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MADRIDAS PUOLAMAS -• 2.000 ŽUVO 
NUMATOMAS GREITAS 
SOSTINES PUOLIMAS 

Nacionalistų lakūnai laisvai 
skraido it» bombas svaido 

RADIKALAI STATO PASKUTINES 
JĖGAS PRIEŠ NACIONALISTUS 

MADRTDAS, lapkr. ft. — 
Nacionalistų kariuomenė uži
ma daugiau priemiesčių i r 
milicininkų kontrpuo!r!mai vi
sur triuškinami. 

Nacionalistų lakūnai šian
dien keletą kartų puolė prie-
m t o f i l * ir pati miestą. Vi-

• , i u i ix durnu didžiausi kamuoliai 
sur svaidytos bombos sukelta ±1

 t
 w. . . , 

daug gaisrų. Pačių radikalų 
pranešimu, apie 2,000 asmenų 
žuvo nuo lakūnų bombų. 

Radikalų vadai mano, kad 
nacionalistų kariuomene, ma
tyt , įsismagina, kad štnrmu 
(smarkiu puolimu) paimti 
miestą. 

LONDONAS, lapkr. \ — 
Da^ly Telograph gavo žinią iš 
ispanų nacionalistų karinome-1 
nes paimto Madrido p r i e - l 

miesčio Aleorcon, už kelių 
mvliu nuo Madrido centro, 

m m 

kad Madridas dega. 
I š Madrido centro veržiasi 

i • • • 

ir 
retkarčiais pasirodo liepsnos. 
Matyt dega didieji namai. 

> « M M « » k ' . « « •• • 

G E T A F E , Ispanija, lapkr. 
5. — Nacionalistų pusėn per
ėję radikalų milieėjos dezer
tyrai pasakoja, kad radikalų 
"revoliuciniai komi te ta i" 
Madride sistematiška i puola 
ir piešia visus namus. 

UOSTU DARBININKŲ 
STREIKAS J. VALSTY

BĖSE 
.1 

NEAV YORK, lapkr. 5. — 
Uostų darbininkų streikas iš 
Ramiojo vandenyno pakraš
čių persimeta į Atlantiko pa
kraščius. Streiko ištikti kone 
visi šalies didieji uostai.-

Ka i kur įvyksta riaušių, 
kai policrja ir uostų sargyba 
ima kištis i streikininkų pi-
ki»etavimus. Kol kas išvengia
ma pavojingų susirėmimų. 

Darbo departamento pas
tangos, kad darbininkus su
taikius su kompanijomis, nie
kais eina. Abi puses nelinku
sios darvt i nusileidimus. 

KARDINOLAS PAOELLI 
ATLANKĖ PREZ, R00-

SEVELTį 
HYDE PARK, N. Y., 

lapkr. o. — J o Enrnenci ja 
kardinolas Pacelli, Popie
žiaus valstybės sekretorius, 
dviejų vyskupų ir savo sek
retoriams lydimas šiandien 
čia atlankė prez. Rooseveltą. 

SOCIALĖ KLIASA IŠŽU
DYTA ISPANIJOJE 

KA SAKO KUN. COUGH-
LINAPIE RINKIMUS 

NACIONALISTAI TES 
MADRIDO MIESTO 

RIBOMIS 

LAUKIAMAS MADRIDO 
PUOLIMAS 

MADRTDAS, lapkr. 5, — 
Numatomas grei tas šio mies
to puolimas, kadangi nacio
nalistų kariuomenės veržima
sis nesulaikomas, miestas ap
siaustas (tik rytiniam šone 
likęs lasivas išėjimas), nacio-
nah'stų lakūnai laisvai skrai
do miesto padangėmis i r be 
jokių kliūčių svaido bombas. 

Radikalų vadai s tato visas 
tur imas savo jėgas, kad sulai
kius priešo veržimąsi. Bet tai 
tuščios pastangos. 

Pa t i r t a , kad abi kovojan
čios pusės tur i didelius nuos
tolius, pet nukautųjų milici
ninkų neproporc iona l ia i 
daug. 

Mieste galybės žmonių, ku
rių didelis skaičius suplūdo 
iš priemiesčių. J ie neturi tin
kamos pastogės i r maisto. 
Baimės apimti, nežino kur 
dingti . K a i nacionalistai ims 
veržtis miestan, jie turėsi 
bėgti stačiai į laukus rytu šo-1 d a u ž y t j įr susprogdinti gazo
ne. Ten jų laukia vargas i r! Hniai kubilai Getafe dideliam 

MADRTDAS, lapkr. & — 
Nacionalistų kariuomenė va
kar po atkaklios kovos su ra
dikalų milicijos masėmis pa
galiau įsiveržė j Leganes, Ge
tafe ir Carabancbel priemies
čius. Pas taras is priemiestis 
yra tik už pustrečios mylios 
nuo Madrido ribų. Visi šie 
priemiesčiai yra miesto piet-
vakaruose. Nacionalistai iš 
šių priemiesčių su sunkiąja 
art i ler i ja gali bombarduoti 
patį miestą. Radikalų gi mili
cija užėmė pozicijas išilgai 
miesto ribų. 

Čia vaizduojami radikalų milicininkai apkasuos*. J iems įsakyta K37!*Tr^zuti, "bet 
nepasitraukti iš savo vietų. Ka i kurie miliei ninkai- randa laiko ir prisnausti . (Acme Ph.) 

art ir žūti, 

5. 

Anglija priešin
ga izoliuoti 

Rusiją 
LONDONAS, lapkr. 5. 

Vokietijos vyriausybė pasiū
lė Anglijai užmegsti su ja 
glandžiuosius santykius su 
sąlyga, kad sov. Rusija būtų 

PILIEČIŲ BALSŲ SKAI
ČIUS UŽ KANDIDATUS 

WASHINGTON, lapkr. 5. 
— Balsavusių piliečių skai
čius visam krašte dar nežino
mas. Iki šiandien ryto vis id ! 

Šventasis Tė
vas yra sveikas, 

stiprus 

DRTROIT, Mieli., lapkr. 
— Kun. C. K. Cougblin, kursai 

kandidatą Lemko išrinkimą 
prezidentu, apie Įvykusių rin
kimų išdavas pareiškia, kad 
prez. Rooseveltas dabar gali f * * * * * * k « g i » * * * » 

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
Pirmą kartą Ispanijos istori
joje įvyko, kad radikalų val
domuose plotuose visa ispanų " 
i socialė kliasa išžudyta. 

Taip pareiškė J o Eminen-
į ena kardinolas Goma, Toledo 
| arkivyskupas ir Ispanijos pri
mas prancūzų katalikiško lai-

I kraščio La Oroix korospon* 
dentui. 

Kardinolas pažymi, kad Is-
Tmrrijo* -kaiinorrrėnė, 'ttnYffltoP" 
ma prieš radikalus, daro ne
paprastai didi i r svarbų pa-

VATTKANAS, lapkr. 5. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 

teko pat i r t i , kad už preziden-1 P S f i XI yra sveikas ir pa
tą Rooseveltą paduota Ą I M A M M S s t iprus. Šiandien 
822,442 .balsai, ,už gub. Lando-1 <To Šventenybė d a i n a v o ge-

izoliuota nuo vakarinės Euro-! n g, 14,835,381. Už union j^ulo pamaldose už mirusius 
part i jos kandidatą kongres- i pereitars metais keturis kar-
moną Lemke — apie 800,000 dinolus. Popiežius visiškai 

pos. 

Par lamente kalbėdamas An
glijos užs. reikalų sekreto
rius Edenas pareiškė, kad 
AngMja nepageidauja tokių 
santykių su Vokietija, kad 
sutarius izoliuoti kitas vals-
tvbes. 

ja šalį ir tautą nuo Maskvos 
agentų užplūdimo. Šie agen
tai, ne kas kitas, suorganizavo 

"Mažumas , galima sakyt, žmogžudžių gaujas ir jas už-

| pasiskelbti šalies diktatorium, 
i jei jis to pageidautu. 
i 

sa-

balsų. 
Iš minėtų balsų reikia sprę

sti, kad pnez. Rooseveltas tu
rės 523 elektorinius balsus, o 
gub. Landonas tik 8. 

pasveikęs nuo persišaldymo. 

ILLINOISO LEGISLATŪ-
ROS SĄSTATAS 

dabar yra tik teorijoje 
ko kun. Oonghlin 

j au tik vienos parti jos vald
žios sistemą; Prez. Roosevel
tas turi daugiau valdiškumo, 
negu kas kitas kada nors tu
rėjęs visam pasauly. Ateityje 
istorikai mažiau rašys apie 

siundė žudyti kunigus, vie-
^Tflfim* I ttttolfaa, vfeUBoteg ir žymes

niuosius pasaulininkus katali
kus. J i e . atliko savo darbus 
taip, kaip Maskvos bolševikų 
buvo j sakyta. 

Patri jotų vadų vadovauja
ma kariuomenė pagaliau pris-

Maskvos 

NAVALCARNERO, Ispa
nija, lapkr. 5, — Pr ieš paim-
siant Getafe priemiestį, naci
onalistų art i leri ja išgriovė vi
sas milicininkų, pozicijas. Su-

dangelini kapai . 

J PROTESTĄ NACIAI AT
SAKO PROTESTU 

airporte . I r pa ts a i rpor tas 
| žymiai sugad/ntas, sprogstan-
eių šovinių išraustas ir nu-
duobėtas. 

J priemiestį atvyko nacio
nalistų pietinės armijos vadas 
gen. J . Varela, J i s pareiškė: 
" Reikia tikėtis, kad šią savai
tę Madridas bus paimtas. 

Paimti nelaisvėn milicinin
kai pasakoja, kad pereitą sek
madienį iš Getafe pašalinti 

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Anglijos vyriausybe pasiuntė 
protestą Vokietijai pr ieš na
cių vadų sakytas prakalbas, 
kuriomis įžeista Anglija. Vo
kietijos vyriausybe dabar pro 
testuoja pr ieš Angliją. Angli
jos par lamento ats tovas ko
munistas par lamente kalbėda- 'visa gyventojai. Tą pačią die
nias įžeidė Vokietijos ambasa- ną prisiųsta daugiau milici-

BERLYNAS, lapkr. 5. — 
Vokietijos nauju bausiu m iu 
kodu bus griežtai uždrausta 
gimdymų kontrolės propagan
da. 

• 

gavo tik po galiuką dešros ir 
daugiau nieko. 

Nacionalistų lakūnai prane
ša, kad gyventojai bėga iš 
Madrido. Vieškelis į Valonci-
ją užkimštas bėgančiai šiais. 
Nacionalistai stengiasi per
kirsti šį vieškelį. Radikalų 
lengvoji art i leri ja nuolat ap
šaudo nacionalistų kariuome
nės dešinįjį sparną, kad tuo 
būdu apsaugojus vieškelį. 
Bet radikalų pastangos y r a 
tuščios. 

T a r p CarabancJiel priemie
sčio ir Madrido šalia vieške
lio y r a kitas Madrido airpor
tas . Nacionalistai prie jo ar-

SPRTNGFIELD, 111., lap-
46 valstybių piliečiai d a u - j k r 5 P o įvykusių rinkimų 

u z i Illinois valstybės legislatūros gumą savo balsų padavė 

PREZ. ROOSEVELTAS 
GRJŽTA VVASHINGTONAN 

prezidentą Rooseveltą. sąstatas numatomas: senate 
34 demokratai ir 17 respubli-

PREZ. ROOSEVELTAS 1 konų, o atstovų rūmuose 87 
DĖKOJA BALSUOTOJAMS demokratą i ir 66 respubliko-

nai. 
H Y D E P A R K , N. Y. lapkr. 

5. — Prez. JRooseveltas va
kar vakarą iš savo namų iš
leido trumpą pareiškimą ry
šium su įvykusiais rinkimais. 

Prezidentas sako, kad jis 
stačiai užverčiamas sveikini
mų i r pranešimų apie rinki
mų laimėjimus telegramomis 
ir laiškais. J i s užtikrina, kad 
su šalininkais bendrai bus 
dirbama. Dėkoja visiems už 
pasitikėjimo reiškimą ir už 
ištikimą paramą. 

< W j ir Napoleone o dau-! ( * " * > , r , P * i e n o s 

giau apie Frankliną Ronso- i «Pmokamiw « remiamus a-
velta. į taria-vil t ies, kad 1> ie - j* e n t l l s " ' >' r a V l l t i p s ' k a < 1 ™' 
vas jam laimins ir Šventoji , l s b , , s ^vaduo ta nno raudo-
7)vasia įkvėps jam kad jis • » * >>arharu. 
neišeitų iš 
r ibų. ' ' 

savo valdiškumo 

BUV. GUB. AL SMITHO 
PAREIŠKIMAS 

dorių Anglijai. jos. Sekmadienį milicininkai tinasi. 

IR PIRKS LIETUVOS ŽUVŲ 
KAUNAS. — Nustatytas 

Lietuvos žuvų kontingentas 
Prancilzijai: korelių 7.000 kg., 
lydekų i r ungurių 50.000 klgr. 

WASI l lNGTON, lapkr. 5. 
— Rytojaus dieną Prez. Roo
seveltas iš Hyde Park, N. Y., 
grįžta į Baltuosius rūmus. 
Už kelių dienų vyks atostogų 
K ari be j o jūroje. 

N E W YORK, lapkr. 5. — 
Buvęs gubernatorius Al 
Smith, kurs per prezidenti
nius rinkimus atkakliai kovo-

Chicagai grąži
namas centr i 

nis laikas 
Cbicago aldermonų taryba 

vakar vienu balsu nusprendė, 
grąžinti miestui centrinį lai
ką su vasaros šviesos taupa. 

