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MADRIDAS BUS IŠGRIAUTAS, SAKO 
I. FRANCO

NACIONALISTŲ KARIUOMENE VER
ŽIAS MIESTAN Iš ŠIAURVAKA

RINIO ŠONO

Radikalai prapliupo apie savo 
laimėjimus

HENDAYE, Prancūzija, 
lapkr. 12. — Ispanijos nacio- i 
nalistų vadovybė iš Sevilės 
pe,r radiją praneša, kad gen. 
Franco įsakymu nacionalistai 
sustabdė puolimus prieš Mad
ridą. Konsoliduojamos ka
riuomenės; dalys. Radikali} 
puolimai visur atmušami.

TALAVERiA, Ispanija, lap
kr. 12. — Nacionalistu kariuo
menės vyriausias vadas gen. 
Franco per radiją paskelbė 
dar vieną įspėjimą radika
lams, kadi Madridas bus bom- 
barduojamas iki miestas pasi- 
iluos. Madridas bus sunaikin-

Z

tas ir išgriautas iki paskuti
niu namu, jei radikalai to pa
geidaus, ty., jei jie atsisakys 
pasiduoti.

Pasirodo, kad Madrido pa
ėmimui yra reikalinga ‘ paau
koti tūkstančiai kariu. Nacio
nalistu vadovybė nelinkusi 
stumti savo kariu stačiai į 
mirties žiotis, kadangi radika
lai visus namus, ir gatves yra 
pakeitę tvirtovėmis. Įsiveržu
sią kariuomenę laukia ne kau
tynės, bet skerdynės.

KAIP ATRODO TAIKA 
PASAULY

ŽENEVA, lapkr. 12. — Mi
nint Paliaubų dieną T. Sąjun
gos sekretorijatas vakar kaip 
dėl didesnės ironijos paskel
bė, kad pasaulio valstybės 
šiandien išlaiko' 8,200,000 vy
ri} nuolatinėse kariuomenėse. 
Šiame skaičiuje apie 545,000 
vyru yra. karo, laivynuose.

Pažymima, kad prieš pat 
pasaulinį karą valstybės išlai
kė apie 5,900,000 vyri} akty
viose kariuomenėse, neskai
tant karo laivyną.

Tik vienoj Europoj apie 4,- 
800,000' vyru išlaikoma akty
viose kariuomenėse.
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MADRIDAS, lapkr. 12. — 
Radikalų vadai pripažįsta, 
kad eina dideli mūšiai miesto 
šiaurvakarinės dalies šone, 
ku nacionalistai veržiasi pir
mini gaisro išnaikintu plotu 
iki šiaurinio geležinkelio sto
ties.

Tačiau, pareiškia radika
lai, ten jie bus sulaikyti, ka
dangi milicija turinti stiprias 
pozicijas.

Radikalai taip pat skelbia, 
kad atvykusi iš Katalonijos ir 
Valencijos kariuomenė nacio
nalistus tolokai atbloškusi nuo 
Toledo tilto ir prisiartinusi 
prie išnaikinto Getafe mieste
lio, Taip pat nacionalistai, e- 
są, atblokšti vakarinio šono 
centre prie Segovia tilto;.

Radikalai šūkauja, kad na
cionalistai jau netekę progos 
paimti Madridą ir nepaimsią.

AZANA SUŠAUKIA PAR
LAMENTĄ

VALENCIJA, Ispanija, 
lapkr. 12. — Radikali} vyriau
sybės prezidentas Azana, čia 
atvyksta iš Bareelonos' ir su
šaukia. savo vyriausybės par
lamentą.

Šičia yra pabėgę visi prezi
dento Azano ministeriai — 
komunistai ir anarchistai.

SUIMTI KETURI BARCE- 
LONOS RADIKALAI

MĘXICO, CITY, lapkr. .12. 
— Vietos policija suėmė ketu
ris ispanus, kurie, buvo pasi
ryžę sudeginti čia Guatemala 
ir iSalvador respublikų diplo
matines misijas. Šios respub
likos yra pripažinusios ispanu 
n aeiomalistų vy ri ausy bę.

Policija, rado, kad areštuo
tieji yra Bareelonos radika
lai.

RAUDONIEJI PRIEŠ RAU
DONUOSIUS

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Laikraščio Daily Express ko
respondentas. iš Ispanijos pra. 
neša, kad pereitą šeštadienį 
automobiliais bėgančius į Va
lenciją Madrido radikali} mi- 
nisterius Tarancone sulaikė 
ginkluoti anarchistai ir įsakė 
būtinai grįžti Madridan, kad 
kovojus prieš nacionalistus. 
Anarchistai juos sugėdino, 
kad apleidžia Madridą.

Ministeriai grįžo kokį galą 
atgal ir kitais keliais nudūmė 
į Valenciją.

NEGIRDĖTAS RADIKALŲ ATKAKLUMAS

i

Madrido radikalu atkaklumas, kad nepadavus niekam kitam valdžios, stačiai negir
dėtas. Jie tad atkakliai ir kovoja. Čia vaizduojamas jų paprastas automobilis pakeis
tas “šarvuočiu” automobiliu. Apkaustytas paprasta skarda ir tas ju “tvirtovė”. Viso
kį įnagį naudoja Madrido apginiinui. (Acme Photo.)

IŠ BAVARIJOS MOKYKLŲ 
PAŠALINAMOS VIENUO

LĖS MOKYTOJOS
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, lapkr. 12. Nepaisant 
Vokietijoj nacių vyriausybės 
padaryto konkordato1 «u Šven
tuoju Sostu, Bavarijos vals
tybės , vyriausybė. paskelbė 
nuosprendį, kad su šių 1936 
meti} pabaiga pašalinamos ka
taliku vienuolės iš mokytoja
vimo visose Bavarijos mokyk
lose ir tuoi būdu šiose mokyk
lose panaikinamos tikėjimo 
pamokos. Pasauliniai mokyto
jai bus pakviesti, mokytojau
ti, kurie, žinoma skleis tikį 
naciu idėjas, daugiau nieko. 
Kadangi daugelis Bavarijos 
viešųjų mokyklų priklauso 
kataliku religijinėms kongre
gacijoms, vyriausybė nurodo, 
kad savivaldybės (municipali
tetai) jas išpirktu-

Bavarijos ir kitu Vokieti
jos daliu kataliku vyskupai 
stengėsi su,Berlyno vyriausy
be padaryti taiką. Tas negel
bėjo. Naciu vadai nusistatę va 
ryti savo pragaištingą darbą 
prieš Kataliku Bažnyčią.

Atsimename, kaip katalikų 
vyskupai po savo suvažiavi
mo tiesė ranką pačiam dikta
toriui Hitleriui ir žadėjo vo
kiečių tautai gelbėti, kad nusi
kračius raudonaisiais gaiva
lais. Tas nepaveikė nacių va
dų. Jie aklai pasitiki tik sa
vomis jėgomis. Jie mano, kad 
suregementuota ir pavergta 
tauta, visados pasiliks jiems 
aklai ištikima.

NETURI GALVOJE TRE
ČIOJO TERMINO

V’ASHTNGTON, lapkr. 12. 
—- Kai kas protauja, kad 
prezidentas Rooseveltas 1940 
m. trečiajam terminui kandi- 
duos į prezidentus.

Žinovai atsako, kad prezi
dentas neturi to galvoje. Pir
miau jis turi laimingai baigti 
antrąją tarnybą.

POPIEŽIUS JUOS VADINA ĮDAROMI PLANAI OĖL SE-
MINTIES PERSIUNTĖ- 

JAIS
VATIKANAS, lapkr. 12. 

— Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus. XI šiandien priėmė au- 
dijencijon laikraščių 25 foto
grafus, kurie atnešė dovanų 
25 kameras, skirtas misijoms.

Popiežius fotografus pava
dino minčių perduotojais. 
Reiškė pageidavimo, kad jie 
pasiliktų tiesos tarnyboje ir 
tarnautų tiesai.

Popiežius baigė:
“Žmonės kitados skaityda

vo turinį ir retkarčiais žvilg
iu rdavo į vaizdelius. Šiandien 
turinys yra vaizdelių priedu”.

ATIDARYTAS DIDELIS 
TILTAS

SAN FRANCISC'O, Gal., 
lapkr. 12. — Šiandien atida
rytas, užbaigtas per įlanką di
delis tiltas, kuriuo San Fran- 
cisco miestas sujungiamas su 
Oaklando miestu.

Tilto pastatymas, atsiėjo 
77 milijonai dolerių.

Trejus metus dirbta. Tą 
laikotarpį prie šio darbo 24 
darbininkai žuvo ir 1,157 su
žeista.

NEMINI IMPERATO
RIAUS TITULO

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— Italijos valdovas Viktoras 
Emanuelis II vakar minėjo 
savo! 67 metų amžiaus sukak
tuves. Prezidentas Roosevel
tas pasiuntė sveikinimą ir jį 
sveikino kaipo karalių, pra
leisdamas Etiopijos impera
toriaus titulą. Tarp italų tas 
sukėlė nepasitenkinimo.

GINA SAVO ŽYGIUS

Illinois valstybės kalinių 
paroliavimo boardas gina sa
vo žygius. Sako, sąmoningai 
paleidžia kalinius iš kalėjimų.

KANČiy PREZIDENTINIU 
‘ RINKIMU

WASIIINGTON, lapkr. 12. 
— Iki kitų prezidentinių rin
kimų yrai gerokai toli. Bet 
jau šiandien politikai svarsto, 
kas galės, šioj šaly įvykti už 
ketyerių metų.

Darbininkų vadai, tvirtina, 
kad prez. Roosevąltą šiemet 
antrojon tarnybon išrinko ne 
demokratų partija, bet darbi
ninkija.

Darbo nepartyviškos lygos 
prezidentas G. L. Berry ran
da, kad per ateinančius ketve
rius metus bus likviduotos 
demokratų ir respublikonų 
partijos ir vietoje .jų iškils li
beralų ir konservatorių par
tijos, į kurias susi spies darbi
ninkai.

Kai tas įvyks, galimas dai
ktas, kad kandidatais i prezi
dentus bus statomi žymieji 
darbininkų vadai.

POPIEŽIUS LAIMINA 
KARDINOLĄ

ROMA, lapkr. 12. — Jo 
Emiu. kardinolas Sbarretti 
šiandien minėjo 80 m. amž. 
sukaktuves.

Šventasis Tėvas, pasiuntė 
kardinolui sveikinimą ir spe
cialų laiminimą.

LIETUVOJE IŠKASAMA 
ĮDOMIŲ SENIENŲ

KAUNAS. — Lietuvoje, 
kasinėjant įvairias istorines 
vietas ir griaunant- senus pa
status randama gana įdomių 
senienų. Kai kurios jų siekia 
kelis šimtmečius. Tomis &e- 
senienėmiis gyvai domisi Lie
tuvos archeologai ir istorikai, 
kurios yra gera medžiaga 
Lietuvos istorikos mokslui. 
Neseniai Ariogalos miestelyje 
kasant kažkokio senoviško pa
stato pamatus, buvo rastos 95 
auksinės monetos. Jos siekia 
XV ir XVI amžių.

