso vaiando. 
, _ j , , . . i , 9 ryte iki 8 v a k a r e 
budus, kaip panaudoti ultra-
violetinius spindulius suteikti! 
tų saulės suteikiamų nokini-
mo na,udą tabakui. 

nijoj), Maniloje (Filipinuo
se). Taigi 'mokslo ir misijų į-

kaip Lenkijoje; stipresnė ji 
Čekijoj kaip Vengrijoj ir Ru
munijoj. Galinga ji Kanado-. . . . • • 1 1 1 U . 1 1 I . I V S I . U U l l l I f , " t) - ^ - — — staigonns jie apima visų pla- d d ° . .^ .: ., jje, nedaug silpnesne Jungti 

netų. 
Kitos vienuolijos irgi yra 

išstatę savo perijodinius lei 
dinius: redemptoristai 96, Mi 
sijų dr-ja 23, Šv. Sakramento 
kunigai 37, krikščioniškų mo
kyklų broliai 230, Dievo žo-

t džio dr-ja 72, oblatai 83, Cla-

nėse Valstybėse, bet visiškai 
nustoja reikšmės Meksikoje, 
Centralinėje ir didžiausiojo 
daly Pietų Amerikos. Laibai 
įdomus vaizdas toje pačioje 

naujų Federacijos skyrių o-
rganisavimas ir t.t. 

Fed. apskr. valdyba 

Paskolinkite Ausis 

I Prancūzijoj: pietiniuose regi 
lonuose apie Nicų, Marselį, 
• Tuluza ir Bordeaux katajikų reto 'misijomerrai 9o, domini- . ; . . * / . 

• iflH v. k ^^ - į l a Jk rašč fe i turi di^-ir ri^htns nkonaf " 180, mazie.u broHtvi r^ -- . < v. 
mo • i« , . 'kar tus (proporcingai) mažiau 412, Kapucinai 498 ir daug 

dar kitokių vienuolijų parodo 
po tuzinų ar daugiau savo 
įvairių žurnalų bei laikraščio i 

Po poros apsilankymų nė
ra galima tokių milžiniškų 
parodų bent kiek tiksliau if 
pilniau aprašyti. Savo paban
dymu daviau tik menkų su
pratimų apie katalikų moder
niškas pastangas sukurti ti-

Kai laikrodis išmuš lygiai 
4 valandų, atsisuk it savo ra-
dio ant VVEDC (1210 kilo-
eykles) ir paskolinkit mums 
ausis. Tai prašome padaryti 
šiandien. Mes jums lietuvių 
kalboj papasakosim įvairių skaitvtojų, negu siauriniuose- . J * *~l. . , . 

re^ionuose. Skandinavijos ka ,., . . i . - jOTltatuji. Taip pat padainuota h kai gerai organizuoti ir . v. .f , . 
A„ . , . . . I sime ir gražių muzikos kuri-susipratę, tik jų skaičius ten Į . * ^ V _" , ., . . , mų pagrosime. Į įus ir vei dar menkas. Be to, reikia at- f \ ° T - . *. _. . . . . . „, ,. . \ prabils L. Simutis, dienras-

kreipti dėmesį \ Tolimuosius v. įjį: 
_ r . , ! • » _ i i ,- cio pRiaktorius. 
Rvtus. Ateity gal ina lauku 

k'O. Betgi tas M toasting , J pro
cesas nebūtų buvęs praktiš- j 
Jcas, jei išradimo genijus ne-j 
būtų išradęs aukštesnių tem- j 
peratūrų kontroliavimo būdų,! 

su drėgmės kontrole. Luckies' 
išdirbime, " toas t ing" proce

so MPTV PBĮTYĘIMAS 
\ky8 egzaminuojamo* — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETR1STAS 

1801 S Ashland Avenue 
VAJ^AKDOS: kasdien DUO 9 iki 

12 — 1:30 iki H vRk 
Tai OANal 0R9<* 

A M Ę Ę K O S UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Oi'fiee Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 8. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR, J. J. K0WAR 
(ĘOWĄĘSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W, §3rd St, Chicągo-
Office Hours 

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

^ i ^ ^ * ^ ^ 

naujų kultūrinių katalikams 
jėgų Japonijoj, Kinijoj, Ko
rėjoj, Indijoj ir k. Pietų "Eu
ropos pusiasaliai rodosi pa- j 

DR. STRIKOL'IS 
PSYSJOIAN and SURGEON 

i 4645 So. Ashland Avenue 
"Di-." radio valandos leįd. 

kintiesiuns visokeriopa spau- ^ n e ž i n i a ^ mn-ų } m . 
įvairiausiomis , ^ ^ ^ s r o v § d a r g a i , s 

ten atgaivinti plačias mases. 
i Rytų Europos 

Remejy Bingo 

Ofiso Valandos 
Nuo 2 iki 4 ir auo 6 iki 8 vak. 