PRANCŪZIJOS SĄMATA 
SVARSTOMA 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 5. — 
Prancūzijos parlamente svar
stoma valstybes sąmata. Ko-

Šio lapkričio m. 15 d. 2:00 
jo prieš prez. Roosevelto iš-; „1 „ v. , ., 
' l p • ival. po pusiaunaikeio laikro-
nnkimą antra jam termmui, K ^ ^ į , ^ ^ ^ „ ^ v a . 
po j v ^ u s i ų rinkimų pareis- ] a n d a a f g a l 

kiaą kad J . Valstybių žmonės 
pareiškė savo valią ir kiekvie
no tikro amerikiečio ir pilie
čio pareiga, yra dabar romti 
an t rąkar t išninktą prezidentą. 
Svarbiausias demokratijos 
principas yra daugumo bal
sas, tai prie .daugumo turi 
glaustis visi. 

munistai pasiryžę blokuoti 
symatos pravedimą, kadangi 
vyriausybė nenori gelbėti Is
panijos radikalų. 

A ORAS 
CHICAGO S R I T I S . — Ne

pastovus oras , šilčiau. 

KAI KURIUOSE CHICAGO 
PRECINKTUOSE PANAI

KINTOS SMUKLES 

Šių wardų: 5, 6, 7, 8, 10, 17, 
41, 48, 49, ir 50 kai kuriuose 
precinktuose pereitą antradie
nį piliečiams leista balsuoti 
smuklių (tavernų) panaikini
mo klausimu. Daugiur pasi* 
sakyta už prohibiciją. 

PLATINKITL ' DRAUGĄ n 
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DIENOS KLAUSIMAI 

VISI L E N K U GALVAS DIDŽIAM 
PERGALĖTOJUI 

palaikomi savųjų tarpe. Kad gerinti pa
dėtį, tai anot " G a r s o " štai kas darytina: 

"Spieskimes apie savo parapijas, prie 
jų steigkime lietuviškas mokyklas. Kiek
vieno lietuvio prievolė apsidraust savo na-
ajonalėj fraternalėj organizacijoj — L. E. 
K. S. A. Tik prisilaikydami savo parapijų 
ir tautinių institucijų patikrinsime lietuvy
stei ateitį". 

KO SIEKIA MASONAI 

Po didelių imtynių ir po generalio su
similimo, įvykusio praėjusį antradienį, visi 
pergalėti priešininkai dabar miklina savo 
kietus sprandus ir žemai lenkia savo gal
vas pergalėtojui prez. Kooseveltui. Jo bu
vusieji priešininkai dabar be sąlygų pasi
duoda ir žemai hnkia savo galvas dėl to, 
kad jo pergale buvo be galo didelė. Respub
likonų kandidatas gub. Landon laimėjo tik 
dviejose mažose valstybėse — Vermont ir 
Maine, o visose kitose — 46-šiose — laimė
jo prez. Rooseveltas. 

Firmoje vietoje pergalėtojui prez. Koo
seveltui pasikionioįjo kapitalistų laikraščiai, 
kurie rinkimų kampanijos metu taip nieki
no jį. Toliau kJoniojasi visokie rašytojai, 
agitavę prieš jį. |domu ir svarbu patėmyti, 
ką rašo biznio ir finansų rašytojai. Gal jie 
sako, kad atėjo bolševizmas ir , jau dabar 
reikia nuleisti rankas. Visai ne. 

Dabar niekas neprikiša prez. Koosevel
tui nt i socializmo, nei komunizmo, nei dik-
tatorystės, nei konstitucijos laužymo, nei 
kitokių baisenybių. Dabar visi sako, kad 
prez. Kooseveltas laikosi demokratijos pa
grindų, kad jis palaiko esamą tvarką, tik 
taisys tą, kas reikia taisyti. Taigi biznio 
ir finansų reikalų žinovai - rašytojai rašo, 
kad kapitalistai dabar privalo kooperuoti 
•n prez. Eooseveltu. Sako, kad kapitalistai, 
nenorėdami vyriausybės įsikišimo, privalo 
reikalus vesti taip, kad vyriausybei nerei
kėtų kištis. Pataria plėsti darbus, suiminėti 
j darbus bedarbius, kelti algas, kur jos že
mos, trumpinti valandas, kur jos ilgos. Ka
so, kad žmonija laukia darbų, o ne žodžių. 
Kaso, kad tą reikia daryti, kad laimėti dar
bininkų pasitikėjimą ir ištikimybę. Drąsi
na, kad nereikia darbininkų bijoti, nes dar
bininkai perdaug nereikalaus, nereikalaus 
tiek, kad subankrutinti fabrikantą ar biz
nio kompaniją. Vienas iš tokių rašytojų da
ro kapitalistams labai gerą pastabą. Girdi, 
fabrikantai ir biznieriai prisitaiko prie vi
suomenės skonio ir reikalų, gamina ir tei
kia tą, ko kostumeriai reikalauja ir nebando 
argumentuoti. Tai girdi ir politikoj to rei
kia laikytis: jei kraštas to reikalauja, tai 
taip ir tebūnie, girdi prie "New Deal" biz
nis bujojo, tai ko dabar bijoti. 

Tai mat nieko baisaus nepranašauja. 

APIE AMERIKOS LIETUVIŲ ĮSUKIMĄ 

" G a r s a s " užsiminė Amerikos lietuvių 
išlikimo klausimu. Rašo: 

"Kalbant apie ištautėjimo pavojų, čia 
daugiausia nusvers pačių išeivių pastangos 
ir norai išsilaikyti. Nieks jų neišgelbės, jei
gu jie patys nenorės būt tautiškai gyvi ir 
organizuoti. Lietuva ir jos veikėjai galės 
ir toliau prisidėt prie to gaivinimo tik sa
vo kultūrine pažanga, didingais darbais. 

"Jungtinėse Amerikos Valstybėse skait-
liuojame apie milijoną lietuvių. Čia turime 
118 parapijų, 47 parapijines mokyklas, tris 
Mergaičių xVkadomijas, Bernaičių Kolegiją, 
Dvasinę Seminariją, porą stambių susivie-
nymų, šimtus pašalpinių ir įvairių kitokių 
draugijų, virš trisdešimties lietuviškų laik
raščių. 

Palyginus, kiek lietuvių buvo ii* ką jie 
turėjo kelios dešimtys metų atgal, rodos, 
tik juokas turėtų imti besiklausant kalbų 
apie ištautėjimo ir pražuvimo pavojų". 

Bet pavojaus yra, toliau ražo "Garsas" . 
Vienas svarbiųjų pavojų eina iš tos aplinky
bės, kad amerikiečių eilės dabar pasipildo 
ne ateiviais, o čia gimusiais, kurie sunkiai 

Šį rudenį Prancūzijos masonai turėjo 
Paryžiuje suvažiavimą, kur be kitko štai 
kas nutarta: 

! i l 

"Įsteigti valdžios komitetą, kuris ga
mintų pranešimus apie užsieninę ir vidujinę 
politiką ir kuriuos kiekvienas laikraštis ar 
spausdinys turėtų priverstinai dėtis". 

Tokia tvarka jau įvesta Vokietijoj. Tai 
vokiečių nacių išgalvojimas. Vokietijos na
cių vyriausybės propagandinis biuras ga
mina raštus ir siuntinėja visiems laikraš
čiams. Ar tie laikraščiai sutinka su tų raš
tų mintinus ar ne, turi dėti. 

Nors prancūzų masonai nedraugauja su 
Vokietijos naciais, btt tiems masonams, ma
tyt, patinka minėtas nacių išradimas. Mat 
kaip naciai priverčia katalikiškus laikraš
čius dėti sau priešingus straipsnius, tai ma
sonai tikisi ta galėsią daryti Prancūzijos 
katalikiškiems laikraščiams. 

Masonai, matyt, neatsimena, kad lazda 
turi du galu. Jie nepamintija apie tai, kad 
i;ali virsti taip, kad jų laikraščiai gali su
silaukti tokių raštų, kuriuos priverstinai 
turės dėti, nors būtų rašoma prieš jų pa
saulėžiūrą arba prieš jų pakraipą politikoj. 

Šia proga primename, kad nacių pėdo
mis, nuėjo ir Lietuvos tautininkų vyriausy
bė. Prisiminkime, kad prie caro katalikų 

> * - v' d 

vaikai mokyklose buvo verčiami kalbėti ru
siškas •"'moiitvas". Laikraščiams tada bu
vo g r r ž t a cenzūra, bet nebuvo verčiami dėti 
sau priešingų raštų. Toliau atsiminkime, 
kad Lietuvoj tą nacišką spaudos tvarką į-
vedė tie, kurie prie caro buvo verčiami mo
kyklose kalbėti rusiškas "moli tvas". 

Šiais laikais daugelis į šunkelius nu-
progresavo. 

Iškilmingai Atidalytos Užsienio Lietinio 
Studijos Vytauto Didžioj 
GRAŽIAI PAMINĖTA SLRKA IR SLA 

50 METŲ SUKAKTYS 

Lenkijos vyriausybė pripažino, kad šiuo 
laiku Lenkijoj bedarbių esama 600,000; juos 
būtinai reikės sušelpti, nes kitaip jiems ba
das gresia. Jų šelpimas atsieisiąs 30 mili
jonų zlotų. Vyriausybė žada tik dalį reika
lingos sumos skirti, o kitą dalį turės vi
suomenė sudėti. 

• • • 

Lietuvos švietimo ministerija paskyrė 
pašelpos miško medžiaga šių parapijų baž
nyčioms: Girdžių, Saudininkų, Juodupės, 
Kamulavos, Kernavės, Pažeriu, Stirnių ir 
Tirkšlių. Tuo pat kartu paskirta pašalpa 
Panevėžio karaimų bendruomenei. 

• • • 

Eiline Baltijos Valstybių užsienio rei
kalų ministerių konferencija įvyks gruodžio 
mėnesį. Joje bus nustatytas Baltijos valsty
bių politikos gairės Tautų Sąjungos Tary
boje, kurioj Baltijos valstybes atstovaus La
tvija. 

• * * 

šiemet per pirm uosius aštuonis mėne
sius visoje Lietuvoje buvo 13,338 jungtuvės, 
42,450 gimimai ir 22,699 mirimai. Priaugo 
19,757 asmenys. Pernai per tą patį laiką 
priaugo 15,134 žmonės. 

• • • 

Lietuvos vidaus reikalų ministerija ren
giasi sunormuoti gydytojų atlyginimą. Pri
pažinta, kad gydytojai perbrangiai ima ir 
daugelis žmonių reikale negali naudotis jų 
patarnavimu. 

• • • 

Lietuvos cukraus fabrikuose darbai pra
sidėjo rugsėjo pabaigoj. Dabar kasdien pa
gaminama po 300 tonų cukraus. Kasdien 
tam suvartoja po 800-1000 tonų cukrinių 
runkelių. 

• • * 

Lietuvoje pakilo pramonės ir žemės ū-
kio darbininkų atlyginimas. Kai kuriose vie
tose šiemet mokama 20 ir 40 nuoš. brangiau, 
negu pernai. 

• • • 

Lietuvos ugniagesių Sąjunga nutarė ap-
skričiuose organizuoti eilę kursų, kur bus 
dėstoma ugniagesybės ir priešgaisrinės ap
saugos dalykai. 

• o • 
Ukmergėje per upę Šventąją baigta sta

tyti gelžbetoninis tiltas. Yra 125 metrų ilgio. 

(Tęsinys) 

Neturime Pasiduoti 
Pesimizmui 

Dabar tai yra fantazija, 
svajonė, bet kaip daugelis 
svajonių vėliau patampa ti
krenybe, tai ir ši mūsų visų 
labai geidžiama svajonė gali 
įvykti ir ką tada reikštų tas 
apskaičiavimas apie 2 nuoš. 
kasmetinio ištirpimo. Aš čia 
žinoma, netvirtinu, kad m s 
nuo šiandien padarysime ste
buklą, aš tik sakau, kad mes 
neturime pasiduoti jokiems 
šmėklų kuždėjimams, jokiems 
pesimistų abejojimams. Tir i 
•m e dirbti kiek tik pakelia 
mūsų kūrybinės jėgos ir me
džiagiški ištekliai, kad užsie
nio lietuviai ne tik mūsų tau
tai m žūtų, bet būtų dideli 
talkininkai tautos idealams 
siekti. 

Šiąja proga, norėičiau pa
liesti nors kai kuriuos reika
lus, kuriuos turėtume išaiški
nti arba išnagrinėti. Pirmas 
reikalas yra tiksliai išsiaiš
kinti, kur ir-kiek mes turime 
užsienio lietuvių.' Apytikrias 
žinias ir dabar Draugija už
sienio lietuviams remti turi. 
Be tos žinios dar per daug 
bendros. Norint bendradar
biauti su užsienio Ii t tuviais, 
norint turėti į juos įtakos, rei 
Ida smulkiai, žinoti, kiek ko-
kio luomo ir profesijos žmo
nių turime vienoje ar kitoje 
kolonijoje. Dabar net moks
leivių užsienio lietuvių tiks
lios statistikos dar neturime. 