BLOGĖJA BERLYNO SAN
TYKIAI SU MASKVA

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Blogėja Vokietijos santykiai 
su sov. Rusiją. Diplomatu 
sluoksniuose kalbama, kad 
numatomas diplomatiniu san
tykiu nutraukimas.

Rusijoje čeką ima spausti 
ir areštuoti Vokietijos valdi
nius, o Vokietijoje naciu poli
tinė policija, suima Maskvos 
komunistus. •

LENKAI VIENI KOVOS PRIEŠ 
NACIUS IR BOLŠEVIKUS

RAUDONASIS KRYŽIUS 
PROTESTUOJA PRIEŠ

ISPANŲ KOVOTOJUS
ŽENEVA, lapkr. 12. —

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius pasiuntė abiem kariau- 
jančiom pusėm Ispanijoje pro 
testą dėl nežmoniško apsiėji
mo su civiliniais įkaitais.

Raudonojo Kryžiaus virši
ninkai pareiškia, kad daugybė 
civilinių įkaitų įvairiuose Is
panijos nuėstuose sukrušti 
laikoma. Tas yra. priešinga 
civilizuotam karo vedimui, 
taip pat tuo būdu peržengia
mos tarptautinės konvencijos.

'Viršininkai pareiškia, kad 
laisvė ko mažiausia turi būti 
varžoma moterims, vaikams, 
seneliams ir invalidams, ku
rie nedalyvauja politikoje, o 
ypač dvasininkams buvusiems 
kariams, gydytojams ir svei
kumo reikale darbuotojams.

Šie visi asmenys, pareiškia 
R. Kryžiaus viršininkai, nieku 
būdu neturi būti spaudžiami, 
bet turi būti išlaisvinti, taip 
kad jie galėtų apleisti šalį, 
jei to pageidautų.

ŽUVO IŠGELBĖJUSI 
VAIKUS

FATREFIELD, Ilk, lapkr.
12. — Mrs. Eini. Ovvens, 33 
m. amž., šešis savo vai
kus išgelbėjo iŠ gaisro ir pati, 
po to greit mirė ligoninėje. 
Ji labai apdegė.

! BUS DVI GELEŽINKELIO 
STOTYS

KLAIPĖDA. — Klaipėdos! 
uoste prekinių traukinių ju
dėjimas pasidarė toks gyvas, 
jog keleivių geležinkelio sto
tis jau labai ankšta. Nuošales
nėj vietoj jau buvo pastatyta 
prekinių traukinių rūšiavimo 
stotis, bet jos kelių parkas bu
vo silpnai išvystytas. Šiemet 
ši stotis tobulinama, išplečia
mas, jos kelių tinklas. Be to, 
iš stoties ligi Girulių bus pra
vestas atskiras kelias.

STOKHOLMAS, lapkr. 12. 
— Nobelio prizasi pripažintas 
amerikiečiui rašytojui Eug. 
O’Neill už literatūrą.

Maskvos ambasada Berlyne 
policijos apstatyta. Norintieji 
įeiti ambasadon privalo paro
dyti pasus. Išėjusieji iš vi
daus taip pat sekami. Visi 
bolševikai yra policijos nuo
latinėje priežiūroje.

Bolševiku policija Maskvo
je tokiu pat būdu atsimoka 
Vokietijos valdiniams.

Tos rūšies stovis negali il
gai tęstis.

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Lenkų užs. reikalų ministeris 
Beekas baigė čia savo konfe
rencijas su Anglijos vyriau
sybės viršininkais. Prieš ap- 
Įeisiant Londoną jis pareiškė, 
kad Lenkija viena kovos prieš 
bolševikus ir nacius, ir neleis 
šių šalių kariuomenėms per
eiti Lenkijos teritorijų.

Tas reiškia, kad min. Becko 
misija Londone nepasisekė. 
Jis pageidavo Anglijos pagel
tos, kad Lietuvą sutaikius siU- 
Lenkija ir sudarius Baltijos 
valstybių sąjungą.

Anglijai, matyt, nurodė 
Varšuvai,, kad ji negali tikė
tis tos laimės be Vilniaus grą
žinimo.

ITALIJAI PRIPAŽINO ETI
OPIJĄ

VIENA, Austrija, lapkr. 
12. — Prieš keletą dienų Vo
kietija formaliai pripažino I- 
talijai užkariautą Etiopiją. 
Dabar tai padarė Austrija ir 
Vengrija.

PASTATĖ GRAŽŲ 
ALTORIŲ

GEGUŽINE. -- Gegužinės: 
kleb. kun. N. Švoglys — Mil
žinas baigė statyti savo baž
nyčiai baroko stiliaus didįjį 
gelžbetoninį altorių. Jo pro
jektą buvo, sudaręs ir didžią
ją statybos dalį įvykdė mėn. 
a. a. Vincentas Jakševičius, 
kilęs iš Švėkšnos. Baigiant 
statybą, Jakševičius mirė; ta
da altorių baigė ir išdažė 
jaunas, iš Šiaulių kilęs bažn., 
meisteris A. Liveška. Altorius 
labai puošnūs. — turi net 5 
skulptūros statulas, vyskupo, 
herbą ir kitas insignijas.

Gegužinės naują altorių ap
žiūrėjo J. E. vysk. Juozapas 
Kukta su savo palydovais, 
prel. Labuku, kan. Varnu, 
kan. dek. Cijūnaičiu k. Dar
bas pripažintas tinkamas ir 
gražus. Altoriaus ir bažnyčios 
konsekracija įvyks pavasarį.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Gie

dra; maža temperatūros at
maina. ■ iji
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DIENOS KLAUSIMAI

konferencija. Tąsyk buvo pripažinta, kad 
dominijos jau nėra Anglijos dukterys, bet 
seserys. Tai jau lygybės pripažinimas. Se
kantis dominiją žingsnis gali būti tas, kad 
jos gali sumanyti pertraukti ir seseriškus 
ryšius. Jos gali užsimanyti tapti visiškai 
nepriklausomomis. Tas Anglijai nėra pa
geidautina.

Tuo tarpu nėra jokių ženklų rodančią, 
kad viena ar kita dominija gali sumanyti 
atsimesti nuo Anglijos. Yra, vienok, stato
mas klausimas, ką dominijos darytą, jei 
Anglija įsiveltų į kokį nors didelį karą? 
Dominijoms tada gali pasirodyti naudin
giau pertraukti ryšius su Anglija, negu sto
ti jai į talką.

Taigi kad sustiprinti Anglijos s. šoriš
kus ryšius su dominijomis, karalius Edvar
das VIII ketina minėtą kelionę atlikti.

IŠ KOVOS LAUKO ISPANIJOJ PREZIDENTO BALSAS

Ispanijos raudonieji žino, kad jie neat
silaikė iki šiol ir kad neatsilaikys toliau. 
Jie jau turėjo pamatyti, kad Ispanija tai 
vis-gi ne Rusija. Bet raudonieji nepasiduo
da. Nepasiduodantieji kariautojai kartais 
pelnija garbės vainiką,. Taip įvyksta kai tvir
tovės gynėjai pasiryžta gintis iki paskutinio 
kraujo lašo1. Bet Ispanijos nepasiduodantie
ji raudonieji tik pragarą džiugina. Madride 
jie daro taip, kad tik ko daugiausia išžu
dyti nekaltą žmonių ir kad tik ko labiau
sia išgriovus miestą.

Be kitą baisenybių Madrido raudonieji 
štai ką yra darę: ją būriai (margavo Madri
do gatvėmis ir šaukė “tegyvuoja Ispani
ja!” O tokiu obalsiu eina baltieji. Gyven
tojai, išgirdę baltąją šauksmus, manydami, 
kad iš tikrąją baltieji maršuoja, bėgę iš na
mų į gatvę. Jei > išbėgusieji rodė' džiaugsmo. i : - »■ • Į .i ' j "• J į; • ; f , G - ' - '■ ’’ d ’• -
ar ,pr.itarimo, ' tai raudonieji į juos šaudė, 
kaip į kokius žvėris.

Arba štai kitas raudonąją būdas t.rioti 
nekaltus žmones. Raudonieji savo tarpe lai
ko būrius moterų ir vaikų, kad baltiesiems 
bombarduojant raudonųjų pozicijas, kodau- 
giausia tų moterų ir vaiką žūtų. Kuomet 
šitaip žūva nekalri žmonės, tai raudonieji 
šaukia, kad juos žudo baltieji. Raudonieji 
nori apjuodinti baltuosius.

Pasaulis, vienok, žino kas yra tų ne
žmoniškų žudymų kaltininkai.

Jei raudonieji ginklu rankose kovotų 
prieš ginkluotus baltuosius iki paskutinio 
kraujo lašo be įmaišymo nekaltų aukų, tai 
jie pelnytų kreditą. Dabar jie pasirodo esą 
Kaino vaikai.

MILIJONAI DOLERIŲ DARBININKAMS

Ja.u prieš rinkimus didžiosios kompani
jos ir korporacijos pradėjo darbininkams 
kelti algas ir mokėti bonus. Po rinkimą ko
mpaniją “gerumas” dar labiau apsireiškė. 
Yra spėjama,, kad iki naują metą Amerikos 
darbininkai bus gavę iš kompanijų apie tris 
bilijonus dolerių. Tai tik per porą mėnesių!

Kame gali būti priežastis šitokio kom
paniją palankumo darbininkams? Kompani
jos, turbūt, jau aiškiai pamatė, kad jei ge
ruoju negerins darbininką padėties, tai tą 
daryti bus priversti. Pamatė;, kad tą daryti 
kompanijos bus spaudžiamos iš viršaus ir 
iš apačios. Pajuto, kad Wasliingtonas spaus 
iš viršaus, o darbininkai iš apačios. Taigi 
pradėjo nusileisti išanksto, kad laimėti pa
lankumą ir darbininką ir AVashingtono.

Antra kompanijų “gerumo” priežastis 
yra tai nauji specijaliai kompanijoms mo
kesčiai ant neišdalinto ją turto. Taigi kad 
tie mokesčiai nebūtą perdideli, tai kompa
nijos išmoka darbininkams bonus, kelia al
gas ir moka dividendus šėrininkams.

Kai žmonėse atsiras daugiau pinigą, tai 
padidės bizniai, padidės prekių reikalavi
mas. Pramonės ir biznio ratai ims sparčiau 
suktis. Jau pramatoma, kad šiemet prieš
kalėdinis biznis pasieksiąs geriausiąją lai
ką aukštumą.

BANDYS CEMENTUOTI BRITŲ 
IMPERIJĄ

Anglijos karalius Edvardas VHI keti
na keliauti aplankyti Indiją, Kanadą, Pietų 
Afriką ir kitas Britų imperijos dominijas. 
Į tą kelionę ketina leistis po vainikavimo iš
kilmių, kurios įvyks gegužės mėnesį, atei
nančiais metais.