NedeUomis pagal sutarta 
Ofiso Tęlef. BUOJevajrd 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesiau Avc. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 
i. . II ^ i ^ r w t — ^ r i r l w i T ¥ m — n — n M r r T * T 

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 

dų, einanrią 
kalbomis. Daug kas padary-
ta, bet dar daug lieka darbo ^ ^ „ ^ ^ ^ 
ir ateičiai. Toji paroda ir y-1 ^ ^ . ^ m D u n o j a u s 

ia paskatinimas visiems a t ^ d a r d a u g p o t e n c i m u ]C>_ 
silikusiems pasiskubinti. Į ^ ^ ^ -^^ k u l t u r į n i s 

Kur katalikai turi stiprės- j lygis rodos dar niekad ntbu-
nę spaude, ten paprastai e.-ti j vo pasiekęs savo apogiejaus. 
daugiau organizacijų, moky- \ Mūsų kraštai pilni daigų, ža-
klų ir kitokių kultūringų į-! dančių didelę ateit įkaip ka-
staigų. Taigi į spaudą reikia taiikybei, taip ir bendrai kul-
žiūreti kaip į labai svarbų | tūrinei gerovei. Reikia tik il-
kultūrinio pajėgumo ir dva- j g 0 ir planingo darbo, 
singuino kriterijų. TaVptau- j 

CICERO. Šį vakarą Šv. Ka- iTfil- C A f į 6 1 5 
zimiero Akad. Riėm. draugija 
(9 skyrius) rengia šaunią bi-
ngo party parapijos naudai. 
Pramoga bus Šv, Antano par. 

"T^ 

T 0 0 K 0 F F 1 7 L B S . 
OF ŪGLY FAT 

J U i 

• I' 

tinę katalikų spaudos paroda j K A U X A ! S . — Paskutiniuo-
gerokai nušviečia kultūrinę 
katalikų padėtį įvairiose šaly 
se. Čia ryškėja ir šiaip jau j j į ^ " " į į į į į l a i ž k a į , 

j u metu Kaune gauti 
transantiantinio lakūno 

keli 
Fe-
ku-

žinomas faktas, kad kultūri
nis tautų lygis eina menkyn 
jš šiaurės į pietus ir dažnai 
iš vakarų į rytus. J t i vidur
amžiuose didžiausią Bažny
čios galybę sudalydavo ita
lai, ispanai, portugalai ir tik 
iš dalies prancūzai ir vokie
čiai, tai dabar didžiausiu ir Kauna. 

riuose jis rašo, kad neseniai 
Amerikoje baigęs aeronauti
kos politechnikumą. Jis pasi
ilgęs Lietuvos ir žada tuo
jau po Naujų Metų su žmona 
padaryti kelionę j Europą ir 
ilgesniam laikui atvykti i 

HEEDED OOCTOR'S ADVICE 
i 1 1 1 1 m 

Mrs. Robert HIckey, Roseville, 
Calif., writęs: "My ttoctor »r*acribed 
Kruschen Salta for me—he said they 
Wouldn't hurt me In ti»e least. l'v 
loat 17 lba. in 6 weeks. Kruschen ls 
Wortli Ita weight in gold." 

Mra. Hickey paid no attention to 
possip«rg who said there was no 
safe way to reduce. She wisely fol-
low«d bar doctor's advice. Why don't 

G«t a jar of Kruschen t o - d a y < tasts 
4 w e e k a and c o s t s but a trif le) . 
Bimply take h^lf teaspoonful in eup 
of hot water every morningr. A " 
iruggists. 

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. Ofiso BOUlevard 591314 
Res. KENwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 

DR. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedt'lįomis pagal sutartį 

1 ^ « » " ^ ^ W R 

I V 4 H Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 1? vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
vai. pc pietų ir nuo 7 ifc> 8:30 v. y. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0d94 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

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

Nodol inmi* nuo 10 iki 12 diona 

išskiriant sek
madienius ii 
trečiadienius. 

DR, A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. JLL. 

R e \ 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehil! 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 Nedėliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

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

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. LeavJtt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

yiRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pa^al sutarti 

Residence 
6609 S. Arte ian Ave 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFrSAS 
3156 W. 50th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 v«kar# 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagral sutartį 

kyrių, tabako galų. Beveik vi-
nį šie įtaisymai buvo išrasti 
del Luoky Strike. J r jie visi 
gelbsti padaryti Luckies leng-
viu užsirūkymu iš turtingo, 
prinokusio tabako. . (ffi.) 

Daugiau Gajumo Susilpusiu 
Vyrų ir Motery 

Nervams 
NIGA-TONE įuri svarbų Zinc Pho-
-sphide iniįinj, uuodant; nauUinga 
phosphoro., be ko negalima turėti 
stiprių ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphorą, kad su
raminti jauslius ir sukrėstu* nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. 

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
\TGA-TONE turi ir kitdttų vertin-
įų dalykų valstijoje, pradėk šiandien 
imti sustiprinta Nl'GA-TONE ir pas-
«.ebek kaip piigyvi-si. Parduodamas 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus. 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 
niOS-VOil — Mun o u i i f ^ Į . ^ n onN 

OLD PEOPLE f ind 
way to keep breath 

whaiesome 
Halitosis (bad breath) quickly yitliis 
to Listerire, safe antiseptic and 

deoiiorant 
iiither hwanse of stomach di?turhances, tcoQ 
ferm»>ntatioii, or the wparin?; of falše tėeth, ol<l 
pcople freqm«lly have Iialitopis (Lad breath) 
No wondi;r othr.rs r ,anid'T tij^m a Buisance. 