Turėtume panagrinėti, kuo 
ir kaip Lietuva galėtų padė
ti užsienio lietuviams m abi 
jotinai aišku, kad būdama ne 
priklausoma Lietuva lietuvi
škos kultūros dirvoje daug 
daugiau galės nudirbti, negu 
užsienio lietuviai, todėl šito
je srityje turi skubėti su pa-
gelba užsienio lietuviams. Bet 
tokio bendro nusistatymo ne
gana: reikia smulkiai išna
grinėti, kokios rūšies darbas, 
kokioje kolonijoje tinka. Mū
sų broliai užsieniečiai gyvena 
ne tik įvairiose, labai skirtin
gose geografinėse, klimatinė
se sąlygose, bet ir skirtingo
se valstybėse savo politine 
santvarka, viešpataujančios 
tautos charakteriu ir t.t. Rei 
kia gerai pagalvoti, gerai iš
siaiškinti, kokius savo dar
bo »metodus taikyti vienoj ir 
kokius kitoj valstybėj, einant 
dirbti lietuviškos kultūros 
darbą užsienio lietuvių tar
pe. Pravartu panagrinėti ir 
kuo ir kaip užsienio lietuviai 
gali padėti Lietuvai. 

Bendradarbiavimas 

Mūsų didžiausioji kolonija 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse nemaža yra Lietuvai pa
dėjusi medžiagiškai, politiš
kai ir net kultūriškai. Bet 
ir dabar mes galime laukti pa 
ramos, jei ne kitaip, tai iš 
visokeriopo bendradarbiavi
mo. Amerikos inteligentija 
gali mum* duoti gerų specia-
listų technikos srityje, inves

tuodama savo kapitalus Lie
tuvoje, Amerikos lietuvių ko
lonija gali turėti pelno sau 
ir padėti Lietuvai. Užsienio 
lietuviai gali prisidėti prie 
mūsų pr.kių eksporto išplė 
timo. Užsienio lietuviai, ypač 
amerikiečiai, gali mums im 
portuoti idėjų praktiškiau 
tvarkyti mūsų valstybinį a-

| paratą ir visą mūsų gyveni 
Į nią. Ir daug dar kuo galėti; 
padėti Lietuvai užsienio lie 
tuviai. Todėl būtų gera, jei 
kas išsamiai šį klausimą šie* 

j se studijose i-nagrinėtu. 

Kai kuric-e tautose ir vai 
slybėsp pastebima reemigra 
eija, išeivijos grįžimas į save 
tėvynę. N: manau, kad šian
dien būtų galima rimtai kal
bėti apie masinę reemigraci-
,;ą, bet apie sugrąžinimą tui-
tingesniujii su jų kapitala's 
i tėvyne vra klausimas rim-

i 

i ta : ir realus. Švedijon pasta-
rasiais metais atgal grįžta u-
pie 4-5 tūkstančiai, Lenkija 
daro rimtų pastangų susigrą
žinti turtingesniuosius į Len
kiją. Mes irgi turėtume pasi
statyti savo darbų tvarkon 
šį klausimą. Jį išnagrinėti i. 
dirbti. Mūsų tėvynė pergyve
na didesnius finansiniu-' s ui:-
kimius. P^r maža teturime 
planingumo ir iniciatyvos c-
konominių reikalų tvarkyme. 
Įtraukimas, į..mūsų gyvenimą 
žmonių su iniciatyva ir ka
pitalu būtų didelis patarna
vimas tautai ir valstybei. Ne 
tolimos praeities nevykę pa 
vyzdžiai neturėtų mus nuo te 
darbo atbaidyti. Planingai ir 
organizuotai pirmiau nebuvo 
dirbama. Pavienių žmonių ne 
nusisekę bandymai daugiau 
priklausė nuo pačių asmenų 
netinkamumo, bet ne dėl pa 
čios idėjos nerealumo. 

Turime taipogi panagrinė 
ti ir emigracijos klausimą. 
Ne tik »medžiaginės aplinky
bės yra emigracijos priežas
tis. Mūsų žmonių psichologi
joje yra didelio palinkimo ke
liauti į svetimus kraštus lai
mės ieškoti. O labai didelis 
skaičius užsieny gyvenančių 
giminių ir pažįstamų tą norą 
išvykti svetur labai paleng
vina. O gali būti ir ekono
minių stumeklių emigruoti. 
Ligi šiol emigracija labai me
nkai tebuvo organizuota ar
ba visai neorganizuota. La
bai pravartu būtų ir šį klau
simą rimtai panagrinėti ir 
pasvarstyti. 

Užsienio lietuvių studijoms 
priderėtų išnagrinėti ir lie
tuviškos idėjos propagandos 
klausimą užsienio lietuvių ta
rpe. O su tuo ir apie perio
dinę ir neperiodine, spaudą, 
skirtą užsienio lietuviams. 
Propagandos klausimas dar 
tebėra nepajudintas. O reika
las pasidarė labai gyvas, tie
siog degantis. Kiekviena die
na praleista be propagandos 
sunkina mums ateities darbą. 
Šiam darbui mes turime ruo
štis rimtai ir skubiai. Šios 
studijos privalėtų visu stro
pumu šį klausimą išnagrinė-

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS prezidentas ir ant galo i 
j kai kurie buvmreji paties n 

Maniau, kad po lėkšinų pa- sų bravo prezidento jenerol 
sibaigs visos šnekos. Ale kur tai, brač, ne tik man, alė 
jums! Dabar daugiau šnekų, kiu ir jums buvo visos blm 
negu prieš lėkšinus. Ne pra- kojas padžiovusios, 
pesorius būčiau, kad ir aš ne- j Su šiuo, tavorščiai, šn« 
pašnekėčiau. Žiūriu, tarvorš- nutraukiu. Jei sveikas bū; 
čiai į jus ir iš veidų matau? ryt šneką apie tai bar g; 
kaip jūs fylinat. Jes, fylinat Šiandie turiu dar ir apie 
fain! Al? kaip i'ylina tie, ku- ką pašnekėti. 
rie gavo nokautą? Būtumėt 
jų kaily, ir jūsų veidai būtų j Savo pašonėj, tavoršč 
kai devynios pėtnyčYos. Ir ne turiu kaimyną Antaną St* 
dyvai, ba tokių štuku, sako, nj, kurio žmona turi pret 
nėra buvę nuo Koluml.o eesų. zijų prie dramaturgų. S 

Būdamas palitišinu^ viską j užėjus man į svečius, vy 
sekiau ir i'igeriavau. Dabar klausia savo žmonos, 
gailiuosi, kad ir aš nerūnijau' — N,u, Zabeliut, ar jau £ 
ant kokio cino. Mūsų bravo gi tu rašyt savo dramą f % 
prezidento tikietas būtų ir j _ ,jau, j a u , — atsiET 
man? išnešęs, kaip išnešė vi-j žmona. — Esu jau prie I 
sus, kurie tik buvo užrieti ant ,1()8, kurioj miršta didvyr 
j\> tikieto, arba kad ir pri
kabinti. Ale kas galėjo misly-
ti, kad atsitiks tokia, taip sa
kant, perepalka. Kai iššoko o-
želis iš Kansas saulėžolių dar
želio (kiti sako, Wd rie jis'jjats 
iššoko, ale Erstas su Kurmiku 
jį iššokdino), tai net man buvo 
strioko ir buvau pradėjęs dai-

%• Sir*Maikiu Sevelu aną xį 
nuėjau į svečius pas poi 
Gudtainius. Besikalbant, st 

7, , , w"' ! iga atbėga (judtaimų šun< 
nuoti: kas bus, tavorseiai, kas | f _ . " 
Ims! Ne dėl to, kad tas ože
lis iššoko iš Kansas darželio, 
ale dėl to, kad jį paėmė į a-
pieką tie patys Erstas, Kur-
mikas, nutarė užvesti didelę 
vainą ir tą oželi mūsų kara
lium padaryti. O kai tiems į 
talką stojo Morganai, Pontai, j — Fritzai! — sušuko ( 
Bakeriai, Slona:, Grasai, ;taimienė, — eikš pas m; 
prosperity už kampo čėsu tie svečiai turi blusų. 

ir pradėjo sukinėtis apie n 
kojas. Bijodamas, kad šum 
neįkąstų Maikis Ševelas sa 

— Poniul'% atšauk si 
šunį. Jam uostinėjant ko 
jaučiu, kad net blusos s 
nėja. 

ti, kad pradėjus dirbti, kuo 
mažiau būtų padaryta klaidų. 

Būtų gera švietimo reika
lai panagrinėti — apie mo
kyklas užsienio lietuviams, 
apie vadovėlius toms mokyk
loms. 

Jau čia mano paminėti klau 
simai rodo, kad užsienio lie
tuvių studijoms darbo yra 
gražaus. Nuoširdžiausiai lin
kiu, kad šiai gražiai inicia
tyvai būtų mūsų visuomenės 
kuo daugiausia pritarimo. A-
kademinis jaunime, tavo ran
kose lietuvių tautos ateitis, 
tavo užsibrėštas darbas di
delis ir garbingas, ištesėk jį 
nors ir dangus griūtų — bai
gė savo kalbą adv. Rap. Ski
pitis. • • , jįjA 
m * —J « • 

Prano Lubino kalba 

Toliau kalbėjo Amerikon 
lietuvis sportininkas Praną* 
Lubiną*. J į susirinkusieji su
tiko didelėmis, triukšmingo
mis ir karštomis, ovacijomis. 
Pranas Lubinas savo kalboje 
pažymėjo, kad jis mato, jog 
Lietuvos lietuviams rūpi už
sienio lietuvių reikalai, jų va
rgai ir rūpesčiai. Toliau, Pr. 
Lubinas paaiškino, kodėl A-
meiCkos • įietuvjų įaunJmas 
mažai moka arba visai ne
moka lietuvių kalbos. J is sa
ko, kati čia gimusi jaunuo
menė netur* iš kur lietuvių 
kalbos išmokti. Tėvai kalba 
tik siaura kalba, vartoja ma

žai žodžių, o einantiems 
kslus tų žodžių dažnai 
trūksta. Antra, jie ne 
knygų, iš kurių Amerikoj 
tuvių jaununas galėtų ti: 
<mai pramokti lietuvių ] 
bos. Taip pat Amerikos 
tuvių jaunimui reikia sui, 
galimumo daugiau sužinot 
pie Lietuvą, jos istoriją 
jaunimą. " A š matau, k( 
graži ir turtinga mano t 
kalba. Man gaila, kad a i 1 
mažai temoku lietuviškai, 
dar kurį laiką pabūsiu 1 
tuvoje, jūs man padėsit, o 
tikiu, kad per tą laiką g 
išmoksiu lietuviškai ir p 
siu lietuvių kalbos pram 
kitiems Amerikos liet 
jaunuoliams, — pareiškė 
nas Lubinas. 

Žodžiu užsienio lietuvių 
dijų atidarymą dar sver 
buvęs Lietuvos atstovas 
tų Amerikoje gen. prof. 
doras Daukantas, kuria 
mpai priminė apie Pietį 
merikos lietuvių gyvenin 

Studijų atidarymą 
sveikino Vilniaus liet 
studentai, žemės ūkio ai 
mijos rektorius ir daug 
tuvos organizacijų. 

• i 

Dr. Račkaus paskali 

Po sveikinimų dr. Ak 

Račkus skaitė paskaitą 
Susivienijimą l ietuvių u 
rikoje ir apie Susivieni 

—-— - ._ 

(Nukelta į 3 pusi.) 
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— Laimai gvėrai, — sako 1 

ras. — Kai jau aš būsiu n 
miręs, įsiūk man guziką 
marškinius, nes vra ištiTut 
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Morkus 

Iš po mano balanos 
I r lc^ tu sakysi! Tai vie- penriėm pervertas. Nors tai 

nur, tai kitur nekalti katali- būta tik paprastų liaudies j ja — Lietuvos aero klubas, ] kurių papildomų įrengimų. 

LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS 
LAIMĖJIMAI 

Lietuvoje civilines aviaci- ti rugsėjo mėnesio pabaigoje, 
jos reikalais daugiausia rūpi- j susitrukde del to, kad mauzo-
nasi visuomenine organizaci- (liejuje dar reikia padaryti kai 

\ 

H 

kai, o da ypač jų kunigai, pavyzdžių. 
eiekds šimtais ir tūkstančiais I Tr pas mus buvo taip tol, 
žudomi, o betgi pasaulin? kol liaudis giedojo Pulkim 
spauda tyli it rodos b'irnos ant kelių, Stacijas, Graudžius 
neturėtų, bet tegul tik kas Verksmus, Litanijas ir kitas 
kur nors bile žydelį stuktels, : tam panašias giesmes. Sušau-
o ji tuojau visa1 kakarinę at- kti chorą tautos dainai ar 
lopo ja. Dėlko gi taip? Labai bažnyčios giesmei nereik pro 
aišku. Pasauline spauda, ma- j fesoriaus. Bile asmuo atliko. 
tyk, veik visa žydelių užpeč Gerą, sakysim, kariuomenę bi 
kyje kapstos. Reiškia, kas! le generolas vesti pataikys, 
palyti žydelį, palyti ir ją pa- Betgi geriausias generolas, o 
čią. O varnas varnui juk a- būryje valkatų, kai žaibo kliu 
kin nekerta. Atsakymas t rn- .dytas ąžuolas atrodo. Išsižiū-

kuris veikia jau 10 metų. Ne-1 Lietuvos aero klubas jau 
seniai aero klubas baigė savo j yra sudaręs daibų planą se-
numatytų trimečio darbų pla-! kančiam trimečiui. Pirmoje 
ną ir pasiruošė tolimesniems ; eilėje klubas aviacijos idėjų 
darbams. Ta proga aero klu
bas painformavo spaudos ats-

skleidimą numato tęsti per 
aviomodelizmą. Bus dedama 

m pas i r aiškus. 

į 

Visom pusėm nusiskundžia
ma jog dainą ir giesmė mu
mis pamažėlį apleidžia. Tau
tiški chorai jau veik tik re
tenybė. Bažnyčiose daugiau
siai tik vienas vargoninin
kas šūkauja. Prie dainos ar 
fiesmės jau nieko nei m ra
gaišiu prišaukti nesiduoda. 