Reikia atsiminti, kad Anglijos ryšiai su 
dominijomis darosi vis liuosesni. 1931 me
tais Londone įvyko didi dominiją atstovą

Prez. Rooseveltas pradėjo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajų, paklodamas savo 
auką ir išleisdamas vajaus reikale prokla
maciją. Vajus eina nuo karo paliaubą die
nos iki Padėkonės dienos.

Prezidentas sako: “Amerikos Raudona
sis Kryžius yra arti širdies kiekvieno ame
rikono. Jo ženklas reiškia gerą valią, kai
mynišką pagalbą, brolišką meilę po; visą 
kraštą. Jo tikslai iškilo iš pačią ž!monių šir
džių, iš troškimo atsteigti tvarkingą gyve
nimą ir gerovę ten, kur ištinka nelaimės 
ir bėdos.

“Visi mes gėrimės darbu, kurį Ameri
kos Raudonasis Kryžius atliko praėjusį pa
vasarį, kai daugely vietų potvyniai ir tor
nadai užgavo žmones. Jo pagalbą pajuto 
miestų ir sodžių gyventojai... Pajuto nuken
tėjusieji nuo Viesulą ir vandens žmonės 39- 
se valstybėse ’ ’.

RUSIJOS PARAMA ISPANIJOS 
RAUDONIESIEMS

Rusijos komunistų laikraštis “Pravda” 
skelbia, kad Rusijoj iki spalių 27 d. Ispa
nijos raudonųjų naudai surinkta 47 mili
jonai rublių.

Sovietų Rusija rūpinasi Ispanijos revo
liucija kaip savo mylimiausiu kūdikiu. Ras 
tik neužsimerkia, tas mato, kad Ispanijos re
voliucija yra legalus Maskvos kūdikis. Ne
trūksta, vienok, užsiinerkėlių. Jie užsispyrę 
tvirtina, kad taip nėra. Su kūdikio tėvu gali 
būt šiaip ir taip. Bet kuomet motina kūdikį 
savinasi, tai abejonės išsiblaško. Na, o “’ma- 
tuška” Maskva, kaip matome, savinasi Is
panijos raudonuosius, juos remia kaip įma
nydama. Be' to juk ne vien pinigais Maskva 
remia Ispanijos raudonuosius.

Paryžiaus laikraštis “Jburtiaį” rašo: 
“Maskva remia Madridą. Remia ne vien tuo, 
kad čia atsiuntė parinktą vadovavimui per
sonalą ir technikus, bet atsiuntė ir geriau
sios karinės medžiagos. Sovietų laivai stovi 
Kartagenos uoste. Milžiniškos elektrikinės. 
gervės dieną ir naktį dirba, išlioduoda'mos 
medžiagą”.

Toliau ten rašoma, kad Rusijos kariniai 
aeroplanai, tankai esą daug geresni, negu 
tie, kuriuos sukilėliai gauna iš Vokietijos 
ir Italijos.

Taigi užsimerkėliams laikas atsimerkti. 
Čia nereikia Saliamono išminties, kad iš
spręsti kieno kūdikis yra Ispanijos revoliu
cija, nes jį tik “Imatuška” Maskva tesisavi- 
na ir juo tesirūpina, o kūdikis iš savo pusės 
motiną pripažįsta.

Kaip šiemet per rinkimus kaipo trečio
ji partija figūravo Union party su Lemke 
priešakyje, tai taip 1924 metais Indepen- 
dent Progressive party ėjo su La Follette 
priešakyje. Anais metais La Follette gavo 
4,822,856, o šiemet Lemke tik 718,659 bal
sus. ; | . j

# «! #

Yra apskaičiuojama, kad 75—85 nuoš. 
Amerikos laikraščių buvo priešingi prez. 
Roosevelto. išrinkimui. Laikraščiai ėjo savo
keliu, o žmonės nuėjo savo.

# # *
Lietuvoj Ariogalos valsčiuje, Geluvos 

kaime Juozo Berecko žemėje darbininkai ka
sdami senoviško statinio' pamatus rado 95
aukso pinigus. Pinigai esą XV amžiaus.

«= * *
Lietuvoj uždrausta išgabenimas į užsie

nius rugių, kviečių ir avižą. Uždrausta dėl 
to, kad laukiama kainą pakylant.

(Tęsinys)
Pasiuntiniai vyksta pas 

ciecorią

Taip jie sudėję mezliavą 
išrėdė penkis vyrus į Petrą- i 
pilį (Peterburgą), kad nuo jų 
nedaleistų atimti bažnyčios. 
Tie penki pasiuntiniai Petra- 
pilėje nieko negavo, nei prie: 
ciecoriaus jų niekas neprilei
do, o atsidūrę, kad m'až vy-; 
rų, tai vra, trys šimtai tebu
vo ant rašto susirašę, pagrį
žo į Kęstaieius. Kęstaičių su
sirinkimas, išgirdęs nuo pa
siuntinių, kad jie dėl to tuštii 
pargrįžo, kad maž tebuvo pa- j 
sirašiusių, kuogreičiausiai iš
siuntė ypatingus pasiuntinius 
į aplinkines kaimus, kad vy
rai susirinktų į Kęstaičius 
dėl pasirašymo ant raštų. Iš 
keturių aplinkinių valsčių 
(sielskų) susirinko daugybė 
vyrą ir kelios tūkstantys ant

ir kazokai į kalinį veža. Pa 
gabaus ir žydai tarp žmo
nių maišės, norėdami žinoti, 
kur tuos kunigus veža. Bei 
kad ratai pro vieną ir antrų 
kalinį prašliaužė ir ties šven 
toriaus apsistojo, o vienas ka 
zckas, greitai pajojęs į špi 
tclę, bažnyčios raktininkas su 
raktais atsiskubino, idant ba
žnyčios duris atidarytą. Ta
da žmonių akys prašvito, nes 
suprato, kad su kunigais su
visu kitaip yra, nekaip jie 
samprotavo. Žmonės pamatę, 
kad kunigai parvežė monstra
nciją ir kupką su Švenčiau 
siu Sakiąmentu, visi, kepu
res nusiėmę, puolė ant kelių 
ir, sukrutinti tokiu nusidavi
mu, ašaras šluostydami, gar
bino Viešpatį. Švenčiausį Sa 
kramentą kunigai padėjo ba 
žnyeioje ir nuėjo į klebonijų, 
o kazokai savais keliais pa 
sinėšino.

rašto susirašė. Kuriais raš
tais nešini penki viršui minė
ti pasiuntiniai išdaužė atgal 
į Petrapilį, mišlydami prie 
paties ciecoriaus prieiti, bet 
tuo tarpu užėjo bažnyčios dra 
skymo audra: pasiūntinivs vy 
riausybė kelyje, suėmė ir, pa- 
rvežę į Telšius, , į kalinį su
sodino. Kęstaičių audrai užė
jus žmonės paliko' išblaškyti, 
nekurie pakliuvo į kalinį, 
kaip; jau viršiau minėjau, li
kusieji išvaikščiojo, taip, jog 
jau apie atieškojimą Kęstai
čių niekas ir mislyte nebe- 
mislijo, nes vyriausybė žmo
nes baugindama išleido viso
kius garsus apie viršiaus mi
nėtus abejus kalinius: vieni 
pasakojo, būk tuos kalinius į 
sušaudvsę, kiti vėl, būk juos 1 
į Sibiriją išvarysę, bet kaip; 
reikėję nė jiems niekas nie
ko nedarė ir nepaklausę kas 
ir už ką juos tenai susodino, 
audrai nutilus, visus iš kali
nio išleido. Žinoma, kad visi 
vienu balsu būti} prašę ir 
nepaliovę prašyti, būtų pali
kę išklausyti nes žmonių pra
šymas viską gali pergalėti.
žmonių apsiėjimai Telšiuose;
Kaz°kus sutinka nusigandę 

t.Įsiūčiai

Telšių miesčioriys ir aplin- 
• kiniai gyventojai, išvydę su 
1 kokiu tranksmu kazokai iš- 
j tratėjo į Kęstaičius, nekan- 
j tringai laukė žinios, kas te
nai dėsis. Ant galo jie pa
matė vieškeliu pro niaskol- 
kapius nuo Kęstaičių atva
žiuojančius ratus, kazokų ap
stotus, kurių iškeltos plikos 
šoblės (kardai) iš tolo švy
travo' (tvaskėjo). Tolesnei 
žmonės, gerai pastebėję, pa
žino, kad ratuose sėdžia du 
kunigu, tai buvo džekonas ir 
Telšių kunigas. Žmonės, pa
žinę kunigus viską pametę, 
bėgo arčiaus, idant galėtų da- 
sižinoti, ką tai tas reiškia. 
Tokiu tai būdu žmonių bū
rys didinos ir prieš miestą 
įvažiuojant, jau visas prie
miestis ištuštėjo. Kunigams į- 
važiavus į miestą, žmonės iš 
visų trobų per kitas kitų 
spruko, ir ar tai senas, ar 
jaunas, ar didis ar mažas, vi
si paskui ratą, kazoką apsto
tų, ašarodami kiūtino, rnisly- 
dami, kad kunigai už ką nors 

' pakliuvo į vyresnybės nagus

Užbaigų trumpiname Red.)
Dabar, katalikai! Supratę j 

kokią nuomonę turi kreiva- 
tikiai apie tiesą, ar numano -1 
te, kiek jie rūpinas šventų 
Bažnyčią išnaikinti ir ar su
pratote, elėl ko 'jie bažnyčios 
neužkenčia. O tai dėl to jie 
vargsta, kad jie visi yra tam
sybės sūnūs ir' 'pragaro pa
siuntiniai, nes priešindaniieš 
Dievo valiai, turi už niekų 
Jėzaus Kristaus žodžius Baž 
nyčios galvai ištartus: “Tu 
esi uola, o ant tos uolos pa 
statysiu Įmano Bažbyčią, o 
peklos vartai nepergalės jos”
pas. Mat, 16, 18).
Savos rūtos, savos daines,
Sava kalba, savas tikėjimas

Lygiai, kad kas sakytą, jog 
rūtų darželyje išaugintai .žo 
lei (kvietkai) yra vįentiek 
bikokiojei smiltinėje augti, lt 
ištiesų, kas gali pripažinti, 
kad nevisiškai tesuprantama 
kalba yra geriaus kalbėtis, 
nekaip savo prigimta kalba; 
kad svetimos pusės apdaras 
geriaus pritinka.; kad giesmės 
ir dainos suvisu neatsakan
čios širdies jausmams ir kū
no reikalams yra meilesnios 
(senutei) ir gražesnios už gie
smes, kurias giedodami mūsą 
senučiai išreikšdavo visus rei 
kalus, sumanymus ir širdies 
jausimus! O kas dar didžiau
siai, jog savo kalbos, būdų 
ir dainą išsižadėjimas yra 
tai savo viso išsižadėjimas... 
Žodžiu sakant, tai persiver
timas į kitos giminės žmogų, 
bet ir to dar mažai, nes kad 
tfereikėftų tįiktai lišsižadėt i 
tiek, kiek ant šio svieto tu
rime, tai tesiryštie — galėtą 
tai padaryti; ir nors verkda
mas galėčia savo išsižadėjęs 
sakyti: tegul būna svetima 
valia, tegul jau aš vietoje da
rbios kepurėlės žiemą ir va 
sąrą nešioju gauruotą kaili
nę kepurę, tegul vietoje dai
lią čebatėlią nešioju degutu 
teptus dvokiančius batus ir

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad į Kauną buvo atvykus 
penkių ūkininkų orkestrą su 
senovės lietuvių muzikos in
strumentais—triubomis. Triu- 
bą orkestro muzika, sako yra 
labai garsi, nes. griežiant gir
dėt, net už ketvirto kilometrų.