But now Scierce has foucd that tho regular 
uae of Lisu;rine will oi ten overcome ofiensiva 
mcuth odors dufc lo thc ferrnentation et tioy 
bitą of fot>d on mouth, teeth, or dental plata 
eurfaces. 

This safe antisw>ptic and ou'Vk deodorant 
works quicWy. l t cieaoses mcu'b, teetb, and 
gum surfacea. Halis fermentntion and putre 
faciun, a major cauke of odors, « c d tben 
countt?rfccts t**e odors t h ertmei ves. 

Try ueing Iisterine e"«-.ry two or three daya. 
Soa l,ow much more u'ho'-.-some it k.aves vour 
moui h. Hnw it 8wi?et'!in your brcaib. Liambert 
Pbaimacai Co., St. Louis, Mo. 

Porrt cff end cthers • Checfc 
halitGois with LiSTERME 

Res.: 
2456 W. 69 St 

Td. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namu: 
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. 

& 8 9 P. U. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*! 

naersl matartj 

»% 

I J U J I J IIU»^«- —I-

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS 
TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Rekomenduojamai 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas 

PRAŠTK 9AMPELIO DYKAI 
Triaer't Vittcr Wiae Co. 
514 S. W«JU Stt.. Cbitaao. IU. 
Prinųsk man aampeli dykai 

V arda* . 

Adr. 
^Į^^^^m^m^^^ <**^**^^^g*^f*^***^***»**i^ 

Visose 
Vaistinėse 

mm 
^ ^ ^ • H P »»< p 

AMERIKOS GERIAUSI 
Sia 

kaina! 

EMIL DENEM ARK, Inc. 
SPECLALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 

8UICK KARŲ 

Čionąį rasite puikia-u^i^ ir pilniausia staka GAriAK-
TUOTŲ, FEBTAISYTŲ VARTOTŲ BUJCK KA
RŲ, kokį galįm* bile kur rasti. KIEKjVJBNAS YUA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokėdami 
nvdią skirtume galite išmainyti savo sen$ Buick'4 ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu. 

50 kitų visų i^dirbyseių if moįelį.ų. 
GERAS VARTOTAM BUICITĄS YRA GERIAU. 

ŠIAS VARTOTAS KARAS! 

19,'}6, 81 Club Sėdau, Kadio, $1075 
19.S6, 61 Club Sedan, 975 
1936, 41 Cluh Sėdau, Kadio, 875 
1936, 41 Club Sėdau 795 
1035, 61 Club Sed«u, 875 
1935, 41 Club Sėdau 695 
1935, 67 5 Sėdau, 875 
19/35, 91 Club Setjįau, 875 
J934, 67 5 $LH\*U 695 
1034, 61 Clųb Sėdau, 695 
1934, 46 2 Coupe, 495 
1934, 41 Club Sėdau 525 
1933, 97 5 Sėdau, 895 
1933, 668 2-4 Coupe, 395 
1932, 67 5 Sedan, 295 
1930, 57 5 Sedan, 195 

My husband . . 
my daughters . . . 

my friends . . . everybody 
marvelsl They soy I look half my age. 
They fJaMer me, of course, bu» they 
don'l realize if's the chonge in my 
hair that has mode the chonge m 
me. When my hair wa i grey I !ooked 
pld . . . older than my years. Now# 

thanks to Clairol my faded, grey> 
streaked hair has been restored to 
it$ own co'or . . . naturol - (ooking 
a n d thining with lovely luster. 

Yoo# too, con erase the yeors from 
yqur hair. In one ąuick treatment 
Clairol shampoos, reconditions and 
tints your hair to youthful beauty. 
Ask your beautician. Or wrtte for 
FREE bookiet, FREE advice on care 
of hair and FREE beauty analysis. 

Not, with common, o/d-
foshiontJ hair dyts but,.. 

tfottmUdty • • •wi,h 

5 ^ ^ • " • ^ 1 
• i i 5=5= 

3860 Ogden Ave. Tel. CRAwford 4100 

139 W.M 4M> *., Ntw Yorti, N. T. 
S«nd FRU bookltt, edviet and enerytte. 

' H " M - • • . i j IJIII • mg^m 

9* ftele • • " ^ * 

http://Caiu.net
http://111U.11I.IVS
file:///TGA-TONE
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LABDARIŲ DIRVA 

I 

Ht VfiL RENKAMAS Į A. 
L. R. K. LABDARIŲ &Ą-

OOS 17-JĮ SEI]yL4 

gamintus teiksis išduoti 
mui raštu. 

S t l 

Palaiminti gailestin
gi, iv s jie gailestingu
mo laimės (Mato 5, 7) 

Gailestingumas ir meilė la
bai arti viens su kitu rišasi. 
Gailestingumas be meiles ir 
meile be gailestingumo neį 
manomi. 

įūa^lest^nguuno i r artimo 
meile remiantis susiorganiza 
vo A. L. R. Katal. Labdarin 
goji Sąjunga. 