>ėl ko taip? Visi visaip nu
pasakoja. Tarsim žodį ir 
įes... Be giesmės, negal but 

ri, muzikos garbintojų turim 
jau visą galybę. Tik kas iš 
jų, jei jų tvarinių nėra kam 
dainuoti? Bus! jei bereikalin
gai supančiotą liaudį atpan
čiosi™... 

tovus apie jo nuveiktus dar-! pastangų, kad aviomodeliz-
bus ir numatomus darbus se-!mas būtų prieinamas mokykli-
kančiam trimečiui. nio amžiaus jaunimui. Prad-

Šiuo metu Lietuvos aero žiai Kaune steigiami aviom-
klūbas jau turi apie dešimtį delizmo kursai. Be to, bus rū-
lėktuvų. Daug jis yra padaręs Į pinamąsi aviacijos specialistų 
ir lakūnų parengimo bed ap- bei inžinierių paruošimu, 
mokymo srityje. Šią vasarą Aviacijai skleisti visuome-
buvo paruoštas keletas naujų | nes tarpe ir ateityje įvairiose 

• • Cavalleria Rustieana", 
tai taip vadinasi viena italų 
opera, kurią ir mes ne tik 
dažnai girdim, bet ir patys 
da dažniau ne tik kur, bet ir 
savo bažnyčiose kai kurias 
jos ištraukas pakartojam. O 

dainos, tai <mūsų išvada. Ki- j tai vis gal būt dėl to, kad 
taip sakant, tik tol žmonės I jos mintis ir siekis taip Iš
dainuoja, kol bažnyčiose gie- |bai mūsų vaidintuvei atatin-
da. Uždaryk žmonėms buriąs i ka. Duok kuo mums artimas. 

/» 

bažnyčioje, o prie dainos jų 
Jau nei mirdamas neprisipra
šysi. Kaip sykis toji liga da
bar mūsų bažnyčiose siaučia. 
'* Viskas lotyniškai t" po vi
są lietuvišką pasaulį skamba. 
Ka o lotyniškai juk liaudis 

Nors paviršėliu susipažinkim 
su jos kūrėju. Tik taip geriau 
įspėsim pačios operos dvasią. 
Pietro Mascagni, jos sutvė
rėjas, jei gyventų, būtų tik 
septyniasdešimt kelių metų, 
reiškia, mūsų laikų žmogus. 

negiedos. Kita kelio nesant, t Sūnus duonkepio. Tėvas nc-

lakūnų ir dabar Lietuvoje jau 
yra apie 40 civilinių lakūnų. 
Didžiulę pažangą Lietuvos ae
ro klubas yra padaręs ir 
sklandymo srityje. Dar prieš 
keletą metų Lietuvoje buvo 
tik vienas sklandytuvas ir tik 
keli sklandytojai. Gi dabar 
jau yra 9 sklandytuvai ir a-
jų. Šie sklandytojai ruošiami 
Nidos sklandymo mokykloje, 
kuri yra taip gerai pastatyta, 
kad į ją kasmet atvyksta mo
kytis sklandymo sporto nema
žai ir užsieniečių. Sklandymo 
srityje dabar Lietuva užima 
ketvirtą vietą pasaulyje. 

Didelį darbo aero klubas 
šiemet yra nuveikęs, visoje 

krašto vietose bus rengiamos 
aviacijos dienos. Turėdamas 
daugiau lėktuvų, aero klubas 
ir aviacijos dienas galės ruoš
ti platesniu mastu. Daug do
mesio ateityje aero klubai 
kreips naujų lėktuvų įsigiji
mui i r naujų lakūnų paruoši
mui. Numatoma, kad per se
kančius trejus metus Lietuvo. 
je civilinių lakūnų skaičius 
padidės ligi 100. Taip pat bus 
padidintas bent ligi 20 lėktu
vų skaičius ir tada civiliniai 

jlakiinai turės galimumo dau
giau skraidyti ir lavintis. 

IŠKILMINGAI ATIDARY
TOS UŽSIENIŲ REI

KALŲ STUDIJOS 

Henry Horner, kuris praėjusį trečiadienį buvo išrinktas 
Illinois valstybės gubernatorium. Jis gavo rekordinį balsų 
skaičių. j ^ ė 

A m e r i k i e č i a i V a l g y s patenkinti. Artimiausiu laik 

Lietuviskę Duona 
Iš Lietuvos į Jungtines A-

merikos Valstybes didesniais 
kiekiais įvežama celiuliozės, 
švieži ir rūkyti ir konservuo 

Kita didelė darbo snitis, ku- ti kumpiai, švieži ir rūkyti 
rioje aero klubas tikisi daug bekonai ir konservuotos deš 
nuveikti, — tai sklandymas. \ relės, šiek tiek sviesto ir su-

Lietuvoje suruošdamas avia- 'Kadangi Lietuvos aero klubas j rių. Lietuvos prekybiniai sa-
cijos dienas ir tuo pačiu su-1 iš savo kuklių lėšų sklandy- Į ntykiai su Amerika yra su
pažindindamas pla&ąją visuo-'*™** daug skirti negali, tai nu- j priai pagerėję ir toliau žada 
menę su civilinės aviacijos I tar ta įsteigti specialų sklan- j gerėti. Maisto produktams ri 

jie rengiasi Lietuvos visuo
menei padaryti plačius prane
šimus apie Amerikos gyvom-
mą, o prof. St. Kolupaila dar j kun. F. Kemėšis, gen. prof. 

(Pabaiga iš 2 pusi.) 
Lietuvių Rymo Katalikų A-
merikoje, šių organizacijų 50 
metų sukaktuvėms paminėti. 
Prelegentas) savo paskaitoje 
nušvietė, kaip Amerikos lie
tuviai kūrėsi dabartinėse sa
va kolonijose, kaip iškilo rei
kalas visiems burtis į lietu
viškas draugijas. Toliau, dr. 
A. M. Račkus plačiai nušvie
tė SLA ir SLRKA veikimą, 
jų įsikūrimo istoriją ir šių 
organizacijų didelius nuopel
nus Lietuvai ir Amerikos lie
tuvių lietuvybės išlaikymui. 
Drauge prelegentas nurodė ir 
Amerikos lietuvių spaudos 
vaidmenį lietuvybės stiprini
mo darbe. Paskaita buvo iš
klausyta su visu atidumu. 

Šios užsienio lietuvių stu
dijos Vytauto Didžiojo uni
versitete tesis ligi ateinančių 
metų pavasario. Įvairiems už
sienio lietuvių klausiniams na 
grinėti yra pakviesti žymūs 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
veikėjai, kurie yra geriausi 
šių klausimų žinovai. Netru
kus paskaitas pradės skaity
ti prof. Kazys Pakštas, prof. 

padarys pranešimus ir apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą. 

T. Daukantas, O Milašius ir 
visa eilė kitų. Studijomis Lie 

nes, kaip žinoma, jis buvo j tuvos visuomenė domisi. J a s 
trumpam laikui dar pasilikęs 
Amerikoje ir lankėsi kai ku
riose lietuvių kolonijoms. Tsb. | vos visuomenė 

lanko ne tik universiteto stu
dentai, bet ir plačioji Lietu-

Tsb. 

nori ar ne tur burnas su 
čiauptas laikyti. Gi tuo tar
pu liaudį norima chorais pa
vaduoti. Pradžia paprastai 

rėjo Petruką būtinai į advo
katus iškišti. Betgi Petrukas 
su savo vargonininku susi
draugavęs, pamilsta ne tei-

nka jau išdirbta ir ateityje 
ji bus naudinga Lietuvos ku
mpiams, bekonams ir svies-

išeina da šiokia tokia. I M j ses, o tik muziką. Už ta t sė
jos likimas paprastai esti la
bai smailus. I r kai matai ir 

nis tėvukas Petruką, kai šu
nelį, lauk išstumia. Kits bū-

visai nugrumba. Taip kad j tų nusiminęs ir neišmanėlio 
kai matai neturi jau ne vien tėvuko glėbin atgal grįžęs, 
choro, bet ir liaudies. C4i pa- j Gi jis prie dėdės prisiglau-
sekos to — tik skaitytinės džia ir toliau savo muziką 
mišios. Na, o skaitytinių mi- '• varo. Neilgai trukęs išgarsi 
Šių karjera visuomet baigia- jau kaipo menininkas. J o tva-
si Meksikos, Maskolijos^ Ts riniai pasiekia ausis tikrų 
panijos pragaru. Taip kad, muzikos mylėtojų. Taip toli, 
lietuvis, ką pirmiau džiaugės I kad jieji sutinka Petruką pa-
ir verkė dainuodamas, dabar! čiai įžymiausiai anų laikų 

laimėjimais. Tokios aviacijos dymo fondą. Iš to fondo lėšų 
dienos buvo surengtos Taura- bus statomi nauji sklandytu-
gėje, Šiauliuose, Panevėžyje, vai. Ateinančiais metais bus 
Nidoje, Palangoje, Zarasuose, I baigtas statyti pirmasis Lie- > tui. Prie mėsos h sviesto, de-
Biržuose ,ir Rokiškyje. Visos' tavoje dvivietis sklandytuvas. Į dama pastangų pridėti lietu-
dienos pavyko puikiausiai ir? Lietuvos aero klubas, kaipo |viškąją degtinę, krupniką bei 

4 
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jau tik iš paniūrų numoja 
ir bėda tam, kurs jį užkabi
na! 

Ve žiupsnis gyvų pavyzd
žių. Nekalbant apie Lietuvą, 
šičionai pirmoje dainos eilėje 
rusai ir ukrajinai stovi. Kur 

muzikos įstaigai perduoti. 
Toki garsi anų laiki) įpuzikos 
šventovė buvo Milane, Itali
joj. Ja i užvadžiojo patsai ga
rsusis anuomet Cherubini, ku
rio ne vien vardas, bet ir mu-

savo tikslą pasiekė. Aviacijos j visuomeninė organizacija, sa-
dienas aplankė arti 100.000 . v o nemažus darbus civilinės 
žmonių, kurie turėjo progos : aviacijos srityje dirba savo 
pamatyti, kokią didžiulę pa-'. pastangomis ir tik visuomenės 
žangą Lietuvos civilinė avia-, lėšomis, iš šalies jokių paja-
cija, visuomenės paramos d ė - (

d o m i s i ™* Lietuvos visuome-
ka, yra padariusi. Per aviaci- j P^antama, kad jo veikla gyvai 
jos dienas visuomenė turi i ^ -**"• 
progos ne tik pasižiūrėti į vai-1 
rių lakūniškų triukų, bet kai Lietuva Turės Galingę 
kas gauna ir paskraidyti, ki
taip sakant, įgyti "oro krikš
tą". Vien tik šiais metais to
kį "o ro krikštą" prriėmė apie 
1,000 žmonių. 

Greta šių darbų Lietuvos 
aero klubas yra daug pasidar
bavęs mūsų didvyrių tran-

tik iškyla klausimas dainos,' skambėjusi, šieion kartą Pe-
pasirodžius jiems, kiti su mie j trukas patekęs, mokėsi ir sku 

zika da saldžiau jau buvo nu- j satlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno atminimui įamžinti. 

Ii 

lu noru šalin kiūtina, gerai 
žinodami, jog priešais juos 
atsilaikyti negalės. Dėl ko? 
Vien tik dėl to, kad jų liau 
dis bažnyčiose gieda. O baž
nytinis liaudies giedojimas, 
tai juk vienintelis ir geriau-
sis būdas tikrai balsą iŠja-
vint. Panašų įvykį tik visai 
neseniai teko matyti. Varžo
si net keletas visokių chorų. 
Dainuoja ne vien liaudies, bet 
i r klasikus. Galutinai pasi-
rodžia paprastas ukrainų liau 
dies būrelis i r užtraukia ne 
ką kitą, o tik visiems gerai 
žinomą Panelės Švenčiausios 
Litaniją. Klausytojai rodos 
prie suolų prilipo... Po kelis 
kart atgal pakartoti iššaukė. 
O po koncerto kiekvienas cho 
ristas buvo tikro klausytojų 
būrio apsuptas ir it kokis vi
ršžmogis žingeidumo akimi 

biai muzikoje brendo kol ga
lutinai savo gabumus ir var
dą su * Cavalleria Busticana' 
įamžina. 

Fosforas surastas 1669 m. 
Brando bekaitinant šlapumą. 
Fosforas tamsoje šviečia ir 
jis yra nuodingas. Šeli fos
forą išskyrė iš kaulų. Su fos
foru darbas labai pavojingas 
dėl to, kad jis labai greitai 
užsidega ir iššaukia sprogi-
imą-. Mūsų kaulams stiprumo 
priduoda kaip tik fosforo 
druska, vadinama artofosfa-
tas kalcio. 

Darbininkai dirbą prie fo
sforo dažnai gauna kaulų su
minkštėjimą ir dantų iškry 
pimą. Bet fosforas ir labai 
naudingas žmogui. Be jo ne
būtų galima padirbti super
fosfato, degtukų ir kit. 