Girdėjau, tavorščiai, kad tų 
triubų kontrukcija labai yra 
susidomėję Amerikos lietuviš
kų cicilistų lyderiai, ba jų 
triubos, kuriomis anuomet 
triubijo' apie socializmo čėsus, 
taip užako, kad dabar neiš
duoda nei jokio balso.

ro siena. Aplinkui rojiški me
džiai. Prie mūro sienos, ku
ri išaižyta kulkomis, iškastos 
duobės ir ties jomis sustaty
ti žmonės surištomis užpaka
ly rankomis skvadas atsta
tęs šautuvus laukia komandos. 
Šalę ant lopetos pasirėmęs ir 
pypkę rūkydamas ruskis ra
miausi u veidu laukia, kada 
skvadas atliks savo darbą, 
kad galėtų sušaudytus užkas
ti. Apačioj parašas:

“Kiekvienas rusas turi nuo- 
' savą, mažą žemės sklypelį”

Saulės gazieta rašo girdė
jusi, būk ateinančią vasarą

Sakoma, kad tūlas Pary
žiaus banko tarnautojas Ge
das, pastebėjęs savo reika
lams yra suvartojęs per 200,- 
000 'banko pinigų, vieną die
ną atvyko policijon apsiskų- 
sti šia piktadarybe ir prašytis 
areštuojamas. Policijos komi
saras niąndagiąi, bet^piąygin- 
gai pareiškęs: “Aš mielu no
ru tamstą areštuočiau, tik, 
deja, tuo tarpu neturiu įsa
kymo.”

“Suprantu,” — atsakė po
nas Gedas — “už tai aš tam
stos kaltinti negaliu.”

Policijos valdininkas ir šis 
ponas nuvyko pas policijos 
vadą. Priėmimas čia jau ne
buvo toks mandagus: “Ar 
skundas yra? Ne? Kurią tad 
galų iš manęs norite ir kam 
man galvą sukate? Prašau iš
sinešdinti pirmiau, negu pa
naudosi u prievartą. ’’

Vadinas, gera būti Franci- 
jos bankų valdininkais.

moterys nešiosią šleikas (su- 
spender) ir nuo savęs pride
da, kad “jau: bevek viską mo
terėlės pasisavino nuo vyrų ir. 
daugiau mums vyrams niekas 
nepasiliko...”

a

“11 420, Florence” laikraš
tis įdėjo tokį pikčerį balšavi- 
kiškojo rojaus Rasiejuj:

Daržas apvestas stora niū-

Vakar kaimynui Molemotie- 
jui nunešiau pąskoliritą daik- 
tąr| Tuo ! tayųri pąręįna. M ole
ino lieju,sišdarbo ir sako sa
vo žmonai.

— Dusiūk, šį vakarą vaka
rienei pasikviečiau svečią —- 
Joną Nabagą.

— Kibą tu pasiutai! — su
šuko Molemotiejienė. — Nu, 
ką gi tu padarei? Argi nema
tai, koks. pas mane namuos, 
raistas! lovos neklotos, dišės 
neplautos, floras neskrobin- 
tas, visi kampai šiušų, rėksų 
primėtyti, visur dulkių pilna. 
Vaikai purvini, apsisnarglėję. 
Aš pati irgi nesiprausus, su
sivėlus, atrodau kaip tikrai 
baidyklė. Ir viskas ap said 
daun...

— Dusel, — atsako vynus, 
— dėl to ir pakviečiau sve
čią, kad pamatytą, koks yra 
ženočių gyvenimas, nes Naba
gas irgi užsimanė prieš ad- 

’ ventą apsiženyti.

kau tikras, nes ją uždėjo Jė
zus Kristus; nes ją Viešpaties 
Apaštalai stebuklingai po vi
są pasaulį išplatino; nes jis 
vienokį ir nesugadintą moks
lą savo vaikams paduoda.; i 

j nes už jį dešimtimis ir šim- ’ 
I tais tūkstančių niučelninką 
! visokius kankinimus kentėjo 
ir savo kraują praliejo. Jei 
tada tas brangus iždas (skar- 
bas) taip didžioje garbėje, bu 
vo laikomas visuose laikuose, 
tad kaip šiandieną jis mums 
gali pigus būti. Užtai vilkas 
tegul sau vilkiškai elgiasi ir 
nors už gerklės tegul kimba 
ir kraują tegul siurbia, bet 
mes, sekdami turime taip el
gtis, kaip jie visados elgda
vos. Sudie.

A. Jud'utis iš Daubą

t.t. Bet kad tą priėmus rei
kia man ir tikėjimo ir Baž
nyčios išsižadėti, tai netik 
sunku, bet suvisu negalimas 
dalykas. Negalimas dėl to, 
kad ta Bažnyčia yra vienati
nis, tikras ir mieliausias ti
kinčiąją susirinkimas, kuria
me tiktai būdamas žmogus

Red. prierašas. Baigėme 
dudučio — Kun. Žiemio - Žie 
Ulevičiaus straipsnį “Rokitų 
Bažnyčia. Žomaičiuosei”, Įli
pusį “Apžvalgoje” 1890 m. 
Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 6. Alsėdiš
kių! p. Aleliūnui už suradimą 
tą laikraščių ir už nuorašus 
nuoširdžiai dėkojame.

gali amžiną laimę atrasti. Sa- (“Žem0 Pr”).

Kataliku Filmų V ar- 
totojų sindikatas 

Lietuvoje

KAUNAS. — Organizuoja
mas. katalikų filmų vartotoją 
sindikatas Lietuvoje. Inicia
tyva priklauso prel. Narjaus- 
kui. Į sindikatą sutikę jau į- 
eiti seminarijos ir kongrega
cijos, kurios turi kino apara
tus. Sindikatas galėsiąs užsa
kyti iš užsienio filmų, kurios 
pozityviai tiktų pedagoginia
ms plačia prasme reikalams.

230 Mik Frankų 
Negrams Gelbėti

Lilo universiteto Prancūzi-
joje studentą iniciatyva įsi
kūrė didelė organizacija, ku
ri pasiryžo Kamerūno- negrus 
išvaduoti iš toje šalyje siau
čiančių epidemijų. Jiems j 
pagalbą suorganizuįolt'a 200 
prancūzų gydytojų. Vyriau
sybė paskyrė 30 mil. frankų, 
o dar 200 mil. fr. numatoma
surinkti aukomis.



KRISTAUS PRIEŠAS?
Vieną tik Bažnyčią įsteigė tai ne kas kita, kaip tik Ka-

Jėzus Kristus, sakydamas talikų Bažnyčia. Vadinas, tik
Tu Petras, ir ant tos uolos i ji viena yra tikroji Kristaus

as pastatysiu savo Bažnyčią”. 
Stebėtina, jog Jis nesakė 
“Bažnyčias”. Vėl gi išsireiš
kė: “Ir taip bus viena avidė 
ir vienas ganytojas”. Ir, štai, 
Jaymalda, atkalbėta Paskuti
nėj ^Vakarienėj: “Prašau ir 
už tuos, kurie per jų (t. y. 
Apaštalų) žodį tikės į mane, 
kad visi būtų viena, kaip tu, 
Tėve, esi manyje ir aš tavy
je, kad ir jie būtų mumyse 
viena, kad pasaulis įtikėtų, 
jog tu esi mane siuntęs”.

Šiais laikais daug yra Ba
žnyčių, tikybų. Turime kata
likų, liuteronų, baptistų, me-

Bažnyčia. Kitos visos, žmo
nių įsteigtos, esti netikros.

Liuteronų bažnyčią įkūrė 
Liuteris. Juk tai Liuterio ba
žnyčia — ne Kristaus. Bap- 
tistų bažnyčia 1639 m. pra
dėjo Amerikoj gyvuoti. Davė 
jai pradžią Roger AVilliams, 
Jinai irgi nėra Kristaus Ba
žnyčia, bet Roger Williamso. 
Jonas Wesley 1739 m. suda
rė Anglijoj metodistų bažny
čią; vienok nei ji negali va
dintis Kristaus Bažnyčia. Ly
giai taip pat ir su visomis 
protestantų bažnyčiomis: vi
sos jos yra žmonių padaras,

todistų ir visą eilę įvairių i ne Dievo. Prieš 500 m. nė 
bažnyčių. Vienok Kristus tik- j viena iš jų neguvo dar atsi- 
tai vienų Bažnyčią sudarė; i radusi. Iš to aišku, kad nė 
tad, visos kitos ne Jo įkur- viena iš jų nebuvo dar atsi- 
tos. Jei svečiuosna pasikvieti žnyčia. Iš kitos pusės, Kris- 
draugą, o ateina pas tave dau tus Savo Bažnyčią įkūrė: Pa- 
gybė svečių, turinčių užpra- lestinoj veik du tūkstančiu 
žymus, tuoj supranti, jog tie metų atgal. Tik Katalikų Ba- 
jįj pakvietimai neteisingi, nes žnyčia gali susekti savo pra
tik vieną parašei. Taigi tik džią nuo Kristaus laikų. Vien

Prie prezidento rūmų. Dalis minios, kuri, pralaužus policijos liniją, apgulė 
Baltuosius Namus, Washingtone, kad pasveikinti grįžusį po laimėjimo prezidentą 
Riooseveltą, kuris šūkavimais buvo priverstas išeiti ant balkono ir pasirodyti.

iliustruojamas, taip pat ir ši 
Baltijos statybos studija. Čia 

tų stilių” kaip protestantiz- pavaizduota Šeduvos bažnv- 
mo ir vokiečių kultūros prieš-Į čia,, Kražių ir visa. eilė kitų. 
priešą. Todėl Latvijoje grieb-Į Taip pat aprašomi ir ilius- 
tasi klasiškojo stiliaus. Kla- truojami dvarų rūmai. Kai 
siškas stilius, daugiau atitiko kurios reprodukcijos yra re- 

! antikinei statybai, todėl dau-'tos nuotaikos, pav., Joniškė- 
gelis Latvijoje dvarų rūmųjlio dvaro rūmai mėnesieną ar- 
buvo pastatyta su kolorado- !ba Kražių bažnyčios grafika.

joje tikybiškais sumetimais 
kovota prieš baroko “jėzui-

mis ir kitais antikinės staty
bos, atributais. Tik naujais 
laikais daugelis tokių stati-

Yra aprašomų bažnyčių pa
veiksiu, spalvotų reprodukci
jų. Be abejo, kad šiame tome

nių yra nukentėję arba tiesiog nagrinėjami ir Vilniaus meno 
buvo palietusi vandalo ranka. į paminklai aprašomi ir atvaiz- 

į Bet Latvijoje, nežiūrint griež .duojami gobelenai ir kita. 
to noro skirtis nuo baroko! Kun. K. Ja senas pasisako ir
statybos. Rygos miesto, šv. 
Petro bažnyčios medinis, bokš-

dėl kai kurių statybos Lietu
voje terminų, dėl jų filologi-

tas, 137 m. aukščio, aukščiau- (jos bendrai. Žinoma, čia kal
siąs iš viso, yra. barokiško sti-j pininkų dalykas. Veikalo kal
baus. Baroko stiliaus yra ir 
kitose Latvijos vietose, o taip ' gyva, nesustingusij baro

kiška. Tai verčia veikalu dar

viena yra tikroji Bažnyčia; 
kitos visos turi būti netikros.