Šiandien A. L. R. K. Labd. 
Są-ga į 17-jj savo seimą, kvie 

I čia visus, kas tik jaučia šir-
l dyJe pasigailėjimą ir meilę 
, artimui. Kviteia visas orga-
I nizacijas, draugijas, klubus, 
dvasiškiją, profesijonalus ir 

(•visus. Kviečia bendram pasi-
j tarimui ir nutiesimui planų 
sekantiems metams. 

Labdarių Sąjungos centro 
valdyba praneš "metų nuveik
tus centro didelius darbus: 
parengimus, ūkio mortgičių 
atmokėjima ir rūpestį, kad 
pradėjus fondą prieglaudą 
statybai ir numatyti prieg
laudos išlaikymo gaĮinjybe&. 

Kam seime reikalingi centro 
ir kuoPų aiškūs ir trumpi 

raportai? 

Labd. Są-gos centro valdy
bai ar jos atstovams dažnai 
tenka įvairiais labdarybės rei 
kalais susidurti. Tuoss susi
dūrimuose labai svarbu cen
trui turėti dokumentalius įro
dymus, ką ir kiek ALRK La
bdaringoji Są-ga yra nuvei
kus labdaringiems tikslams 
metų bėgyje. 

' darių Są-ga ruošiasi prie di
delio darbo, įsteigimu fondo 

i prieglaudos statybai ir jos 
i išlaikymui, todėl Šiemet ypa
tingai, nei viena draugija, 
kuopa ar klubas neturėtų pa
silikti be delegacijos 17 sei
me. 

Kuri dr-ja ar pavienis as 
muo išgali vieną kitą dolerį, 
prašomi paskirti praidžiai prk 
glaudos statybos fonciui. Rei 
kalas svarbus ir remtinas. To 
dėl Labd. Są-ga neabejoja a-
pie tais kad visuomenė ateis 
į pagalbą. Visuomenės paga 
lba laMariai pastatė Sv. Kry 
žiaus ligoninę, pastatys ir 
prieglaudą. 

ALRK Labd. Są-gos 17 sei 
mas įvyksta sekfm., lapkr. 8 
d., Dievo Apvaizdos parap. 
salėje, prie 18 gat. ir Union Kas yra labdarys? 

Garbės narys, yra tas, kas ' ave., po globa didž. gerb. kle $9.76. 
įmoka sykiu ar dalimis $100. bono, kun. Ig. Albavičiaus. 
Dr-ja ar paskiras asmuo. Na-

Išlaidos nuo 1935 m. seimo 
Ūkio morgičiaus atmokėta 

— $2,600.00. 
Nuošimčiai už morgičių — 

$105.96. 
Spaudos darbai — $95.75. 
Kampelio vedėjui — $100. 
Sv. Kryžiaus ligoninei iš

mokėta — $238.00. 
Akademijos Rėmėjų seimui 

— $5.00. 
Ūkio namų apdrauda ant 

5 metų — $152.20. 
Nuoma už salę mitingams 

— $12.00. 
Už gėles kapų dienoj — 

$26.00. 
Vytauto daržo bila — $45-

70. 
Ūkio taisymas, geležinės 

paipos, darbininkams valgis 
ir darbas — $25.30. 

Knygos iri kitos išlaidos 

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

RADIO 

rys, nepaprastu labdarybei 
pasidarbavimu taipgi pelno 
garbės narystę. Visi su ypa
tingu pasišventimu gailestin
giems darbams paprastieji na 
riai moka narystės mėnesinę 
duoklę 10c. Tokie labdarybės 
— garbės nariai ir paprastie
ji nariai sudaro ALRK Lab
daringąją Sąjungą — centrą 
ir kuopas. 

Labdarių vardą pelno ir 
visi, kas tik kokiu nors būdu 
i š į i e s ^ ^argšui savo gailesti-

Labd. Są*gos kuopos išduąs; ngą-' ranką, .pasidarbavimu la, 
savo vietinius raportus, kiek į bdarybei, lankytini labdarių 
kuri kuopa, kokiu būdu ir susirinkimus su prisidėjimu 
kiek sukėlė pinigų centrui ir , labdariams pagelbėti, lanky-
vietinių vargšų pašalpai. 
Kiek vargšų, našlaičių sušel
pė. Kokią pašalpą suteikė se-

I neliams - paliegusiems esan
tiems valdžios įstaigose Oak 
Forest ir t.t. 

Į ką tik čia paminėtas kuo
pų raportas, kuopos ypatin
gai prašomos kreipti dėme
sį ir tuos raportus trumpai 
ir suglaustai, bet aiškiai pa-

JUOZAPAS DOVALGO 
Mirė lapkričio 2 d.. 1936 m., 

6:30 vai. ryte sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Kilo ' iš Jonavos apskričio, 
Skarulių parapijos, Dijokiškio 
kaimo. 

Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Feliksą, pusbrolį Edvar
dą Žentelį, švogerį Boleslovą 
Petrulį Ir jo šeimą ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Kastonierą. 

Kūnas pašarvotas Lachavvic* 
koplyčioj, 42 E. 108th St. 

Laidotuvės įvyk#>ketvirtadie-
nį, lapkričio 5 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Visų šventųjų parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Brolis, PnsbroUs, 
švogerls, Ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sūnai. Tel. PUL
lman 1270, arba CANal 2515. 