Šią vasarą d/idvyriij žuvimo 
vietoje Soldino miške buvo 
pastatytas gražus įspūdingas 
paminklas ir Kauno kapuose 
yra pastatytas mauzoliejus. 
Didvyrių kūnų perkėlimas į 
mauzoliejų, kuris turėjo įvyk-

Radio Stotį 
Dabartinė Kauno radio s to 

tis yra statyta 1923-1926 me
tais. Anuo metu ji buvo vie
na iš galingiausrų visoje Eu
ropoje. Bet dabar, kada kitos 
valstybės pastatė stiprias ra
dio stotis, Kauno radio sto 
tis pasidarė viena iš silpniau
siųjų. Todėl Lietuvoje jat. 
seniai jaučiamas reikalas tu
rėti galingą radio stotį. Šis 
reikalas dabar jau yra išsprę
stas ir ateinantį pavasarį ne 
toli Kauno bus pradėta sta 
tyti galingoji Lietuvos radio 
stotis. 

alų ir ruginius miltus tikra
jai lietuviškajai duonai. Lie
tuvos gėralų galima tikėtis 
Kalėdoms. Tuo būdu, ameri
kiečiai galės valgyti lietuviš
ką duoną ir gerti lietuviškus 
trunfcus/ Tsb. 

Lietuvos Delegatai iš 
Pasaulines Energijos 

Konferencijos Jau 
Grjzo 

Vašm-Siaurės Amerikoje, 
gtone, buvusioje pasaulinėje 
energijos konferencijoje, kaip 
žinoma, Lietuvą atstovavo vy 
riausias geležinkelių direkto
rius inž. J . Čiurlys ir Vytau
to Didžiojo universiteto pro
fesorius St. Kolupaila. Inž. 
J . Čiurlys į Lietuvą sugiįžo 
jau kiek anksčiau, o prof. St. 
Kolupaila sugrįžo tik spalių 
mėn. 22 d. Abu delegatai sa 
vo kelione į Ameriką ir joj-* 
gautais įspūdžiais yra labai 

• • 
I looh ten years younger. My hair l t no longer 

faded and streaked with grey. Once again it hat that 
lovely luster and rich shade that John o d mirė d to beforo 
we were married. And I owe it all to Clairol which, in 
one quick 3 - i n - l treatment, shampooed, reconditioned 
ond tinted my hair to its present natural-looking beouty* 

• • • 

Ask your beautician about o Clairol treatment for 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE odvico 
on care of hair and FREE beauty analysi*. 

Not with common, o/c/- fasn/once/ hair Jyes...but 

HoiuuM^...w,th C&ASHO& 
Bev»rly King, Coniultanf 
Clai ro l , Inc., 132 W*st 46th Street, New Yort Ory 

Pleas* i*nd FREE Clairol booklet, FREE odvice and FREE anatyvlt 
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DRAUGAS Penktadienis, lapkr. 5 d. 1036 

tą, pamokslą. 

EAST SIDE 
IŠKILMINGOS LAIDO

TUVĖS 

ga, bet ir Lietuvos Dukterų 
ir Maldos Apaštalavimo drau
gijos. 

Sodalicijos VeiMmas. 

elektros šviesomis. Kleb. kun. | Pirmiausia dr-jos pirm. J į bariuose. Draugija narėms au
ti. Čižauskas pasakė pritaikin Čiutiene paaiškino vakaro go. Pirmutinė dr-jos stambi 

tikslą ir pakvietė pakalbėti auka Šv. Antano bažnyčiai bu-
Oną Piragienę, vieną dr-jos vo ta — nupirkta Šv. Pane-
organizatorių, kuri atpasako- lės altorius, statula, liktoriai 
jo dr-jos darbuotę ir džiaugė- ir žvakės. Visa atsėjo 690 dlo. 
si, jcs nuveiktais darbais. Dar ir šiandien tie dalykai 

Sunkiai serga Stasys Vara-
nauskas. Ligonis guli St. Jo-
seph's ligoninėj. Pažįstamieji 
ir draugai lanko jį ir linki 
greit pasveikti. 

šis ir be to pasakė pamokslą , būtų išrinktas ir kad darbe 
pagirdamas jaunavedžius už žmonės galėtų turėti daugia: 

teisių. J o troškimai išsipildė 
A. Petrutis yra ilgametis 

Pakviestas pakalbėti gerk puošia mūsų bažnyčią. Taipgi j giausiai darbo yra atlikęs pi 

jų darbštumą parapijos ir lie 
tuvybės reikaluose. 

Jaunasai jau kelinti metai j yy^ių n a r v g > ^aįjUS gC(Tnos m , 
darbuojasi parapijos komite- j ^ ^ . a r \ į s tas Ir biznį lai
te, visados pirmutinis ir dau | k y d a m a H g a r a B d a l a i k o daiy-

GRAŽUS VAKARAS CJal ir nedaug tenka matyti 
ką nors parašyta apie Šv. 

Visa Hv. Jurgio p a r a p i j a ^ 
v _ , . , , Jurgio parapijos mergaičių 
liin.ii netekus savo brangaus, , ,. . , . J » . 

„ ..., . -sodalicgą, bet jos nesnaudžia, 
tarno, a. a. Adomo Belickio, ,, . kT . . 
, „ ' . . . _ _ . . . . ' .Gyvuoja irveikia. Neseniai 
baznveios prižiūrėtojo, kuris v . . {Gražių damų padainavo P. 
. . ; r

 v. ,. buvo surengusios privatų L . Zs - • */ a± u« -
*..* , , . Sirvaitiene i r P. Stankiene 

atsiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 23 d., 6 vai. ryto, su
laukęs 50 metų. Paliko dide 
liame nuliūdime žmoną (ve
lionis vedęs antru kartu) , 
dukterį, poduktę ir posūnį. 

Iškilmingas laidotuves Įvy
ko spalių 26 d. Laidotuvėse 
Mišias laikė trys kunigai: 
kleb. kun. J . Čižauskas, kun. 
K. Valaitis ir kun. V. Masevi-
čius. Įspūdinga pamokslą, pa
sakė pats kleb. kun. J . Či
žauskas. Bažnyčia buvo sesu
čių Pranciškiečių, gražiai pa
puošta gedulu. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių. 

A. a. Adomas Belickis buvo 
Nv. Jurgio parapijos bažny
čios prižiūrėtojas ir prie jos 
nenuilstamai darbavosi, savo 

, priederme pildė sulyg išgalės 

kun. J . Čižausko pagerbimą 
jo 15 metų klebonavimo pro
ga. Tą pačią dieną vakare su
rengė šokius, nuo kurių pada
rė nemažai pelno ir pasidali
no pusiau su parapija. 

Po vėl buvo sureng'isico 
maskarado vakarą. Jauniu •; 

kun. I. F. Boreišis, nuo pat dr-Ja nupirko ir kitokių baž-
įsisteigimo dr-jos dvasios va- nyčiai papuošalų. 
das, gražiai apibudino dr-jos • Bėgiu 15 metų dr-ja buvo 
darbuotę, kaip parapijos, taip surengus daug įvairių pramo-

Spalių 11 d. Šv. Jurgio ir savo reikalams per 15 me- gų ir beveik visų pelną dali-
draugija surengė mttinį va- tų. Dr-ja žymiai yra prisidė- nosi pusiau su parapija. Per 
karą su gražia programa, j jus aukomis prie parapijos kurį laiką, prieš apsigyven-

įvikalų. ! siant seserims vienuolėms, va-
Po programos sekė pasi- lė bažnyčią, ir kiekviena pro-

linksminimas ir naujų narių ga aukomis dėdavos prie pa-
prirašymas. puošimo altorių. 

Vakarienės surengiau pa- Per tą laiką mirtis atsisky-
sidarbavo Julė ir OTH Ado- re veiklios narės: A. S trolio 

i r 
dvi mažos mergaitės Dailydai 
tė ir Širvaitė. Iš jų kada su
silauksime gerų dainininkių. 
Įdomių " š t u k ų " parode jau
nai magikas, Jonas Rakaus-; maitės, E. Čiutiene, O. ' faut- 'nę, O. Derersskevičienę, K 

knikuose, vakaruose bei kito
kiuose parengimuose. Pasi
šventusiai darbuojasi su lie
tuviais. Tai pavyzdys čia au
gusiems. 

•Jaunoji irgi čia augusi 
(prieš kelis tnetus atvažiavus 
iš VVilkes Barre, Pa.) Vyčių 
eucharistinės sekeijes narė ir 
kada galėdavo padėdavo dar
buotis pa'rapijos parengimuo-
s:%, ypač padėdavo parengi
muose seserų naudai. Todėl 
eucharistinė kuopa per sumą 

vauti vaidinime. Garbė 
už tokį pasiryžimą. 

ja i i 

kas. Gražią kalbą pasakė Lie- kienė (Parinskaitė). Dr-ja Stankūnienę ir O. Bendorai- in corpore, drauge su jauna-

prisirinko pilna svetainė.' dama reikalingumą ir nauda, 
Liks gražiaus pelno. prigulėti prie pašelpinių drau 

Sodaliciia su darbščia i r j k W J o s kalba buvo visi pa-
sumaninga vaidyba visuomet tenkinti. Apie politiškus rei-
gražiai pasirodo aukomis. Ne- kalus kalbėjo jaunas draugi
u/miršta bažnyčios ir vietinių ' i 0 8 raštininkas J. Salaševi-
sesučių. ! čius Programa vedėjum buvo 

K. Petroka^. 

tuvos Dukterų Dr-jos pirmi- (veikloms darbuotojoms taria tienę 
ninke P. Bandzienė, nr.rody 

Visų Šventųjų vakare buvo 
iškilmingos pamaldos: mišpa
rai, procesija, pamokslas ir 
atminimas mūsų mirusių. 

Parapijos choras, vedamas 
Turėdamas kiek liuose laikoj-«*uz. B, Nekrašo, giedojo nau-
savo rankomis išdirbo daug j k " L i b e r a " (kleb. kun. J . 
gražių papuošalių bažnyčiai, 1 Čižausko dėka neseniai gautų 
kurie pasiliks parapijos at- i» Lietuvos) parašytą Pau-

"minčiai. Vienu žodžiu, jo šir- lausko keturiems balsams, 
dis buvo pavesta bažnyčiai. 

Velionis priklausė pvie ka
talikiškų organizacijų, šiais 
metais pirmininkavo Šv. Juo
zapo dr-jai. Buvo didelis dien 
raščio " D r a u g o " rėmėjas ir 
Spaudos Rėmėjų Draugijos 
atstovas. Bet to, gražiai sugy
veno su kleb. kun. J . Cižaus-
ku, kuris liūdi netekęs savo 
geriausio draugą 

g 
vyro ir tėvo, parapija liūdi 
netekusi gero tarno, prieteliai 
Hūdi netekę gero draugo. 

Pataisymas. 

Detroite žiniose buvo rašy
ta, jog Motina Dovydą, mūsų 
parapijos mokyklos viršinin
kė, minėjo 50 m. sukaktį. Mo
tina Dovydą neminėjo jokių 
gimtuvių, tik 25 metu* buvi-

į 'imvna liūdi netekusi savo 

Spalių 24 d. susituokė Ona 
Rubikaitė su Antanu Staninu. 
Per Mišias ir Offertorium 
"Ave Maria" giedojo S. Buk-
šaitė, A. Juodsnukaitė ir B. 
Nekrašas. 

Linksmo ir saulėto gyveni
mo linkime jaunai porelei. 

Kažin kodės mūsų kores
pondentai šio mūsų gražaus 
vakaro kaip ir nematė. Nors 
mūsų veikėjai neieško, bet 
reikia atiduoti kreditos kam 
priguli. Nereikia vienus ig-
nuoruoti, o kitų menkniekius 
į padanges kelti. Toks pasiel
gimas ir korespondentams 
garbės nedaro. Jurgis. 

vedžiais, ėjo prie šv. Kouiu-
šiidingai ačin. Organizato- Daug išmokėta pašelpos na-1 nijos. Tai buvo neužniiršti-
rėms ir neėmusioms pašelpos rems, aukota seserinis ir ki- n a s įspūdis, 
pareikšta pagarba ir suteikta tiems katalikų reikalams. Šiuo j Parapijos choras <>ražiai pa 

metu dr-ja turi 75 pilnai užsi- j giedojo taip pat solo tfiedojo 

WEST SIDE 
ŠV ROŽANČIAUS DR-JAI 

15 METŲ 

dovanos. 

Šv. Rožafl&aus Dr-jos 15 me 
tų darbuotes Apžvalga 

Pasidarbavimu Onos Pira-
gienes, Oonos Strolienes, pir
mas dr-jos susirinkimas su
šauktas 25 d. 1921 m., čekų 
Šv. Jono parap. svetainėj. 
Narių susirinko 16. O. Pira
gienę susirinkusiom plačiai iš
aiškino svarba Šv. Antano pa 
rapijoj turėti gerų katalikiš
kų moterų — mergini/ dr-jų. 
Susirinkusios vienbalsiai nu
tarė susirašyti. Valdybon iš
rinkta: O. Piragienę — pirm.* 
Čeplavięienė — pagel., O 
Bendoraitienė — tln. rast., V. 

mokėjusias nares. Vaidybų 
sudaro E. Čiutiene — pirm., 
E. Andruškevičienė — fin. 
rast., O. Tautkienė — nut., 
rast., O. Piragienę — ižd, Z. 
(Vainionierė — tvarkdarf. 
r 

Susirinkime laikomi k: s 
mėnuo kiekviena, tretį sekma, 
dienj, tuojau po sumos, mo
kyklos kambaryje. 

V. Dambrauskienė - Švelniu-
tė. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmogių. Buvo atvažiavę jau 
nosios motinėlė, brolis, Dan-
kai iš Wilkes Barre, Pa. 

Pokylis buvo Lietuvių sve
tainėj, kur puL!;kos dalyvavo 
virš 300 asmenų. 