“Kas ne su manSm, tas! 
prieš mane”, yra Kristaus 
žoŲžiai. Tad nepriklausantie
ji vienintelei Jo Bažnyčiai 
eina prieš Kristų. Reiškia, 
jie skaitomi Atpirkėjo prie
šais. Kad ir nevelija prieš Jį 
stoti, tačiau tikrumoj Jam 
Prieštarauja. Ar gi neapgai- 
lėtina priešintis Kristui, — 
būti Dievo neprieteliu! O 
kaip nesmagu numirti Dievo

tik jai davė pradžią Kristus 
ir Apaštalai, nes ji dangiš
kos kilmės, kaip ir Patsai 
Kristus.

Ji ta pati Bažnyčia, kurią 
Kristus pastatė ant uolos. 
“Ir pragaro vartai jos nenu
galės”. Kristus vėl gi paskel
bė: “Ir štai aš esu su jumis 
per visas dienas iki. pasaulio 
pabaigai”. Reiškia, Jo Baž
nyčia ištesės kol nepasibaigs 
pasaulis. Atpirkėjas Savo už
davinį atliko nepaprastai ge-

PRAŽYDĖS LIETUVA

priešų tarpe ! Kaip nelaimiu-) *ai. Naujų ir geresnių bažny- 
ga pabaigti tokioj padėtyj čių už Jo Bažnyčią žmonės
paskutines savo dienas!

Bet kaip tai išvengus? At
sakymas trumpas: neatidėlio
jant tapdamas Dievo priete- 
liu, — pereidamas į tikrąją 
Kristaus Bažnyčią. Juk tai 
vienintelė išeitis; kitos nebėr. 
Gal sakysi; “O kuri toji tik
roji Bažnyčia?” Išganytojas, 
kalbėdamas į Apaštalus, ta
rė: “Jūs pasaulio šviesa. Ne
gali būti paslėptas miestas, 
pastatytas ant kalno”. Jo Da.- 
žnyčią, tad, nėra sunku su
rasti.

Dabar kyla klausimas: 
“Kuriai Bažnyčiai davė pra
džią Kristus ir Apaštalai?” 
Beabejo, aišku, jog šeima lie
tuviška, jei yra iš lietuvių 
padermės. Panašiai, toji Ba
žnyčia skaitoma tikroji Kris-

ir galėt negali pastatyti!
“Kas ne su manim, tas Į 

prieš mane”. Jei myli Kris
tų, geriau velysi iškentėti bai 
siausias nelaimes, net ir pa
čią mirtį, negu stoti prieš Jį 
arba ateiti Jo priešams į pa- 
gelbą. “Kas su manim ne
renka, tas aįkvoja’'L Didžl. 
Karo raidoje, kiek smagumų, 
prabangų išsižadėjai dėlto, 
kad Ameriką mylėjai! Nejau
gi mažiau darysi, idant pa
rodžius, jog Dievą myli! Ar
gi būtum mylėjęs Ameriką, 
jei būtum kovojęs vokiečių 
kariuomenėj ? Argi Dievą ga
li mylėti, būdamas Kristaus 
priešų tarpe?

O gal sakysi: “Juk aš per 
senas atsimainyti!” Žinoma, 
užtenka būti krikščionim ir

(Gaida, kaip “Plaukia Nemunėlis tyliai ir ramiai”)
Plaukia Nemunėlis Lietuvos laukais,
Jo krantai išpuošti pievoms ir miškais.

Miškuose gegutės linksmai kukuoja, ;
Pievose sesutės dainas dainuoja.

Atplaukia nuo Vilniaus.Vilija skaisti, 
Kalba Nemunėliui, ką matė pati

Apie Vilniaus krašto, brolių vargelius,
Lenkų legijonų žiaurius darbelius.

Nemunas banguodams greit į jūreles 
Vilijos garsina liūdnas žineles.

Šaukia visą kraštą ilgiau nemiegot,
Kilt visai Lietuvai, VILNIŲ atvaduoti

Gedimino kalne VYTIS suplevėsuos,
Mūsų kareivėliait pagarbą jam duos

Ir visa Vilnija tuomet atsibus,
Vilnius mūsų buvo, Vilnius mūs ir bus.

i Tuomet Nemunėlis tyliai subanguos, 
Vilija - sesutė daugiau nedejuos;

Pražydės Lietuva pergalės džiaugsmu,
Kad daugiau Vilnija nekentės skausmų.

(pat liaudies statybos su kolo
nomis., kaip graikų stiliuje.

Tačiau baroko stiliaus at
žvilgiu Latvija ir Estija labai 
skiriasi nuo Lietuvos. Latvi-

pat Mintaujoje, tik žinoma žy
miai rečiau negu Lietuvoje/ j daugiau susidomėti ir pažinti 

Estijos statybos menas .kai-> mūsų statybos ir šio: leidinio 
barnu laikotarpiu nieku kitu J kultūrą. J. Žg.
nepasižymi, kaip ta pačia kla-! _____________________
sika, tačiau labiau palinkusia Į
į rokoko, į prabangą, nes čia Į
pasireiškė didesnė; rusų įtaką,1
o tai, savo keliu buvo atėję iš Į
prancūzu. j

i
Toki yra, bendri Baltijos | 

statybos dviejų amžių bruo
žai. Kun. K. Jasėno kiekvie

Lietuvytis

Baltijos Mesiąs 11 -11 Asui
Naujas, kun. Kazimiero Ja-jminklų yra Pažaislio vienuo- 

ėno “Visuotinės meno* istori- lynas, kuris ypatingai turtin-seno
.jos” sąsiuviny s na g rinė j a gas šio stiliaus puošmenomis.
Lietuvos, Latvijos, Estijos Todėl jis plačiai aprašytas ir
meną XVII — XVIII šimt
metyje, Jei Lietuva su Latvi
ja ir Estija ir tais laikais tu
rėjo bet kurių kitų bendrų

žinomas Europoje. Be to, bu- 
vojusieji žmonės ir žinovai 
pabrėžia, kad čia taip turtin
ga, kaip reta. Kun. K. Jasė-

bruožų, tai skirtinga buvo me- Jnas padaro pastabą, kad šiuo

taus Bažnyčia, kuri Kristuje■ Dievą mylėti, tačiau ta meile 
prasidėjusi. O vienintelė Ba-' turi būti J o nurodymais tvar-
žnyčia pamatuota Kristumi,

•s

AR
TURITE

Kį
PARDAVIMUI ?

Skelbkitės “Drauge,” kur 
jflsij skelbimą matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Norint ką pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimą 

Drauge. ’ ’
Skelbimai “Drauge” duo

da geriausius rezultatus.

koma. Negalima Dievo mylė
ti taip, kaip Jis nori, jei ne
darai to, koi Jis reikalauja, 
būtent: jei nepriguli prie tos 
Bažnyčios, kurią Jis įsteigė 
tavo labui ir gerovei.

Pradėti ką nors nauja nie
kuomet nepervėlu. Juk Apaš
talai užgimė žydų tikėjime, 
ir jų protėviai buvo žydai per 
ilgas metų eiles. Vienok žy
dų tikėjimą apleido jie, tap- 

! darni ištikimais Kristaus pa
sekėjais.

Suprantąs žmogus noriai 
grįžta atgal į tikrąją kelią, 
iš kurio buvo iškrypęs. Juk 
daugybė žmonių yra tai darę, 
ir atradę didžiausią laimę 
Katalikų Bažnyčioj — tikroj 
Jėzaus Kristaus Bažnyčioj.

Vertė Gintaras

no atžvilgiu. Tai parėjo nuo 
skirtingos tikybinės ir kultūri
nės įtakos. Lietuvoje plačiai 
pasklido baroko stilius. Baro
ko stilius sugyvino renasan- 
so stilių ir Lietuvoje paliko 
daug staybinių paminklų. 
Lietuvoje galima išvardinti 
daugelis bažnyčių, kurios yra 
barokinės. Vienas iš plačiai 
žinomų baroko statybos pa

atveju Pažaislio: ir aplamai 
baroko statyba negali būti nu
stumta į kitą eilę, o yra lygi 
su vakarų Europos statybi
niais paminklais. Vėliau Lie
tuvoje pasireiškė ir rokoko, 
ypač architektūros pritaiko
mame mene. Kai kurie bažny
čių rakandai yra rokokiško, 
stiliaus. Lietuvoje netrūksta' 
ir kitų klasikinių stilių, o taip

nas sąsmvinys. yra gausiai

Digestible as milk itself 1

Let the family bave this nntritioua 
cbeese food often . . . in 6andwichea, in 
casserole diahea, and, melted, as a emooth 
eauce for eggs or sea food.

... sis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

-M K* 5

A*
"My husband .. 

my daughters . . .
my friends . . . everybody 

marvelsl They say I look balf my oge. 
They flatter me, of course, būt they 
don’t realize it’s the change in my 
hair that has mode the change in 
me. When my hair was grey I looked 
otd . .. older than my years. Now, 
thanks to CIairol my faded, grey- 
streaked hair has been restoįred to 
it s own color ... natūrai - lookingf J
and shining with lovely luster.

You, too, can erose the years from 
your hair. tn one quick treatment 
CIairol shampoos, rėconditions and 
tinti your hair to youthful beauty. 
Ask your beautician. Or write for 
FREE booklet, FREE advice on care 
of hair and FREE beauty analysis.

Not, with romnton, o/cf- 
fashioned hair dyes būt.., 

Hoiutodfy . . . withC1MRM
Beverly King, CIairol, Ine.
132 We*t 461h St., N«w York, N. Y.
Sond FREE booklet, advice and analytls.

Namo—

Addrets-

Clty— . Stato-

Mv BMUtidaa

DASH PIXON By Dean Carr
F” DDE. L AND OF JHE

GlANT BATS — OUR
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EflST SIDE
CHORO KONCERTAS

Lapkr. 15 d., Šv. Jurgio 
parapijos choras, vad. B. Ne
krašo, rengia nepaprastą, ko
ncertą.

Visą programą išpildys cho 
ras, solistai-čs ir pats vedė
jas.