Seimas prasidės su iškil
minga suma 10 vai. ryto. Šios 
šv. Mišios bus laikomos už 
visus mirusius labdarius. Sei 
mo posėdžiai prasidės 2 vai. 
po pietų. J. Š. 

Labdarių Sąjungos finansi
nis raportas 

Labdarių Sąjungos centro 
valdyba peržiūrėjo sąjungos 
turtą, knygas ir seimui pa
tieks tokį finansinį raportą: 

1' kuopa centrui per metus 
pridavė — $260,00. K 

4 kp. centrui per metus-
pridavė — $17.00. 

kp. centrui per metus 5 m iv labdarių parengimus, kad 
labdarius1 paremti, lankymu j pridavė — $165.00. 
Labdarių seimus ir t.t. Tad *> ^P- centrui p€ 

Pašalpa suvargusiam lab
dariui — $10.00. 

Metinė raštininko alga — 
$13.00. 

Viso — $3,438.613. 
Labdarybės turtas 

Lietuvos spulkos bonas —* 
$870.00. 

Lenkijos bonas — $100.00. 
Paskola ant notų — $1,145. 
Pinigų pas iždininką — 

$225.53. 
Viso turto — $2,340.53. 
Neišmokėtų morgičių už ū-

kį —'$400.00. " '" \ IT i 
Km. J. Ma înJionisl MIC, 

?****& Odininkas 

Budriko radi o programa iš 
stoties? WCFL praeitą sekma
dienį buvo labai graži ir į-
vairi. Galinga radio orkes
trą griežė kūrinius pav., 'Du 
nojaus bangos' ir daugelį ki
tų. Baritonas S. Bimkus į-
spūdingai padainavo porą 
gražių dainų. Nemaža prog 
ramos dalį išpildė Makalų ' 
melodrama ir kai kurių poli
tikierių kalbos. 

Bud J ko radio programom 
leidžiamos taip pat kas ket
virtadienį nuo 8 iki 9 vai. 
vak., iš stoties "VVHjFC, o pi
rmadieniais ir penktadieniais 

! 5 vai. vak. iš stoties WAAF 
j taip vadinamas "tarptauti
nis popuri". Klausykitės jų. 

W. 

RADIO 
Nino Martini Oro 

Bangomis 3 

Šį vakarą įvyksta Ches-
terfield Cigarettes radio va
landa. Šis malonus radio pro
gramas perduodamas per Co-_ 
lumbia tinklą 9 v. v., E.S.T. 
(8 v. v., C.T.). Programą iš
pildys Kostelanetz šokių or
kestrą, Nino Martini ir Cro-
ras, kuris specialiai surinktas 
ir priruoštas šiam prograimui. 

T,*£. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PLATINKITE *' DRAUGĄ' 

JUOZAPAS ^ 

UDEIKIV 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

lai kiekvienas, kas tik kuomi 
nors stengiasi labdariams pa
dėti sulyg savo išgalės, me
džiaginiai ar moraliai, lai jau 
čiasi dalininku Kristaus pa
žadėjime: "Palaiminti gailes
tingi"... 

Kadangi, kaip matom, lab-

metus 
pridavė 

7 kp. 
pridavė 

8 kp. 
pridavė 

VLADISLOVAS 
ŠERAUSKAS, J r . 

Mirė lapkričio 2 d., 1936 m., 
5:50 vai. ryte, suFaukęs 22 
mėnesių apnžiaus. A. a. Vla
dislovas gimė Chicagoj, gruo
džio 22, 1934 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Vladislovą, motiną Zofiją, 
po tėvais Mikolaitytė. dėdukus: 
Leoną ir Vincentą šerauskus, 
bobute Jievą Mikolaitienę, 3 
dėdes, 2 cioces ir kitas gimi
nes. 

Kūnas pašarvotas 4410 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 5 d. Iš nttmų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas \ 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, Dėdukai, Dė
dės, Ciocės ir Gtminės. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

- $20.00. 
centrui per metas 
- $171.00. 
centrui per metu* 
- $267.99. 

10 kp. centrui per metus 
pridavė — $124.26. 

23 kp. centrui per metus 
pridavė — $60.40. 

Vainikų dienoj Šv. Kazi
miero kapinėse kunigai su
rinko — $156.00. 

Nuo pikniko — $26.00. 
Ūkio nuoma — $130.00. 
Palikimų gauta nuo B. Rau 

donienės — $145.34. 
16-to seimo įplaukos — 

$628.35. 
Balansas pirm 16 seimo — 

$633.18. 
Vainikų dienos piknike prie 

"baro įplaukė — $471.00. 
Viso įplaukų per metus — 

$3,664.21. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKT| 

YARds 1741-1742 

Phone fOOO 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZM 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
620 W. 15th Ave. | 

ELEANOR 
BESUSPARAITĖ 

Mirė lapkričio 2 d., 1936 m., 
S vai. vakare, sulaukus 15 
fcnetų amžiaus. A. a. Eleanor 
gimė lapkričio 14 d., 1920 m., 
Chicago, Illinois. 