Naujai šunyna i Vfcstsaidie 
čiai linki laimingo gyvenimo 

VVest Side lietuviai dabar 
daugiausiai kalba apie 22 d. 
lapkr. Mat, tų dienų įvyks 
parapijos vakaras. O visi ži
no, kad šios kolonijos scenof 
•mėgėjai publiką patenkina 
vaidinimu. Ir tame vakare 
bus atvaidinta juokinga 3 vei 
ksmų komedija MJocio Mar
t i ' '. Vaidinime dalyvaus pa
tyrę vaidintojai ir juokda
riai. 

Antrų programos dalį išpi
ldys parapijos choras. Dai 
nuos naujas dainas. Tikimos 
kad West Side ir apylinke? 
lietuviai 22 d. lapkr. užpil
dys Lietuviu salę. 

Yatf/o Vmikttš 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

I 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Dr-ja kviečia moteris ir ir nepaliauti darbuotis para-
merginas įsirašyti. Tada bus! pi jos ir lietuvių labui. 
galima dar daugiau pasidar
buoti parapijos ir savo nau
dai. 

Pagerbimui dr-jos darbuo
tojų rengiama linksmas va-

Sakalauskienė — nut. rast., karelis lapkr. 7 d., Lietuvių 
O. Strolienė —• ižd. j SVet. Kviečiami ir pašaliniai 

Nutarta dr-jai vaivių duoti j dalyvauti. 
Šv. Rožančiaus dr-ja. Mėnesi
ne mokėsis„ nustatyta 25c. Pa- Susituoke 

Ilgų ir laiiuingų metų! 

P: ieš rinkimus Alfonsą-
Pttrutis, ilgametis "Draugo ' 
skaitytojas, atnaujino prei.u-
meratų " an t tos laimės'', kad 
prezidentas Rooseveltas vėl 

Rengtas buneo ir ka/Ąių 
vakaras vietinių sesučių nau
dai pavyko. Žmonių prisirin
ko labai daug. 

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Detroito Moterų Klubas ren
gia bankieta, lapkr. 11 d., 
"AVardell HoteP\ 

J^p . 18 d. Šv. Rožančiaus šelpas ligoje į savaitę mokėti 
dr-ja Šv. Mišiomis ir bendra j 5.00 dal. Narei mirus iš Hdoj Spalių 25 d., Šv. Antano 
Komunija minėjo 15-kos su- j pašelpgaviams išmokėt 50.00 j bažnyčioje per sumų susituo-
kaktj. Kleb. kun. I. F . Borei-,dol. ir narė sudės po 50c. Į k 6 Viktoras Bendoraitis su 

Per kiek laiko susirinkimą^ j Marijona Vilčiškaite. Šliūbą 
buvo laikomi Piragr.ų namuo-! d a v § kleb. kun. I. F . Borei 
se. 1923 metais, pastačius Šv, 

šis ta proga pasakė pritaikin
tų pamokslų. 

Vakare, Lietuvių svetainėj, 
įvyko pokylis. Publikos daly
vavo daug. 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo !) iki 12; 

nuo 1 :.'M> iki 8 vai. vak. 
Tel. CANal 0523 

Antano bažnyčių, susirinkimai 
buvo laikomi mokyklos ka*m-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DR, P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So.49thCt, Cicero, III. 
I tani. , Kctv. ir P<"tn 10—I vai. v. 

3147 So. Halsted S t , Cliicago 
Paned., Sorc'd. ir Huhat. nuo 2—>J 

Tel. Calurnet 6974 Ofi»o valandos 
9 ryte iki % vakare 

iSskirlant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.. 

R e \ 6924 So. Talman Ave. 
B,es. 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 Nedaliomis susitarus 

Spalių 25 d. per siun^ Šv. 
Jurgio bažnyčioj buvo iškil
mingos ir jaudinančios apei
gos Kristaus Karaliaus šven-nio vienuolyne. 

Skelbta taip pat jog spalių j tes proga. 
spalių 25 tl. Moterį] Sąjungos Į Sesučių pastangomis visi 
54 k p. rengė buneo. Minėtų 
buneo rengė ne- viena Sųjun-

trys altoriai buvo nustatyti 
gėlėmis ir apšviesto žvakių ir 

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS 

TRINERS ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas 

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
TrJner't BHter W1IM Co. 
M4 8. WeU« m., Chiam: III. 
Piisiqafe man sampelj dykai 

Tardafl 

Adre»a§ 
^^*0^*^*+^*0**^******^^***>*r*''' 

Visose 
Vaistinėse 

Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Oftice 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

EMIL DENEM ARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ 

Čionai rasite puikiausią ir pilniausių staka, GARAX-
TLOTi; , PERTAISYTŲ VARTOTŲ' BUICK KA
RŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKVIENAS YRA 
TOBUIlAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokedaim 
mažų skirtumų galite išmainyti savo senų Buick'ų ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu. 

50 kitų visų išdirbyscių ir modelių. 

GERAS VARTOTAS BL'ICK'AS YRA GERIAU
SIAS VARTOTAS KABAS! 

1936, 81 Club Sedan, Radio, f 1075 
1936, 61 Club Sėdau, 975 
1936, 41 Club Sedan, Radio, 875 
1&36, 41 Club Sedan, 795 
1935, 81 Club Sedan, 875 
1935, 41 Club Sedan, 695 
1935, 67 5 Sedan, 875 
1935, 91 Club Sėdau, 875 
1934, 67 5 Sedan, 695 
1934, 61 Club Sedan, . 695 
1934,46 2 Coupe, 495 
1934,41 Club Sėdau, ' . 585 
1933, 97 5 Sedan, 395 
1933, 668 2-4 Coupe, 395 
1932,67 5 Sėdau, 295 
1930,57 5 gedan, . . 195 

DR, J , J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIEURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Ot't'ice Hours 

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

^ _ _ _ _ I I I 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SŪRGEON 

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: l—S ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubbc 7868 

Tel. CANal 0257 
Res, PROspect 6659 TeL CANal 2345 

DR. P. Z, U U T N 5 DR. F. C, WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—t if 7̂ —9 vai. vakare 

Kctveigais paual sutartį 
2305 So. Leavitt St 

Tel. CANal 0402 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Kezideueija: 6600 So. Artcsian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR, C. Z. VEZEL'IS DR. A, J. MANIKAS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

i Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. K£Nwood 5107 

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

756 VVest 35th Street 

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2-^1 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava. 

Valandos: 1—3 |*opiet ir 7—8:30 
vakare 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Residence 
6609 S. Arte ian Ava 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

3860 Ogden Ave, Tel. CRAwford 4100 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Noo 10 iki 12 va i ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis noo 10 iki 12 

I va i po pietų ir nco 7 iki 8:3Q 2. X* 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

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

Nedėliojai* nuo 10 iki 12 diena 

GYDYTOJAS IR 
OFISAS 
3156 W. 59tb St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 pop»<»t — 
Trečiadieniais ir 

CHIRURGAS 

7—» vakare 
Sekmadieniais 

pagal sutartį 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. narnų: 
HEMlock 6286 

Res.: 
2456 W. 69 S t 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Otiao v a i : 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. AL 

A 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį 

http://liin.ii
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CHICAGOS LIETUVIAI DŽIAUGIASI Bai™ Pra*id?s 730 vai. 
SUSILAUKĖ LIETUVIO TEISfiJO ^ ^ t S n S T S 

Vakar ir užvakar lietuviai lietuvių visuomenei už v i s o - i ^ Madison st. Užtikrina vi-

Nepaprastos Konfe
rencijos! Visiems 

Svarbu! 

CICERO. — Šį šeštadienį, 
7:30 vakare, &v. Antano baž
nyčioje prasidės labai svar
bios konferencijos. Jos eis 
kas penktadienio vakarą, 
7:30 vai., per visą žiemą. Ko
nferencijas ves didžiai gerb. 
kun. dr. J . Vaitkevičius, gi
laus mokslo žmdgus ir nepa
prastas kalbėtojas. Penkta
dienio vakarą, pirmos konfe
rencijos tema bus šio mėne
sio intencijos aiškinimas, bū
tent: " Nusistatymas ir kova 

1 prieš masoniškas sektas". To 
1 liau eis komunizmo aiškini-
1 

mas. . * 
Bus galima duoti klausi-

! mus raštu, kuriems dėžė bus 
' padėta bažnyčios prieangyje. 

Nuoširdžiai kviečiu, ir ra-
' ginu, visus Ciceros ir apyli

nkes lietuvius, ypač vyrus, 
naudotis šia proga. Kviečiu 
visus, be skirtumo, pažiūrų 
ir nusistatymo. Įžanga dykai. 

Kun. H. J . Vaičunas, 
Kkbonas 

DAUG RĖMĖJŲ SJVLAR 
KIAI DARBUOJASI 

Klin. M. UrbonavičiuS,1 P o susirinkimo sudaryta 

M. I. C , Remia L. V . 11inksmaf s a v y b § l vakar§lis-
«T-W • „ g^t Buvo skanaus užkandžio, a-

Įkainos ' Chorą įučio ir muzikos, visi šoko. 
dainavo, linksminosi. 

Chicagos lietuviais kūne 
mėgsta muziką, dainą, k n e 
čiami skaitlingai atsilaniryti 

Šiomis dienomis L. V. 'Daij lapkr. 22 d. \ Olympic Bali 
choras su savo vadu, rooim. Ten L. V. "Dainos" 

'muz. S. Rakausku, smarkiai choras visus sužavės įspūdm 
ruošiasi prie m paprasto va- j ga muzika ir daina, 
karo, kuris įvyks lapkr. 22> Ieva, Lukošiūte 
d., Olympic Ballroom, 6200 

Chicagoje, rodos, nieko dau-1 kią jam suteiktą paramą. 

nos 

giau ir nekalbėjo, kaip tik 
apie p. Joną T. Zūrį, kuris 
praėjusio antradienio rinki
muose išrinktas Municipal 
Teismo teisėju. Ne tik teisėją 
Zūrį apipylė nuoširdžiausiais 
sveikinimais, bet ir viens ki
tą lietuviai sveikino. 

I r ištikro, adv. Zūrio lai
mėjimas Chicagos lietuvių 

"Mano laftnėjimas yra ir jū
sų laimėjimas'' — jis sakė. 

Programo vedėju buvo ži
nomas finansininkas Justas 
Mackevičius Zūrio Boosterių 
pirmininkas. Reikia pasaky
ti, kad jo ofiso ir jo vadovau
jamos spulkos advokatai jau 
antras iš eilės išrinkti teisė
jais. Pirmuoju buvo John Le

siems smagų laiką. 
Komitetas 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

W. Cermak Rd. 
Teko atsilankyti į choro 

pratybą bei susirinkimą, spa.-
lių 28 A, Aušros Vartų par. 
svetainėje. Susirinko visi cho 
ro nariai (o jų buv0 120) 

tautiškąją nuotaiką pakėlė j we, antruoju Jonas Zūris. 
šimtą nuošimčių. 

Tai buvo galima matyti ne 

&esiaaie ivietnis j D e t ir iS gausingo lietuvių 

Who i s next 

Balius susirinkimo į Morrison vieš-
j būtį užvakar vakare, kad 

Iš Garfield Parko 
Kolonijos 

Slogos krūtinėj, kurios grali įsiga
lėti, greitai palengvinamos uždė-

"R*« J u s malonų, šildantį Musterole. 
' ^ F ' I Musterole NE VIEN mostis. Jis 

•Vrzlntmo priešas". Milijonų var
tojamas per 25 metus. Trijų stip
rumų. Daugelio gydytojų ir slau
gių rekomenduojamas. Visose 
vaistinėse. 

NORTH S1DE. — Draugi Į pasveikinti pirmą lietuvį tei 
ja Šv. Cecilijos visu smarku ' sėją Chicagoj. 

Choro dainavimą išgirsime j m u r e n g i a s i P r ie metinio ba I Susirinkimas įvyko Koose-
liaus, kuris įvyks ateinantį velt kambary. J is buvo su-
šeštadienį, lapkr. 7 dieną, organizuotas ant greitųjų. 

lapkr. 22 d. 
Baigiant pratybą susirinko 

Lapkričio 10 Diena 

Jau buvo rašyta, kad lapk. 
10 d., antradienio vakare, Chi 
cagos sąjungietes ruošia sma 
gią pramogėlę Marųuette Pa
rke, Peoples Furniture krau
tuvėj, 2536-40 W. 63 st. 

Vieta graži, patogi visiems 
privažiuoti. Taigi, smagu bus 
tą vakarą su savo draugais, 
pažįstamais laiką praleisti 

didelis būrys choro rėmėjų, '7 v a l - v a k a r e> Northwest Hali 
kiekvienos L. V. kuopos val
dyba ir Chicagos apskrities 
valdyba. Svetainė buvo pilna 
jaunimo. 

Baigus pratybą choro pirm 
J. Vyšniauskas atidarė susi
rinkimą ir pavedė jį vesti ap
skrities pirm. Bložiui. Sma
gu, kad L. V: uDainos" cho-

2403 W. North ir Western 
ave. Kdmisija kviečia visus 
northsidiečius atsilankyti. 

Balius yra metinis, todėl 
draugijos nariai būtinai turi 
dalyvauti. Kurie nedalyvaus, 
turės mokėti bausmę, kokią 
konstitucija nurodo. Kadangi 
draugijai priklauso gana di-

rą pradėjo remti Chicagos a- d e l i s skaičius žmonių, todėl 
pskritis. Visi stojo už "Dai- i r paimta minima svetaine 

kuri talpina keliolika šimtų 
MiU^IĮ Be tuį JįįjMflfilHii 

nos ' ' cnOrą. I^upe nariaį ne
turi noro dainuoti, arba ne
turi laiko būti choro nariais, viena mėgiamiausių orkestrų 
tie- darbuojasi chorui kitais j šokiams, 
būdais: tikietus platina, gar-j šioje d r a u ^ o j e yra ir to 
sinimus renka, žymesnius lie- j kių narių, kurie persikėlė gy-
tuvių veikėjus kviečia tapt i , venti į kitas kolonijas. No 
choro rėmėjais ir t.t. 