Sunkų veikalą iš operos iš
pildys B. Nekrašas, P. Medo- 
nis, S. Bukšaitė' ir A. Juod- 
snukaitė.

Choristai iš anksto darbuo
jasi parduodami tikietus. Vi
sas pelnas skiriafenas parapi
jai. Tad, visi kviečiami daly
vauti.

Po programos bus šokiai.
Bavaras

Parapijos bazaras jau vi
sai netoli; prasidės lapkr. 21 
d. Reikia pažymėti, kad šį 
kartą bazaras bus įvairus ir 
turtingas gražiais ir naudin
gais daiktais taip, kad atsi
lankę visi bus pilniausiai pa
tenkinti. Draugijos subruzdo 
viena kitą pralenkti. Jau gau 
ta daug gražią aukų už ku
rias aukotojams širdingai a- 
čiū.

Visi iš anksto prašomi ba- 
zare skaitlingai dalyvauti.

tės išmoko* daug gražių dai
nelių. Į praktiką taipgi atsi
lankė M. Aukščiūnienė, kuri 
mokina mergaites tautiškų šo 
kių.

Po praktikos klebonas “už- 
fundino” visoms ice e-reaJm 
Visos žadėjo kas sekmadienį 
lankytis į praktikas.

Neužilgo gal teks išigrsti 
šį jaunamečių chorą kokiam 
parengime.

rios kiek galėjo pinigais ir to knygyną. V. Jurgutiene 
daiktais, taipgi kuopa pasky- gauna ir iš Lietuvos laikraš- 
rė iš kasos $5. Išrinkta baza- čių. Kuopa, dėkinga savo na
ro komisija, į kurią pateko: rei V. Jurgutienei. j. H. M.1E. Mi kaliom eilė, O. Lukoše- —--—— • —— -
vičienė, A. Balkiene, J. She- j Moterų Sąjungos 54 kp. su- 
mulienė ir V. Jurgutiene. Ti- sirinkimas įvyko lapkričio 5

Gruodžio mėn. susirinkime 
bus renkama nauja valdyba 
ir svarstoma svarbūs reika
lai. Korespondentė

bą apie, pavergtąją Lietuvos 
dalį. j

Skaitl ingai atsilankykime 
pasiklausyti, kaip mūsų bro- j 

i liai gyvena pavergtoje Lietu

kilmės turėti gerų sėkmių, 
nes visos geros darbininkės.

Sugrįžo iš Lietuvos sąjun- 
gietė O. Kratavičienė. Dau
giausia jai teko gyventi Fa
langoje ir kituose miestuose, 
Apie jos sugrįžimą pranešė 
Y'. Jurgutiene ir perdavė kuo 
pa,i linkėjimus. Ketino atvy-

d. Pranešta, kad A, Baronie
nė, kuri sirgo per kelis mė
nesius, jau pasveikus.

P. Medonienė išdavė rapo
rtą bunco vakaro, kurį kuopa 
buvo surengus su Lietuvos 
Dukterų ir Maldos Apaštaly
stės draugijomis Seserų nau
dai. Pelno, liko daugiau kaip 
$148,00. Atsilankiusios dvi

Mot. Sų-gos 54 kp. jauna- ( voje. 
mečių pirm. Cecilija Stankiū- 
tė minėjo 1'6 metų gimtuves 
spalių 31 d. Jos tėveliai su
rengė šaunią “birthdav par- 
ty”. Atsilankė daug jos drau 
gių ir apdovanojo gražiomis 
dovanomis taip pat linkėjo

V. jaunimas, neklausydamas tė

Be to-, pasigerėsim įdomiu 
vaidinimu ir parapijos choro 
dainomis.

Pereitą sekmadienį kun. I. 
F. Boreišis per sumą pasakė 
labai gražų pamokslą, kaip

protestonus išvirsta.
Brangus jaunime,! Mylėki

me savo gražiąją lietuvių ka
lbą,, būkime tvirti katalikai, 
gerbkime tėvelių duotą išau
klėjimą, skaitykime lietuviš
ką katalikišką spaudą, o bu
sime gyvenime apaštalais,

ilgiausių metų. M.

Žieminis garnys aplankė 
Joną ir Emiliją Kulikauskus 
i j1 paliko gražią, sveiką duk
relę. Pakrikštyta vardais Da
rata - Emilija.

Tėvai džiaugiasi 
dovana.

brangia

Stasys Varanauskas jau 
grįžo iš St. Joseph’s ligoni
nės ir žymiai sustiprėjo.

Mar i j ona Aukščįi ūnienė,
Spaudos Rėmėjų draugijos ra 
štininkė, ir “Draugo” nuo
latinė korespondentė buvo iš
vykus į Shenandoalr, savot dė
dės, Antano Černeckio, laido
tuvėms.

Pastaba “Jurgiui”

Pereito penktadienio, East 
ide, Detroito Žinių skyriuje, 

korespondentas “Jurgis”, a- 
prašydamas apie Šv. Jurgio 
draugijos rengtą vakarą, spa
lių 11 d., baigdamas kores
pondenciją rūgoja ant kores
pondentų, jog jų vakaro pla
čiau neaprašė ir sakė kad toks 
korespondentų pasielgimas ne 
daro jiems garbės.

Gal korespondentas “Jur
gis” nežino, kad East Side 
yra Spaudos Rėmėjų Draugi
ja, kuri susideda iš visų drau 
gijų atstovų. Bet liūdna, kad 
Šv. Jurgio draugija nesiun
čia atstovų į Spaudos draugi
jos susirinkimus, bet nori 
kad korespondentai apie jų 
di aug i’ją rašytų. Juk Detroi
te nėra nei vieno apmokamo 
korespondento, tik kiekvie
nos draugijos nariai apsira
šo apie; savo veikimą. Yra 
keletas korespondentų, kurie 
rašo tik parapijos žinutes. Ir 
jeigu kada rašo ką apie drau
gijas, tai iš savo gero noro, 
o ne garbės ieškodami.

Tik nei vienas koresponde
ntas negali pribūti kiekvie
name parengime ir viską ma
tyti ir apie tai plačiai viską 
aprašyti.

Tokie išrūgojimai. laikraš
čiuose sugadina, skali ty tojų 
gerą nuotaiką. Koresp.

S:'

kti i kitą susirinkimą ir pa- j • • • t - i-, .. . 1V. .J' . j seserys i susirinkimą sirdm-
pasakoti įspūdžius iš Lietu-' .gai dėkojo kuopai uz prisi

dėjimą prie vakaro. Sakė, nu- 
sipirksią daug reikalingų daT

vos. Džiaugiasi aplankius Lk 
tuvą.

Lauksime jos kitam susi
rinkime.

lykų.
Pirm. M. Uždavinienė pra

nešė, kad užprašyta kuopos 
M. S. 54 kuopoje randasi gy Mišios už a. a. Adomo

Susitars Apsivesti

Susitarė apsivesti V. Žei- 
mis su A. Pucelaite. Vestu
vės įvyks lapkričio mėn. 21 
d., Šv. Jurgio bažnyčioje 9 
vai. ryto. Moterystės Sakra
mentą suteiks kleb. kun. J. 
B. Čižauskas.

vų atsiskiria ir kuria ateitį 
su svetimtaučiais ir dar ne- 
katalikais. Visados mūsų kle
bonas ragina lietuvius gyve
nti gražiai, gyvenimo draugą 
ar draugę pasirinkti savo, tau 
tos ir tikėjimo. Džiaugiamės 
tokiais klebono pamokslais.

Vargo Vaikas

Teko patirti, kad “Muzikos 
Žinių” skaitytojai labai pa-‘M. *
tenkinti laikraščiu, nes jam": 
randa gražaus pasiskaitymo, 
dainų, giesmių ir žinių. Dėl 
to reikia, ieškoti naujų skai
tytojų. Kuomet susidarys gra 
žus būrelis muzikos, dainos 
mylėtojų, galėsime YVest Side 
parodyti dar gražesnę dar
buotę. Muzika, daina, spor
tas, teatras padaro mūsų gy
venimą įvairų.

Pereitą sekmadienį, po mi
šparų į Sodai i cijos jauname
čių choro praktiką atsilankė 
gražus būrys mergaičių. Cho
rą suorganizavo klebonas ku
nigas J. Čižauskas ir jo duo
damomis pamokomis nrergai-

Žineles Iš M. S.
54 Kuopos

Lapkričio 5 d. įvyko Mote
rų Sąjungos 54 kuopos mėne
sinis susirinkimas. Vienbal
siai nutarta prisidėti prie pa
rapios baza.ro, kuris prasidės 
lapkričio1 mėn. 21 d. Sąjun- 
gietės aukojo tą vakarą ku-

jaunamečių skyrius. Jauname 
tės taipgi gražiai gyvuoja, 
nes turi gerą vedėją M. Sta- 
nkienės asmeny ir globėjas 
M. YTaičiūnaitę ir M. Valat- 
lievičienė. Jų globėja su ve
dėjomis pas save buvo suren
gusios jaunametecns kaukių 
vakarą. Valgius ir gėrimus 
aukojo pati vedėja. Prie to 
dar prisidėjo aukomis P. M<- 
donienė ir A. Balkiene. Kuo
pa dėkoja vedėjai ir globė
joms aukotojoms už pasidar
bavimą.

Gyvuokit mūsų jaunanie- 
tės!

Gruodžio 3 d. bus metinis 
Moterų Sąjungos 54 kuopos 
susirinkimas. Visos narės ne
pamirškite tos dienos. Skait
lingai dalyvaukite sus-me, 
Rink gilme naują valdybą ir 
turėsime senus reikalus baig
ti ir daug naujų dalykų svar 
styti.

Teko man nuvykti į mies
to knygyną. Nustebau. Lie- 
jtuviškų laikraščių lentynose 
prikaišiota, bet bedieviški, 
bolševikiški. Vadinas, bedie
viai neskupauja savų laikra
ščių miestų knygynams, ir 
Detroito knygyne jų gerokai 
randasi. Beverčiant tuos laik
raščius nejučiomis iškrito ma 
žas žurnalas. Pakėlusi nuo že
mės pasižiūriu: o gi “Mote
rų Dirva”. -Skaitau adresą. 
Tai mūsų sųjungietės V. J'u- 
rgutienėA Nudžiugau, kad 
nors viena perskaičius mano 
straipsnį paklausė: numerių 
nenumeta, bet nuneša į mies-

Belickio sielą. Velionis buvo 
daug kuopai pasidarbavęs.

Nutarta prisidėti prie pa
rapijos bazaro. Į komisiją į- 
ėjo: Mikelionienė, Šimulienė, 
Lukoševičienė ir Jui’gutienė. 
Bazarui paskirta dovanų iš 
kasos. Susirinkime ndniažai 
ir narių žadėjo aukoti baza
rui dovanų.