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą motiną Minnie, po tė 
vais Mažrimaitė, tėvą Juoza
pą, seserį Leoną, senelius, Juo
zapą ir Oną Mažrimus, dėdes, 
cioces, ciocę Lucllle, Sv. P ran 
ciškaus vienuolyne, Pennsylva-
nijoj ir daug giminių. 

Kūnas pašarvotas 4424 So. 
Mozart St. 

Laidotuvės {vyks penktadie
nį, lapkričio 6 d. IŠ nafnų 8 
vai. ryto bus atlydėta 1 Ne
kalto Prasidėjimo Svč. Pan. 
Marijos parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo, Seneliai, Dėdės, Ciocės ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. T. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

VISKAS DEL NAMŲ 
Rakandai už daug ma

žesnes kalnas. 
Vilnoniai dubeltavi Manke
tai, verti $10.00 ir $12.00 po 

Č6.50 
Šilkines kaldros, vertės 

$10.00 po 
$4.75 

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

Grabaamių 
o 

-
i 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfiTWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Gražios Radios Padarytos 
parduoti po $29.00 dabar po 

$17.50 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktoriy Asociacijos M 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT| i 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse H 

•• • 

3319 Lituanica Ave. f 

Phone YARds 1138 l S. P. Mažeika 
A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

Gesiniai Pečiai 
S32.50 

po 

ir 

Oii 
$42.50 

Burners Alcazar 4-5 
kambariam po 
$49. OO 

Jos f Budnk. loc 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

Žymus radio programas WCFL 
5 vai. p. p. Nedeliomis Budriko 
jponsoruojamas. 

— — — — — — — — — •* 

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

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

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

EJP CK s ir Simus 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

I . J. H IUI Ii i 
3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

"'l O 

I .1 wtr,zir: niiai 
l F. tais 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.1 

S. C. lac p 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

uuleviciu \ 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 



o D R s tr a x s Trečiadienis, lapkr. 4 d., 1936 
« 

LIETUVIAI BIZNIERIAI REMIA DIENRAŠČIO "DRAUGO DIENA W 

JUBILIEJINIO KONCERTO REIKALAI 
SVARSTOMI SLTSIRINKIMUOSE 

Tflciety Platintojų Eiles Auga 
Dienraštis " D r a n g a s " nno (boxes) užsisakė. Šiomis die-

pat savo atsiradimo stipriai, nomis viena lietuvių finansi-
remia lietuvius biznierius. Sa 
vo laiku net speeialis vajus 
buvo paskelbtas, kad plačiai 
išgarsinti šūkį: savas pas sa-
T * Mūs , dienraštis tai daro, j - ^ ^ g r a . ; į į ^ . į į į į 
nes aiškiansmnnstoano, k a d , h l . k i t o s H e t u | v . h j f i n £ m s i n Ą f 

remdami savo b .zmenas mes, I i r Wmio i s t a i g o s MM^ 

Juk vieni kitus turime reni

ne Ištaigu nupirko mūsų di
džiojo koncerto net 20 tifcie-
tų po $1.65. 

Mes neabejojame, kad šios 

lietuviai, stipresime ekono-' 
miškai ir, neto, mūsų tautiš
kas išsilaikvmas šiame kraš-

• 

te bus tikresnis. 
Del to " D r a u g a s " susilau

kia paramos iš biznierių. J ie 
skelbiasi "Drauge" , jie lan
ko jo parengtus piknikus ir 
koncertus. 

Štai, kai pradėjome rengtis 
prie. "Draugo Dienos" dien
raščio dvidešimties metų ju
biliejaus paminėjimui ir paė
mėm Civic Operos salę, biz
nieriai pirmieji mus paskati
no ir savo parama pažadėjo. 

Jau buvo paskelbta, kad 
kai kurie iš biznierių ložas 

t i. Be vieningo darbo jokio 
didesnio darbo nenuveiksi
me. " K u r du stos — visados 
darbo padarys" — sako A. 
Jakštas. I r teisingai sako. 
Mums dažnai primeta, kad 
mes, amerikiečiai, nutautėja
ms. Bet ka i pamatai lietuvių 
vieningumą ir jų didesnius 
veikimui užsimojimus pana
šiai kaip " D r a u g o " koncer
tas ra artiste Ona Katkaus-
kaite Civic Operoj, tas prie
kaištas mažiau vertės beturi. 

Ir organizacijos bei draugi
jos neatsilieka nuo biznierių. 

Šiomis dienomis jos svars-

"DRAUGO" 2b METŲ JUBILIEJUS 
« 

(Meliodija Lic&uvos Ateitininkų himno) 
Jau dvidešimts m$tų praėjo nuo to laiko, 
Kaip " D r a u g a s " pradėjo išeiti kasdien, 

Pradžiugo lietuvis džiaugsmu mažo vaiko, 
Kad dienraštis " D r a u g a s " lankys jį kasdien. 

Jo kilnios idėjos, brangus idealas, 
Skleis meilę tėvynės, tikybos brangios, 

Išraut iš lietuvio širdies kas negera, 
Nurodyt jafti kelią, dorybės šventos. 