Susirinkime aptarta daug 
svarbių choro reikalų. Kalbė
jo visa eilė choro rėmėjų, ap

stą liukų. * 
Ypatingai Chicagos sąjun

gietes turi nepamiršti parei
gos — dalyvauti šioje pra
mogoje. Tai bus pirmutinis 
ruoŠimosi M. Są-gos seimui 
Chicagoje žingsnis. 

Jei norime gražų seimą 
Chicagoj suruošti, rengkimės 
prie jo iš anksto su nuoširdu
mu. 1* ^ t i a 

Nedovanotina bus, jei nesu 
važiuos Chicagos kuopų są
jungietes. Taigi, ne tik pa-

prie kortų bei bunco lošimo Į skrities veikėjų ir kiekvienos 
L. V© kuopos pirmininkas. Ka 
lbėjo ir pats choro vedėjas, 
muz. Rakauskas, kuris ragi
no choristus ir rėmėjus iške
lti L. V. "Da inos" chorą į 
pirmą vietą. Tas, sakė, gali
ma padaryti, jei tik visi stos 
į darbą ir dirbs nuoširdžiai, 
nes jėgų yra. 

Baigiant susirinkimą, L. V 
dvasios vadas ir patarėjas 
gerb. kun. M. Urbonavičius, 
MIC, pasakė reikšmingą kaJ-
bą. Nupiešęs choro ateitį, ža-

rthsidiečiai mano su jais pa 
stirnatyti minėtame baliuje. 
Žinoma, atvažiuodami jie at
siveš ir savo šeimynas W 
draugus iš savų kolonijų. Tai 
gi, draugija tikisi susilaukt. 
ir svečių iš kitų kolonijų. 
Visiems užtikrinama malonus 
laikas. Lietuvytis 

čios skaitlingai dalyvaukime, dėjo daugiausiai remti, kad 
bet kvieskime ir kitus atvy- choras taip iškiltų, jog visa 
kti į seimo rengimo komite- lietuvių katalikų visuomene 
to rengiamą pramogą. juo džiaugtųsi. 

Joks darbas nėra atlieka- Susirinkimas baigtas entu-
mas be noro. Je i y ra noras, ziastiškai ir nusistatyta vei 
visuomet randasi laiko prie 
jo prisidėti. 

Ta pati 

Kas Kuo Prisidėjo 

TO\VN OF LAKE. — fcV. 
Kryžiaus parapijos rudeninis 
piknikas šiemet buvo vietoj 
bazaro. 

Kaip per piknikus, taip ir 
šiam Moterų Sąjungos 21 kp. 
narės darbavosi virtuvėj. Pi 
rmininkės buvo M. Sudeikie 
nė ir O. Norkienė. 

Klebonas ir sąjungietes šiuo 
nori padėkoti visiems, kurie 

Bet suvažiavo daug žmonių, 
kurių tarpe buvo daug profe
sionalų ir biznierių. Prie už
kandžių visi linksmai šneku
čiavo, linksminosi ir džiaug
smingai sveikino teisėją Zūrį 
ir jo žmoną. Taip pat sveiki
no ir visus tuos, kurie prisi
dėjo prie to, kad p. Zūris 
būtų išrinktas teisėju. 

Buvo atsilankę i r šie tei
sėjai: John Lewe ir Bonelli. 
Taip pat buvo ir kongrs. A. 
J . Sabath. Jie pasakė palan
kias lietuviams kalbas ir 
džiaugėsi lietuvių laimėjimu. 
Buvo ir daugiau žymių kita
taučių politikų. Iš lietuvių 
kalbėjo: J . Brenza, R. Vasalle, 
P. Šaltimieras, Woidat, Ambro
se, Kučinskas, Nakrošius, Ka-
ledinskas, kun. A. Briška, 
kun. A. Baltutis, Vardyla, A. 
Kumskis, Grigaitis, šimutis 
ir kiti. Kalbėjo ir p-nia Zū-
rienė, teisėjo žmona, kuri 
pareiškė didelį džiaugsmą dėl 
savo vyro laimėjimo. J i vis 
dar mananti, kad tai yra sap
nas. Teisėjas J . Zūris nuo
širdžiai padėkojo Chicagos 

LAIDOJAMA JAUNA į 
MERGAITĖ 

(jarfield Parke maža žinių, 
bet daug linksmumo. Kur nei
site — tokio linksmumo ne
turėsite, kaip atsilankę į Ga
rfield Park Lietuvių vyrų ir 
moterų pašelpimo klubo ba 
il-j šeštadienį; lapkr. 7 d. 

Kiek čia bus dainų, malo- j 
nių pasikalbėjimų, smagių šo 
kių prie geros muzikos. Ne
sirūpinkite, bus visko, tik ne 
sivėluokite. 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I U S 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
T6VAS 

REPublic 8340 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

— o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORtlTWEŠfERN AVE. 
arta Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

BKIGHTON PARK. 
Šiandien, lapkričio 6 d. laido
jama a., a. Eleonora Besuspa-
raitė, 15 metų amž., duktė 
Monikos ir Juozo Besusparių, 
4424 So. Mozart St. Gedulin-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 S. P. Mažeika 

kti gerb. kun. M. Urbonavi
čiaus patarimais, nurody
mais. ; Į*'lf 

A. f A. 
A. a. Juozapo Krasausko kūnas bus perkeliamas į nuosavą skly

pą — į amžinybes vietą — lapkričio 7 d.„ 1936 m., 11 vai ryte. 
Tuo rūpinasi velionio sesuo Martha ir švogeris George Vikirai. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 

YARds 1741-1742 

gos Mišios už velionės siela 
prisidėjo" aukomis, ^ekantie-1 iv>k» N e k a l t o Prasidėjimo 
j i aukojo: kleb. kun. A. Skri-1 p a n e l e » *** bažnyčioj 9 vai. 
pko, kun. J . Statkus, AV. Ka 
reiva, B. Sereikis, B. Sainas, 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

F. Levickis, A. Pučelis, P. 
Maldžius, J . Lesauskas, K. 
Kupetis, J . Čepulis, J . Sudei-

ryte 
Veliones tėvai užlaiko val

gomųjų daiktų krautuvę 1814 
W. 47 st. Yra " D r a u g o " ir 
" L a i v o " skaitytojai ir uolūs 

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNEE — PRUZUf 

Geriausias patarnavimas 
Phone 9000 

kis, J . Norkus, L. Kazbadau- ėmėja i dovanomis - D r a u g o " 
skas, N. Karklelis, G. Sta | parengimų, 
kauskas, E. Ogentiene, P. Vi
tkus, M. Žukienė. Virtuvėj 
padaryta virš $80.00. 

Beje, virtuvėj buvo laimeji 
«mas Bučnienes dovanos, kuri 
teko tikieto No. 1. Kas turi 
tą numerį prašomas atsišau
kti į M. Sudeikienę, arba No
rkienę. Dovana buvo užval
kalai (Pillow cases). Rap. 

Vanduo užima du trečda
liu žemės paviršiaus. Mūsų 
kūne vandens irgi yra per 
65 proč. Žemėje drėgmės taip 
pat yra apie 65 proc. 

PLATUmTE "DRAUG4V 

Nuliūdimo valandoje Besu
sparių šeimynai reiškiame gi
lių užuojautų. Rap. 

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A Ir D 
Vienas žymus sveikatos specialistas 
yra pasakęs, kad 83% iš visų stos 
Šalies gyventojų yra slogų paliesti. 
Jo patarimas yra vengti persaldymo 
palaikant savyje atsparuyna. 

NUGA-TONE — dabar moksliš
kai sustiprintas su VITAMINAIS A 
ir D yra ,jau įrodęs tą stebėtiną 
sveikatos budavotojo ir palaikytojo 
atsparumo. Jis paliečia kai tik sil
pnuosius organus. Juos sustiprina 
taip, kad nuodus, kurie sveikatą sil
pnina, jie patys nuo savęs pašalina. 
Dabar jums kai t ik laikas budavoti 
atsparumą prieš šalčio persaldymą. 
Mėgink naująjį NUGA-TONE turinti 
VITAMINUS A ir D. Parduodama* 
ir garantuojamas pas vsus vaistinin 
kus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vftiztf f* 

Nuo' užkietėjimo imk—UGA-SOL— * 
tai Idealus Uuosuotoiaa. 26c Ir 60c. 

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

I. J. Zolp 1646 AVest 46tli Street 
Phone BOUlevard 5203 

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

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Suuai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. 
S. C. Lachauricz 

4605-07 So. Hermitage Ave.Į 
Phone YAEds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 



i5ftXtTGX8 
- ' " — « • • — - ?-5 

Penkiadienis, lapkr. 5 d. 1936 
: t ! T , • "—• ' ' T " s 

Išparduoti Savo duotą 
JUSTAS MACKEVIČIUS NUPIRKO 

LOŽĄ 
Pasirodo, kad West Side I garbes pasiekusią, lietuvaitę" 

(Aušros Vartų) lietuvių k o - j — kalbėjo lietuvių reikalų uo-
lonija šiomis dienomis subru-Įlus rėmėjas p. Mackevičius 
zdo iš visų savo jegu darbuo
tis didžiajam dienraščio 
E'Draugo" koncertui. J i jau 
baigia užpildyti savo kvotą. 

Vakar turėjome pasikalbė
jimą su žinomu lietuvių fi
nansininku p. Justu Macke
vičium, Standard Federal 
Savings Loan Association 
prezidentu, kuris nupirko die
nraščio koncertui $27.50 ver
tės ložfj ir pareiškė savo 
džiaugsmą dėl daromos lietu
vių pažangos. 

Gerai, kad rengiate dienra
ščio koncertą GlVic Operos 

"Mat , dabar jau visose sri
tyse yra lietuvių, pasiekusių 
pačių viršūnių. Galime did
žiuotis Katkauskaite, štai, šio 
mis dienomis išrinktu pirmu 
lietuvių teisėju Cbicagoje p. 
Jonu Zūriu. Tai aiškus pa
žangos reiškinys" — jis dar 
pridėjo. Visiems gerai žinomas fi-

Reikia pasakyti, kad p. Ma nansininkas p. Justas Macke-
ckevičins remia visus tauti- vičius, Zūrio Rėmėjų draugi
nius reikalus. J i s buvo pir- [jos pirmininkas, k ims ypa-

Vajaus M o s 
Koplyčios Fondui 

Vėl Didelis Būrys Naujy Talkininke. Kazimie-
• ras Drungilas Paklojo £ 100.00. B. Rimkiene 

£25.00 

mininkas draugijos, kuri 
daug darbavosi dėl Zūrio iš
rinkimo teisėju, 

Pp. Mackevičiai į savo lo-
name ir gerai darot, kad kvie žą pakvietė žymų ir lietu-
čiat dainuoti Metropolitan viams žinomą teisėją John 
Operos artistę, pirmutinę tos Lewe ir jo žmoną. 

VISA EILE DRAUGIJŲ DEDASI PRIE 
"DRAUGO" JUBILIEJAUS MINĖJIMO 

Northsaidieciai Vejasi Westsaidieaus 
Dienraštis "Drangas" , už

simojęs minėti savo jubiliejų 
didžiojoj ir puošniojoj Chiea-
go Civie Operos salėj, susi
laukė nuoširdaus visuomenės 
pritarimo ir paramos. Visa 
eilė organizacijų ir draugijų 
oficialiai nutaria savo susi
rinkamuose dalyvauti jubilie
jiniame koncerte. 

Šiandien po ranka turime 

Įlietų. Kiti nusipirks vė
l iau". 
Matot, nortsaid iečiai ne

snaudžia. Visa Šv. Mykolo 
parapija stoja mums j talką. 
Jau buvo garsinta, kad lapkr. 
29 d. turėjo būti tradicinis 
Šv. Mykolo parap. bankietas, 
bet sužinojus, kad * Draugas' 
tą dieną švenčia savo jubi
liejų, bankietą nukėlė j kitą 

tingai džiaugiasi išrinkimu 
teisėju pirmo lietuvio Chica.-
goje. J is prie to dėjosi ir da
rbu i r stipria medžiagine pa
rama. Jis su savo gražia šei
mynėle ir savo draugais da
lyvaus mūsų dienraščio jubi
liejiniame koncerte. 
—' - - - , . ,i • m • • 

Detroitiečiai 'Draugo' 
Jubiliejiniam Koncerte 

EKSKURSIJA ORGANI
ZUOJA BIZ. P. GRYBAS 

Nortb Saidės draugijos susi- sekmadieni. Dėl to esame de
rink imo nutarimą, kuris taip 
.skamba: 

" Draugystė po globa Šv. 
Cecilijos turėjo savo susi
rinkimą, kuriame buvo pe
rskaitytas užkvietimas da
lyvauti jubiliejiniame dien-

kingi klebonui kun. J . Šau-
linskui ir komitetui. 

Gauname malonuj žinių ir 
iš kitų parapijų bei koloni
jų, kad ir ten eina panašus 
judėjimas, kaip ir Nortb Sal
dėj. Visur platinami tikietai. 

rašei o * Draugo* koncerte visur draugijos svarsto ir 
lapkričio 29 d. Chieago Ci- nutaria švęsti "Draugo Die-
vic Operos name. Draugys-; nąM lapkričio mėn. 29 d. 
te vienbalsiai pakvietimą 
priėmė ir didele narių dau 
guma pasižadėjo minėtame 
koncerte dalyvauti ir tuoj 
buvo parduota apie 20 ti-

.Iv 
KAZIMIERAS 
RAKAUSKAS 

gyveno Sodus. Michigan 

mirė Lapkr. 4 &.. 1936. 1:45 
vai ryte, sulaukęs 54 metu 
amžaus. 