A. Jurgutiene ragina nares, 
kurios turi laiką, lankyti 
“The Detroit News” rūmus, 
galės pasimokyti daug nau
dingų dalykų: siūti., valgius 
gaminti, megzti; be to girdės 
radio žinias ir 1.1. Narės ga
lės siūti mergaitėms sukne
les dėl “The GoOdfellows” 
ir laimėti “Detroit Nevvs”

‘ dovanas už gražiausią suk
nelę. Taipgi pranešė, kad 
miesto knygyne yra daug lie
tuviškų knygų ir laikraščių. 
Gera, vieta liuoslaikiui pra
leisti. Ten randasi ir lietuve 
‘‘ attendent ’

Pradžioj Moterų Sąjungos 
vajaus nutarta duoti dovanas 
dviem narėm, kurios daugiau
siai pasidarbuos prirašyda- 
mos naujų narių. Sekančiam 
susirinkime bus toms narėms 
įteiktos dovanos.

( Detroite apsigyveno Onute 1 
I Valentavyčiūtė. Ji atvyko iš , 

’YVilkes Barre, Pa., Detroitan
paviešėti pas savo gimines ir 
pažįstamus, bet, kadangi De
troitas labai patiko, tai pasi
liko ilgesniam gyvenimui.

Linkime Onutei 
lietuvių tarpe.

darbuotis
K. A.

WEST SIDE
Dėt r oitiečiai 11 s nau j eny b ė. 

Štai, 22 d. lapkričio įvyksta 
Šv. Antano parapios vakaras. 
Jame dalyvaus ir svečias iš 
Lietuvos, V. Uždavinys, Vil
niaus Vadavimo Sąjungos at
stovas. Taigi detroitiečiai tu
rės progą išgirsti svečio kai

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir YVest Side randasi gražaus 
lietuviško jaunimo. Daug liu 
galima tikrai pasidžiaugti. 
Daugelis priklauso prie pa
rapijos choro, Lietuvos Vy- 
čių kuopos ir kitų katalikiš 
kų draugijų, kurios yra susi- 
rišusios su parapija. Tas jau
nimas duoda pavyzdį ir mai
nydamas gyvenimą: draugą 
ar draugę susiranda savo ta 
rpe ir priesaiką sudeda, prie 
altoriaus. Tėvams iš to būna 
tikras džiaugsmas.

Bet randasi ir■■ apgailėtino 
jaunimo. Tiek mergaitės, tiek 
vaikinai susidraugauja su 
svetimtaučiais, dažnai nekata 
likais. Dažnai tenka užgirsti, 
kad jie nuo tėvų pabėgo ir 
kaž kur apsivedė. Kiti net į

Lapkričio 21 d., Šv. Anta
no draugija rengia, balių, per 
kurį bus priėmimas naujų na
rių. Nauji nariai draugijon 
priimami lengvomis sąlygo
mis. YYsiems patartina įsira
šyti,

Šv, Antano draugija gerai 
gyvuoja. Vargo Vaikas

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGį”

ac
Taip, dvigubai-pinigus graži
nama pasiūlymas ant Old Gold 
Cigar tų vis dar tebeveikia. 
Galioje iki 30 dienų nuo šios 
dienos.

LIETUVIAI DAKTARAI

PAIN-EXPFl.LER AŽS
Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER
bonkutė tik 35c. ir 70c, 
i® visose vaistinėse.

EMIL DENEMARK, Inc.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ

Čionai rasite puikiausia ir pilniausia staką GARAN
TUOTŲ, PERTAISYTŲ VARTOTU BUICK KA
RŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKVIENAS YRA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokėdami 
mažą skirtumą galite išmainyti savo seną Buick’ą ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu.

50 kitą visų išdirbyscių ir modelių.
GERAS VARTOTAS, BUICK’AS YRA GERIAU

SIAS VARTOTAS KARAS!

1936, 81 Club Sedan, Radio, ................................................... $1075
1936, 61 Club Sedan, ....................... ........... ................... 975
1936, 41 Club Sedan, Radio, .................................................... 875
1936, 41 Club Sedan, ................   795
1935, 61 Club Sėdan, ..........       875
1935, 41 Club Sedan, ....................     695
1935, 67 5 Sedan, .......,.... ................................................ 875
1935, 91 Club Sedan, ................................... . . . 875
1934, 67 5 Sedan, ............................. . ..................................?. 695
1934, 61 Club Sedan, .......................................................... 695
1934, 46 2 Coupe, ................................................................ .. 495
1934, 41 Club Sedan, .......... . .................................................. 525
1933, 97 5 Sedan, ...........................   . 395
1933, 668 2-4 Coupe, .......................  .... 395
1932, 67 5 Sedan, ............................. . ................................... 295
1930, 57 5 Sedan, ..................................... ......................... .. 195

3860 Ogden Ave, Tel. CRAwford 4100

šo METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

Tel. Ofiso: Rėš.:
LAFayettė 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

& 8-9 P. M,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pasral sutarti

AMERIKOS LIETUVI11 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago-
Offiee Hours

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

Tel. CANa" 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

[ 4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

DANTISTAS
4645 So. Ashland Ave.

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street

! Tel. CANal 6122

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

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

REZIDENCIJA

6631 Š. Californla Ave.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Tel. VlRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDw&y 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vaJL 2° Sietą is nuo 7 iki s. s.

DR. MAURIGE 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. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena

DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
b’tafn,, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Šered. ir Subat. nuo 2—9 v.
Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 

9 ryte iki 8 vakare
išskiriant sek
madienius it 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 Šo. Halsted Street, 
chicago, ai.

Res. 6924 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvėhill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 Vak.

Ketv. ir Nedeliomis susitarus

Tel. CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

VlRginia 1116 4070 Archer Ave,
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Residence
6609 S. Artesian Ave. 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal sntartj

baza.ro
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Auksinio Jubiliejaus 
Paminėjimas Rose

lande

Iš Rėmėjų Centro 
Susirinkimo

^•ROSELAND. — Prieš 50 
inetų susitvėrė LRKS Ame
rikoj. Šįmet minime jo auk
sinį jubiliejų.

Roselande, parap. svetainėj 
lapkr. 15 d. 6 vai. vakare tani 
jubiliejui bus pritaikinta pro 
grama. Dainuos Visų Šv. pa
rap. choras, vedamas muz. S. 
Rakausko. Mokyklos mokiniai 
ir du jauni muzikantai irgi 
dalyvaus programoj. Sus-'mo’ 
centro pirm., pasakys kalbų, 
kaip lengviau save apsidrau
sti. Dalyvaus ir kiti centro į 
valdybos nariai, kurie gyve
na Chicagoj.

Klebonas kun. J. Paškaus- 
kas neseniai grįžęs iš Lietu
vos papasakos, kas girdėt mū 
sų senojoj tėvynėj. Visiems 
bus įdomu.

Po to, bus linksmas balius. 
Grieš gera orkestrą šokiams 
Be to, du laimingieji gaus dvi 
dovanas: vienas $3, o kitas 

pinigais.
4 Sus-mn vajus dar nepasi
baigęs. Įstojimo mokesčio nė
ra. Po lapkr. 22 d. reikės mo
kėti įstojimų.

juRKSA t?3 kuopa rengia 
šį gražų vakarų ir tikisi vi
sus patenkinti. Visi kviečia
mi atsilankyti. K. R.

ARD pastarame centro; su
sirinkime, kuriame dalyvavo 
atstovės iš visų kolonijų, ir 
kuriam pirmininkavo vice 
pirm. Ona Reikauskienė, vi
sų mintys sukėsi apie akade
mijos padidinimų. Skyriai 
nutarė įvairiais būdais kelti 
statybos fondų. Tam tikslui 
Šv. Kaz. vienuolyno audito
rijoj rengiama didžiulis ba 
žaras. Prasidės lapkr. 26 d. 
(Padėkos dienoje) ir tęsis ke
letu dienų. Verta visiems at
silankyti ir paremti kilnų da
rbų.

M. Gurinskaitė ir Vaišvi
lienė dėkojo rėmėjoms už la
nkymų; ligoje ir begalo džiau
gėsi seserų priežiūra ir visa 
tvarka ligoninėje.

Atsilankę sesuo Juzefą, ka
pelionas kun. B. Urba sutei
kė gražių patarimų ir žadė
jo visame padėti keliant sta
tybos fondų, S. J.

Svarbi Konferencija

CICERO. — Šiandie vaka
re, 7:30 vai., Šv. Antano baž
nyčioje įvyks antra konferen
cija. Ši konferencija ypatin
gai bus svarbi tuomi, kad ji 
ryšis su šiuo laiku dažnai ka
lbamu klausimu, ir spaudoje 
aprašomu, būtent, komuniz
mu.

Gerb. kun. dr. J. Vaitkevi
čius šiuo klausimu yra labai 
gerai susipažinęs.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
Cieeros ir apylinkės lietuvius, 
ypač vyrus, ir tuos, kurie 
save vadina komunistais, at
silankyti ir pasiklausyti aiš
kinimų apie komunizmų.

Kun. H. J. Vaioūnas, 
Klebonas

D K! X U G A S

Penkių mergaičių augintojas. Dr. Aliau R. Dafoe, 
kanadietis gydytojas ir augintojas, garsių Dionne pen- 
kkinukių. Šiomis dienomis jis viešėjo Chicagoj.

; Didelis Metinis Balius

■'$2 Tokios Nebuvo Per 
20 Metų

JUST KIDS—The Morning Plunge.' «r*rsss]

VOO HORRY 
įVOrėTOrfą TO

--------------- ,1)««.Y wrr«) f
--- ABDj l

Gc.V.E. V-\A VfS COL.O

of-

INTERNATIONAL CARTOON CO.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

“Draugo” jubiliejinio mi
nėjimo ir koncerto tikietų 
platintojai praneša, kad biz
nieriai ir šiaip 'mūsų koloni
jos lietuviai rengiasi skait
lingai dalyvauti šitose iškil
mėse. Jau įsigijo tikietus ge
rb. Skudai — laidotuvių di
rektorius 718 W. 18 st., Iva- 

s nauskai — valgomųjų produk 
4 tų krautuvė 728 W. 18 st., Pi

keliai — drabužių krautuvė 
1318 S. Halsted st., Valuc- 
kiai, Česnavičiai ir daugelis 
kitų. Tikiuosi, kad trumpu 
laiku “Draugo” koresponde
ntas galės pranešti ir apie 
kitus. Pasiskubinbfitie; grei
čiaus įsigyti tikietus ir pasi
rinkti geresnes vietas. Kreip
kitės prie P. Valuckio 725 W.
19 str.'

CICERO. 'DrangiįfoįUVi- 
sų., Šventinį vakarienė, kuri 
įvyko lapkr. 8 d., parap. sve
tainėje buvo’ viena šauniau
sių kokias draugija yra ren
gusi per 20 metų.

Svečias kun. A. Linkus pa
pasakojo naujienų iš Lietu
vos.

Kitų dalį programos išpil
dė draugijos jaunimas suloš- 
daini 2 aktų komedijų “Kas 
Bailys ’ ’, vadovaujant Olgai 
Diržiūtei. Vokalei programai 
ir muzikai vadovavo J. Slau- 
teris.

Draugija širdingai ačiuoja 
kun. A. Linkui, svečiams, ko 
misijai ir jaunikiui.