Didžiausias jo tikslas, sargyboj stovėti 
Mielos lietuvybės, tikybos brangios, 

Šio krašto lietuviams darbuose- padėti, 
Mylėti šią šalį ir dirbti dėl jos. * 

Ir taip jis per dvidešimts 'metų kasdieną 
Lankydams mūs brolių, išeivių namus, 

Mokino vienybės lietuvį kiekvieną 
I r skleidė, -gaivino kilniuosius jausmus. 

O, broli, lietuvi, brangus katalike, 
Tegul tave " D r a u g a s " lankyt nepaliaus, 

Tada tavo priešų idėjos netikę 
Nedrums tau ramumo, te sau toliau keliaus. 

Lietuvytis 

nį Roselande; p-nią, M. 
Švilpausiu: nę ir A. Žvirblį 
— Melrose Parke; -Pn% Su-
deikienę — Town of Lake. 

Savanoriai tikietus užsisa
kė — Jonas ir Ona Kazl&us-
kai iš Brighton Parko. 

to gautą laišką, kuriuo 'Draa tarpe paskleisti. Iš anksto 
go' vadovybė jas užkviečia i tariame joms ačiū. 
dalyvauti jubiliejiniame kon-j Savo laiku buvo paskelbta 
certe lapkričio 29 d. Gauna
me žinių, kad visur yra nuo
širdus koncertui pritarimas 
ir noriai pasižada dalyvauti. 

vardai tų, kurie platina kon
certo tikietus. Prie jų dar pri 
dedame: K. Boguslovą, ir A. 
Kunickį — Aušros Vartuose; 

Kai kurios draugijos nutaria | p-nią K. Sriubienę ir A. Stul-
pasiiinti tikietų ir savo narių ginską — Ciceroj; M. Pavilio- j užsisakė du tikietus po $1.65 

Kaip Pas Mus Eina 
"Draugo" Koncerto 
TikietŲ Platinimas 

CICERO. — D. Vaitkevi
čiai, 1513 So. 51 ave., sako, 
kad jiems suėjo lygiai 20 me
tų, kai skaito dienraštį 'Drau 

Ta proga nusipirko 3 tikie
tus po $1.10 į " D r a u g o " ju
biliejinį ^koncertą. Reiškia, 
bus sų visa šeima Clucago 
Civic Operos name ir sykiu 
su gausinate publika praleis 
minėtiną dieną. 

D. Vaitkevičiai labai pa
tenkinti, kad " D r a u g o " ve
dėjai parinko taip gražią vie 
tą ir pakvietė žymią artistę 
lietuvaitę. 

L. Norus, 1528 So. 49 ave, 
11 precinkto komitcmonas, 

ir visuomet parap. mok. svet. 
(ant 2 lubų). Visų ABD na
rių, ir būsimųjų narių - rė
mėju, prašome ateiti susirin
kimam Išgirsim raportą, iš 

Tai Lengvas Užsirūkymas! 
Kada Linksminimosi Ir Rūkymas 

Užsitęsia Iki Vėlos Nakties . • • 

Pasilinksminimo naktyse — arba kada tik jus daug 
rūkote — jūs atraiait, jog Luckies, lengvas užsirū
kymas, yra patogumu kaip ir malonumu! Nes, 
kadangi Luckies yra lengvu užsirūkymu, jie neap
sunkina jūsų gerklės. Luckies gerai atsineša į 
jumis . . . j ie yra vieninteliais cigaretais, kurie yra 
'"Toasted" . . . jūsų apsauga prieš knitejimus. Taigi 
rytoj , ar dar geriau, štai dabar pasisiekit už Lucky 
— turtingo puikaus viduriniu-lapų tabako skoniu. 
Tai geras rytinis užsirūkymas su švariu, šviežiu 
skoniu. Ir tai geras nakties užsirūkymas . . . jums 
švelnus . , . malonus. Niekuomet nepervelu dėl 
lengvo užsirūkymo . . . niekuomet nepervelu dėl 
Lucky! 

"Nok*i«*-lr-D!enos-
Rikytojams 
j v a i U i s i r i k y m a s l 

Kad nors ir jūs būtumit* 
rūkf p*r did. inc dalį di»-
no» ir p»r visą vakare, j is 
p«*t.b*sit , jog vidurnakčio 
Lucky turi lygiai taip garą 
skonj, kaip ir jūsų Lucky par 
pietus. Dal švaraus skonio, 
švarios garklas . . . pasisia-
W» ui Lucky - ui ja 

užsirūkymo! 

• • VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * * 
82 Mėty Senumo — Ji Pažįsta Savo 

Populariškg Muzikę 
P-ni . Elizabetk BOH les iŠ Uvalde, Tezas, 
*ra tikra "SwecpeUkes" mėgėja. Ji 
rašo: "Aš esu 82 metę amžiau* ir šia 
yra pirmas sykis, kad aš kada nors essj 
visiškai veltai laimėjus, ir ar tuo džiau* 
tjiuosi!" Sveikiname, p-nia BowIes. M«s) 
irgi tikrai džiaugiamės, kad laimėjai. 

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjo! savo 
skoningas Lucky Strike* ? Ant radio 
transliuojama muzika. Atsisokit radio 
ant "Vour Hit Parade" - trečiadienio ir 
šeštadienio vakarais. Klausykit, spręskit 
ir palyginkit melodijas — tuomet paban
dykit Jūsų Lucky Strike "Sweep*take«." 