Kilo H Saulių Apskr., Vai-
gruvos parap. Amerikoje išgy
veno 33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris: Stefania ir Ber-
nice. du sūnus: Charles ir 
Philins, žentą Katauską. mar
čią M. Rakauską. Švojrerį Bo
leslovą Navicką Ir švosrerką 
Martą, anūke Stefania Kataus
ką ir daug kitų giminių. 

Kūnas paSarvotas koplyčioj, 
2 5 0 6 W . 6 3rd s t . Ohicagroje. 

Laidotuvės ivvks šeštadieni, 
Lapkr. 7 d., 1936, iš koplvČios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Švenč. Panelės Gimimo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldi) bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Dukterys. Sūnai. 
žentas, švogeris ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžiua. Tel. CANal 6174 

Netrukus imsime skelbti, 
kaip einasi kolonijų veike-
jaims užipldyti paskirtąsias 

Pijus Grybas, pirmutinis 
1 'Draugo" platintojas ir pa
siturintis biznierius, organi
zuoja detroitieehj ekskursiją 
{ Chicagą lapkr. 29 d. į ren
giamą nepaprastą " D r a u g o " 
koncertą. Gražus užsimojimas. 
Yra žfrnonių, kurie gali 'Dran 
go' koncertu pasigerėti. Pats 
P. Grybas savo automobiliu 
dar gali kelis nuvesti. 

Detroitiečiai, pasirodykite, 
pamatykite, ko dar nesate 
matę. Balandėlis 

Prieš rinkimus visi buvo 
užimti politika, tat talka Ma
rijonu Seminarijos koplyčios 
statybos baigimo buvo laiki
nai sustojus. Dabar darbas at 
naujinamas ir būriai naujij ge 
raširdžių eina j talką. Šiomis 

'dienomis Kazimieras Drungi
las ii Chieago paklojo net vi
są $100.00, o B. Rupkiene, 
taip p*t aš Chieago $25.00. 

Po $5.00 aukojo: A. Kaz
lauskas iš Chieago, O. VvS-
niauskienė iš Springfield, TI1., 
M. Vinckiinaite iš Phila, Pa., 
M. Tamašauskienė iš Phila, 
Pa., M. Girčiene iš Elizabetli, 
N. J., J. Biekša iš Elizabeth, 
H. J . Agota Petrauskiene iš 
Detroit, Mieli., $3.00 ir S. 
Kaunienė iš Chieago, 111. $3. 

Po $2.00: D. Mankus 
Chieago, A. Zizminskaitė 
Racine, Wis., Z. Ališauskie 
nė iš Chieago, M. Vingurai 
tienė iš Brooklvn, N. Y., 

• v 
is 
• v 
If i 

O! 
10. 

Junokienė iš Chieago, O. Ski-
rmontienė iš Montello, Mas*., 
O. Stučkienė iš Chieago, A, 
Kusecki iš Sommerville. Con-
neet., J . ir P Buičiai iš Olri-
cajro ir A. ir P. Kasparavi
čiai iš Chieago. 

Po $1.00: M. Ruskienė iš 
Shenandoah, Pa., IT. Šaulie
nė iš Shenandoah, Pa., O. 
Daugerienė iš Shenandoah, 
Pa., E. Klanauskienė iš She
nandoah, Pa., M. Kelinslde-
nė iš Shenandoah, Pa., P. či-
ginskas iš Shebovgan, Wis., 
M. Petrauskiene iš Tnd. Har-
bor, Tnd., S. Veleskie iš Bu-
ckland, Conn., V. Overlingie-
nė iš Chieago, M. Krakaus-
kienė iš Waterbury, Conn., 
O. Sveikauskienė iš Chieago, 
K. J. Petkus iš Wankegan, 
Tll. 

U. Petkienė iš Shenandoah, 
Pa., 50c. ir A. Jarmalavičie-
nė iš Shenandoah, Pa., 25c. 

P A 1 N - E X P E L L E R 
tm, ūt:-

Tūkstančiai rado paleng
vinime geliantiems ir 

Į skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 

^naudojamas per 70 metv 

W O R l D ' » 

L l N I M E N T 

CLASSIFIED 

Grįžo Iš Ligonines Ir l vuriose ji darbuojasi; laukė 
S v e i k s t a ! Jo s m a ^ytė seserietė — duk

tė Barčiu. Mat, Kotrina yra 

West Pullmano 
Naujienos 

Praeitą, sekmadienį staiga 
susirgo parapijos trustiso, 

kvotas: kiek tikietu jau pa- Juozo Savičiaus, siinus Juo 
rdavė ir kiek dar turi par
duoti. 

Visi tikietą platintojai pra
šomi patelefonuoti į " Drau
go* ' ofisą ne vėliau šeštadie
nio ir pranešti kiek tikietu 
pardavė. 

sukas. Nugabentas į Eose-
land Community ligoninę, kur 
padaryta apendiko operacija. 

m 

Sustojo Praleisti 
Traukinį - Apiplėštas 

Morris Cohn, groserainkas 
1714 Monterey ave., praėjusį 
sekmadienį važiuodamas au
tomobiliu sustojo prie vieno 
krosingo, kad praleidus Kock 
Island traukinį. Prišokę du 
plėšikai atėmė ir jo $340 pi
nigais ir graznas (jewelry) 
$1,025 vertės. 

Mikas Kuodelis praeitą se-
redą po deito parlydėjęs savo 
merginą sako: 

— Brangioji, lai šie mili
jonai žvaigždžių būna liudi
ninkės, kad aš tave myliu ir 
amžinai mylėsiu. 

— Kam tiek daug liudinin
kių, — atsake mergina. — Už-
teks? jei mes nusivesįme pas 
kleboną porą liudininkų. 

A. Žitkevičius jau grįžo iš 
Šv. Ki^žiauR ligoninės ir 
žymiai sustiprėjo. Yra prie
žiūroje dr. S. Biežio. 

BRIDGEPORT. — Kotri-i k r i k š t o motina kiekvienam 
na Caruckaitė" jau grįžo iš s a v o b r 6 H u ™ k u i r ' *tai< <ia 

ligoninės po gerklės operaci- j h a r *****»! susilaukus duk 
jos i r beveik pilnai pasvpikn- ' *ers Katrytė vėl kūma. 
si. Lauka jo» o iganiz r^ ios j Sekmadienį, lapkr. 1 d., pa 

S ^ 

ŠAUNUS METINIS BALIS 
RENGTA 

CTCEROS LIETUVIU NAMU SAVININKŲ 
POLITIKOS KLUBAS 

Šeštadienį, Lapkričio 7 d., 1936 m. 
LIUOSYBŽS SVETAINĖJ, 14th st. ir 49th et., Cicero, Iii 

Su Įžangos tikietu bus galima laimeli daug dovanų.. I'inna do
vana verta $15.00, ir daiug mažesniu dovanu. 

ORKESTRĄ RHYTHM ACKK 
įžanga ;5."> et. 

kokiai prasidės 7:30 v. v. Visus Kviečia Komitetą-. 

Aleksandras Kumskis, žy
musis Chieagos lietuvių spo
rtininkas ir politikas, kuris 
labai daug prisidėjo prie iš
rinkimo teisėju adv. Jono Zū
rio. J is buvo p. Zūrio rinki-
mų kampanijos vedėjas ir 
taip pat lietuvių demokratu, 
lygos pirmininkas, šiandi-n 
jis ir jo bendradarbiai džiau
giasi savo darbo pasekmėmis. 

krikštvta Barėm dukrelė va-
rdais Palmyra - Malvina. Kri 
kšto tėvas buvo sriminaitis, 
jaunas granorius P. "Ridikas. 
Krikštynos buvo gražios Bar
čiu name, nes tėvai džiaugia
si sulaukę dukrelės, taipgi 
grįžusios ir sveikstančios se-

l šers. 
Džiaugiasi ir sodalietės ir 

AR D 2 skyrius, grižus veikė
jai, kuria likjmos sulaukti 
ateinančiame ..usirinkime. P. 

— — — — — — — — i — — — — . ^ 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telepbone: BOTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
TJETUVTS ADVOKATAS 

4631 Sonth Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Boelnvell Street 
* Telephone: BEPublic 9723 

RENDON OFISAS 

RenHon ofisas. Vieta tindama dflk-
tarui. Kteipkite* i FamUy Drug Sto
re, 1446 So. 49th Court, Cicero, 111. 

i Į 
— I I I - I • ! • • „ H — • | . | , n ,| • | | — N N. I I . , • I I I . 

REIKALINGA DARBININKĖS 
1 Reikalaujama tarnaito namu dar
bui. Vyra^. moteris ir 1 vaikelis — 
4 J»I. amžiau* — šeimoi. Nereikia 
virti nei [>lauti Būti nakt-mis. Ge
niose namuose 3853 N. Sawyer, Ave. 

.Telefonas KEYstone 6508. 
• • 
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UPHOLSTERING 

Rakandu Taisym^s 
PerviRimas, haMu tais^'mas, per-

| maliavoiimas, išvalvmas. Darbas ea-
! rflutuoinmas Apkainavimas dykai. 

?«T)\ia'isins ka'nos n'ie'te Sunerior 
TTn'hol!!+*"^T'c Co. 327 So. Kedzie 

' Ave.. NEVada 7717. 

j PĄPrtAVIMTTT TTfrTVTOA 

| P 4 R D r O D * M A užeiira su namu. 
! T,*»V»ai piiriai. Ekstra lotas. Sale 

$r»Vij>»vi«:, vno* i ivr 'me p a n"lllS, ii' 1.1. 
4633 S. Rockwell St. 

Spalių 30 d. " D r a u g e " ap-
našydamasl ApaštaL Maldos 
dr-jos surengtą parapijos na u 
dai vakarėlį, padariau klai
dą. Vietoj, parap. pelno liko 
90 dol., tnrejo biiti 140 dol. 
Atsiprašau. 

D A B A R 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215. 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 

) 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

HVest 22nd St.) 
Motronolltan Rtate Ftonk name 
Valandos i<a« ĵAn nno 9 iki | 
Panedėlio. Seredos ir .Pėtny(*io8 

vakarais P"o « iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Te!ofon«« TJFPuhHp »«O0 

LANGŲ TAISYTOJAS . 
* - 1$ 

\r.ASCĄ' IK DURŲ taisvto,ja«. Ide-
} r?a 4<wofi+'«or strir>r»inir". Kreipki

tės i «T P U L O K A S , «45>5 S. Rich-
mnnd St.. FEMlock 2573. 

PASKOLOS 
" U " " • ' 
PATKSK^T1 nvolo^ir^inom rmoniu, 
k'Ti'e eraTtu pMkMin^i $3,000 mor-
tnfiv ai't n ^ n su o-or-n i>roee»>tn, 
hot h* i-om;x:"^ At^v,<»»,1':+e kuo-
/rriČinuslai. 22 East 110 Plac*. 

T. G. 

T^OPinATT?E ANGLIS 

I'imp arbn Ecrsr, $6 00; Mine nin, 
*5 7ftj Sreen'*n<r .̂ .<U 75. North«m 
Coal Co., telefonn-s MF^Rrimae 2524. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUGIOS pnAres VORTHERN: 

TT.UXOTS ANT.LYS 
Mine R»m $5 75 
T.unip or Eg^ 6 00 

P«?nnkite ^'•^r>» ar n«kti 
Telefonas KEDzie 3882 

- H 

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių. 
Stiklų ir t. t. 

Statff 4090 Prn«jnppf 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

, Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vnk. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Hantlulr»li St. 

Valandos: kaed^n nuo 9:00 ryto 
iki 3 00 po pi*»t. 

Parapijos Nazare, kuris i-
vyksta lapkr. 21, 22, 23, 24 
ir 25 dd., dalyvauja visos 
parapijai priklausančios dr-
jos ir visos turės savo bū
das. Moterų Saigos vietine 
kp. bazaro fondan aukojo 10 
dol. iš tos priežasties, kad 
neturės savo būdos bazare. 
Tai labai gražus pavyzdys. 

Lapkr. 15 d., parap. svet. 
Šv. Kryžiaus dr-ja rengia la
bai puikų vakarai su vakarie
ne ir įvairia programa. Rap. 

AR TURIT SKAUDAMAS 

KOJAS? 
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS? 
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus tinkamai pritaikyti. 

Mes užlaikome didel| pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI. Deformed—Normai 

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jųs džiaugsitės mūsų čeve-
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus del egzaminaeijos dykai. 

Atdara vakarais 

S II A l» I IMK S 
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH VVESTERH AVENUE 
Republ ic 5436 The Florsheim S+ore 

X-KAY FITTIHG AT NO EXTRA CHARGE 
Wi CAMKf ALL SOMi AMD WIDTHS 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. Michigan Ave. 

CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

THF RRIDOFPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonns ir Storus Vilno
nius Svp^orins dėl vyru. Mo

toru. Moreaio ų ir Vailnj. 
NFTUA VTTiNONES PAN-

CIAKAS Dt5lL MOTERŲ 
IR VAIKU. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnonps grijas. storas 

ir plonas dėl mez^mo. 

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

TeL VTCtory S486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

4r 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELEKŲ 

OIL 

t 

\ 

Vandens Baltumo — Neamirda — Svariai Dega—-Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEL OIL RAFIIORICOTOJO 

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

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chieago, IU. 
KLRUI ALIE.IAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manafer Jt 