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, naši-
pirkit pakel | šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt tuo ką nors netenkat. 
Jūs { v e r t i n s i t e Luckies pirmenybe — 
Lengvą Ušsirokymą i i turtingo, bran
da us-kuno tabako. 

Nors jo moteris dar ne visai 
sveika po sunkios operacijos, 
bet iki lapkr. 29 d. tikisi pa
sveikti. Sako, tokius žavėjan-
cius koncertus, kai, kad 
" D r a u g a s " surengia, ir ser- j pastarojo pikniko, taipgi rei 
gantis žmogus išklausęs Jie- kes plačiai pasitarti, kaip ge-
ka sveikas. Ištikrųju, tai bus riausjai galėsime paiį-mti 
nepaprastas " D r a u g o " jubi- Statybos Fondą. Tai visų ehi-
liejinis koncertas. Įcagiečių svarbiausias reiko-

P. Stanislovaitis, vienas (las ir vieningai jam pasidar-
darbščiausių parapijos komi nuokime. Valdyba 
teto narių, irgi užsisakė du < = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : 

tikietų į "Draugo" koncertą. 

Jonas Brazauskis net su
gėdino tikietų pardavėją.-
Mat, pardavėjas pasiūlė jam 
tikietą už 55c. Jonas papra
šė nedaryti iš jo juoko. Sako, 
jei pirksiu, tai pirksiu už 
$1.65. 

Povilas Put r imas sako, ka<! 
vakari} tikietai, tai ne mėsa. 
negali pasenti. Taigi iš ank
sto užsisakė du tiki tus. 

CLASSIFIED 

REIKALINGA DARBININKĖS 

Prie progos galima primin
ti, kad P. Putrimo bucernej, 
kas ką perka, visados gauna 
v • v • 
šviežią . 

Reikalaujama tarnaite namų dar
bui. Vynas, moteris ir 1 vaikelis — 
4 m. amžiaus — šeimoj. Nereikia 
virti nei plauti. Būti naktimis. Ge
ruose namuose. 3853 N. Sawyer, Ave. 
Telefonas KEYstone 6508. 

R E I K A L I N G A D A R B I N I N K A I 

REIKALAUJAMA 5 vyrai. Nuo
latinis darbas iki Kalėdų (Xmas), 
Proua i įdirbti ant visados. Alga 
su priedais. Kreipkitės antradienį, 
lapkričio 3 d., 7:30 vai. ryte, po 
antrašu 1905 W. Van Buren. 

UPHOLSTERING 

Kas daugiau nori pirkti ti
kietų i "Draugo" koncertą 
iš anksto, klauskit P. Putri
mą. J is gerai pasakė Tikietai 
nepasens. Pardavėjas 

Pranešimai 
BRTDOEPORT. — Lapkri

čio 6 d., tuoj po pamaldų bus 
susirinkimas ARD 2 sk., kaip 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telepbone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 Soutb Ashland Avenue 
Res. 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 5 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo *» Iki 9 
Telefonas C A Na I 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonai REPi ibl ie 9600 

State 4690 Prospeot 1012 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6S22 So. Wes*ern Ave. 

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

6:00 vakare 
188 W. Ranclolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po pjpt. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michigan Ave. 
CHIOAGO 

Telephone PULlman 1293 

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apdainavimas dykai. 
Žemiausios kainos r"'e te. Superior 
Upliolstering Co., 327 So. Kedzūe 
Ave., N E V a d a 7717. 

P A R D A V I M U I U Ž E I G A 

( P A R D U O D A M A užeiga su namu. 
j 1/abai pigiai. Ekstra lotas. Sale 
1 šokiams, vestuvėms, parems, ir t.t. 
i 4633 S. Rockwell St . 

* — 
REIKALAUJAMA SIUVĖJAS 

Reikalaujama siuvėjas tuojau. Te-
lefonuokite WENtworth 3972. 

LANGU TAISYTOJAS 

LANGŲ TR DURŲ taisytojas. Jde-
da "wcather stripping". Kreipk i -
tė.s į J. PURTOKAS, 6425 S. Rich-
mond St., HEMlock 2573. 

PASKOLOS 

PATEŠKAU miela širdingai žmonių, 
kurie gralf'tu paskolinti $3,000 mor-
sričių ant namo su g-eru procentu, 
bet be komišino. Atsišaukite kuo-
zreičiausiai. 22 East 110 Place. 

T. G. 

TROPICAIRE ANGLIS 

Lump arba E^nr, $6 00; Mine run, 
$5.75; Sreenincrs, $4.75. Northern 
Coal Co„ telefonas MERrimae 2524. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonas i r Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo

terų, Merga i e ų ir Vai'ku. 
N E R I A V I L N O N E S PAN-

C I A K A S DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Pa r 
duodam vilnones gijas, storas 

i r plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais i r 

sekmadieniais. 

<ir 

lengvas užsirūkymas 
15 TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"irS TOASTED" 

JOKIŲ SU0D2IŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^ 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E L OIL RAFINIRIUOTOJO 

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

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KL'ltUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Maiager 
^ 