Jaunimas dabar nori suda
ryti didesnį dramos ratelį ir 
choro. Kas norėtų įsirašyti, 
lai atsilanko į susirinkimų, 
kuris įvyks lapkr. 15 d., 1
vai. Šv. Antano parap. svet.

Komisija

Mūsų bažnyčioje misijos 
prasidės ateinantį pirmadie
nį, lapkr. 16 d. Gerb. klebo
nas praeitų sekmadienį pra
nešdamas šitų malonių žinių, 
ragino: ypač šios parapijos 
žmones pasinaudoti šituo bra 
ngių misijų laiku. Gerb. prof. 
kun. M. Ražaitis, kuris mi
sijų laiku skelbs Dievo žodį, 
yra žinomas mokslo vyras ir 
komas žemiau šunies. Arabai 
legionerius vadina ‘ ‘ prancū
zų kiaulėmis”.

Apskrities Valdyba Į 
“Dainos” Choro 

Vakarų

l LRKSA Chicagos apskri- 
i ties valdyba, kuri susideda iš 
j žymių Chicagos lietuvių vei- 
i kėjii, lapkr.’. 2% .d., Šv. Anta
no parapijoje, Ciceroje, šau 
kia apskrities susirinkamų. Po 
suųiriiikjųip ’ pirm. J. Micke- 
liūnas organizuos grupę? ir 
visi “in corpore” vyks į 0- 
lympic Ballroom, 6200 West 
Cermak Rd., kur L. V. “Dai 
nos” choras, ved. muz. S. 
Rakausko rengia vakarų.

Be šios didelės organizaci
jos narių, girdėt, kad ir kitų 
draugijų nariai žada atsilan
kyti ir nori ne tik pasiklau
syti dainų, bet ir pamatyt’ 
didelį lietuvių katalikų cho
rų, kuris susideda iš 120 na
riu Ieva Lukošiūtė

; NORTH SIDE, — Draugi
ja Šv. Juozapo Globėjo ren
gia. metinį, didelį balių, į ku
rį kviečia visus northsaidie- 
čius su draugijos nariais li
nksmai laikų praleisti. Paira 
ta gera orkestrą, kuri gries 
vėliausius lietuviškus ir ame 
rikoniškus šokius. Be to, bus 
skanaus pasivaišinimo, kal
bų, dainų, juokų.

Draugija yra nutarus' per 
tų balių priimti jaunus vyrus 
į d.raugijų.im,,įsf(jjiiii,Q,;ijįoliCs- 
čio. Kurie; manytumėte pri
klausyti prie draugijos, ma
lonėkite ateiti į balių.

Draugija, finansiniai veik 
tvirčiausia iš visų draugijų. 

, Narių turi gabių ir sumanių, 
kurie draugijoje darbuojasi 
su pasišventimu.

Tas vakaras bus sekmadie
nį, lapkr. 15 d., parap. sve
tainėj. Pradžia 7:30 vai. vak.

Draugijos nariai prašomi 
atsivesti ir savo šeimynas. 
Lauksime visų. Lietuvytis

Įsteigė Pašto Skyrių
BRIGHTON PARK. — Ka

zimieras Jonaitis, turįs mo
derniškų vaistinę, 2735 AV. 
43 st,, nuolat gerina savo bi
znį. Naujausias jo pagerini
mas yra įvedimas pašto sky
riaus. Pasirodė, kad toje apy
linkėje pašto patarnavimas 
buvo labai reikalingas, nes 
dabar vaistinėj tuo patarna
vimu daugelis naudojasi. Biz
niui didėjant prisėjo’ gauti 
naujų darbininkų. Dabar pas 
vaistininkų K. Jonaitį, dirba 
Kazys Kalinauskas, cicerie- 
tis, baigęs Illinois universi
tetų. Visiems kostumeriams 
patarnavimas yra greitas ir 
mandagus. K. Jonaitis nuo se
niai yra “Draugo” skaityto
jas. Jisai su savo draugų bū
riu yra pasiryžęs vykti į 
“Draugo” jubiliejinį konce
rtų. Rap-

Rožinis Balius
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

— Draugija Šv. Antano iš 
Padvosi rengia rožinį balių 
paminėjimui 36 metų sukak
ties, kaip draugija gyvuoja. 
Tų dienų bus priimami nauji 
nariai be įstojimo mokesčio 
nuo 18 iki 40 m. amž. Visi 
raginami pasinaudoti proga. 
Nes tik vienų kartų į metus 
tebūna įstojimas dykai, • tai 
metiniam parengime.

Vakaras bus sekmadienį.

.t.

lapkričio 15 d- Pradžia 6 vai. 
vak. Tikietai tik 25c.

Valdyba ir rengimo komi
sija stropiai rengiasi priėmi
mui svečių ir kviečia visus 
dalyvauti.

J. Jakubauskas, nut. rast.

Nuoširdus Ačiū
jįį e ■ v

Gražiam sumanymui pri
jautusių ir skaitlingai daly
vavusiems bunco party, Šv. 
Kaz. Vienuolyno 'auditorijoje, 
mūsų sūnaus kl. Reikausko 
naudai šia proga hofįihė iš 
tarti širdingų lietuviškų a- 
čiū: prisidėjusiems dovano

FRANK KANGAIL
Mirė lapkričio 11 d., 1936

m., 2 vai. ryte, sulaukęs 3 0
metu amžiaus.

A. a. Krank Kangail gimė 
Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Marijoną, ir švogerj Jo
ną Kraučiūnus, brolį Vladislo
vą ir švogerką Jesin ir daug 
kitų giminių.
Laidotuvėmis rūpinasi velio

nio sesuo Marijona Kraučiū- 
nienė.

Kūnas pašarvotas 2522 W. 
46th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 14 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos <iž velionio sielą. Po pa
maldų pus nuiy-dytas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, Brolis,_ švo- 
geris, Švogerką ir Giminės.

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

VITAMINAI A ir D 
Dedami į 

Patikimus Vaistus

Kiyomi ShenLani, chicagietė, 
japonė, čionai atvaizduojama 
tautiškai pasirėdžiusį dėl ne
paprastos auksažiedžių paro
dos, kuri prasidėjo šeštadienį, 
lapkričio 7 d., ir tęsis iki lap
kričio 29 d. Parodoj Garfield 
Parke ištaisyta gražūs japo
niški daržai, o Lincoln Parke 
ši gėlių paroda ne tokia for
mali, ; . , •

J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DENį IR NAKTJĮ

YARds 1741-1742

GALY, INI). IAIDOTIVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZHT

Pilone
Geriausias patarnavimas

9000
Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė. 1

VALERIJA 
GRIGALIŪNIENĖ

(po tėvais l’o.škaitė)
Mirė lapkričio 11 d., 1936

m., 12:05 vai. ryto, sulaukus
40 metų amžiaus.

Kilo iš Beržių apskričio, Va
baliukų parap., Gataučių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris: Kazimierą, Virginia 
ir Stefaniją, 2 sūnų: Antaną 
ir Stanislovą, marčią Marijoną, 
anūką, 2 brolius: Ignacą ir 
Rapolą Andreliūnus, švogerką 
Uršulę Vaišnorienę ir gimines; 
o Lietuvoj seserį, 2 brolius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 14 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs,
Marti, Anūkas, Broliai, Švoger- 
ka ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

i Kam būti nervuotu ar jausliam? 
i Naujasis NUGA-TONE moksliškai 
pastiprintas su VITAMINAIS A ir D 
duos skubią pagelbą. Tai tiesioginis 
vaistas nervuotiems audiniams ir vei
kia kaipo pastiprintojas visai nervų 
sistemai. Nervingumas padaro- žmo
nes jausliais ir prikliais. Sustiprink 
savo nervus su nauju NUGA-TONE 
ir tuoj visi nesmagumai liks užmirš
tu dalyku. NUGA-TONE neturi blo
go skonio. Sudarytas tablečiukėse 
ir lengvas vartoti. Jeii nebūsi pa
tenkintas pasekmėmis pinigai bus 
grąžinti. Parsiduoda ir garantuotas 
pas visus vaistininkus. Neatidėliok, 
įsigyk bonką šiandien. Dabokis pa
dirbimų. Reikalauk tikroj -o NU
GA-TONE dabar sustiprintą su VI
TAMINAIS A ir D.

Nuo užkietėjimo imk UGA—SOL. 
Tai idealus liuosuotojas. 2 5c ir 50c,

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think of it—how this old world 

I does make progress—now comes a 
į prescription which is known to phar- 

macists as Allenru and within 48 
hours after you start to take this 
stvift keting formula pain, agony and 
inflammation caused by excess urio
acid has started to depart.

Allenru does just what this imties 
Bays it will do—it is guaranteed. You 
can get one generous hottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
ous results you expect—your money 
(rimle heartedly returnad.

mis, aukomis, bilietų platini
mu, ir atsilankusiems. Jūsų 
parodytas prielankumas, at
jautimas teikia akstino siek
ti užbrėžto tikslo.

Esame dėkingi seserims ka- 
zimierietėms, kurios visapu
siškai teikė savo pagelbų. Trū 
ksta tinkamų žodžių padėkai 
pareikšti. Te Aukščiausias 
gausiai atlygina, visiems, ku
rie tik kokiu būdu prisidėjo 

Rcikauskų šeima

Du žakietai Cellophane, ne 
VIENAS, bet DU, saugoja 
01d Gold Cigaretų rinktinio 
derliaus tabako šviežumų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TFVAS

REPublic 8340

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEBey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Cieeros Lietuviu Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ j

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Pitone BOUlevard 4139

A. Petkus
S. K. Skirias
1.1. Zolp
tekis ir Sūnus

Lachawicz ir Sunai
J. F.

S. C. LaMcz
J. u

S. P. Mažeika

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Teh PUUman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4092 Archer Avė. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138
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Labdarių Sąjungos 17 Seimas Užgyrė "Draugo Diena''
“DRAUGAS’ SU MUMIS - MES SU JUO” 

— SAKO LABDARIAI

“Kadangi
“Draugas”

Nors vakar dienos laidoje 
jau buvo įdėta Lietuvių Lab- j 
darių Sąjungos 17-tojo seimo, j 
buvusio praėjusį sekmadienį, į 
rezoliucija, užginanti dienra-' 
ščio “Draugo” jubiliejinį ko-! 
ncertą, tačiau šiandien vėl ją , 
pakartojame, nes ji turi ypa
tingą reikšmę. Rezoliucija y- 
ra tokia:

dienraštis 
nuoširdžiai ta

rnauja labdarių sąjungai ir 
tarnauja nuo pat jos įsi
steigi m o laikų.

Kadangi šiomis dienomis 
“Draugas mini 20 metų su
kaktį kaipo dienraštis ir ta 
reta proga rengia, jubilie
jinį koncertą seldnadienį, 
lapkričio 29 d., 3 vai. po 
pietų Chicago Civic Ope
ros name, dėl to nutaria—

Raginti plačiąją Chica
gos ir apylinkių lietuvių 
visuomenę gausingai daly
vauti dienraščio “Draugo” 
jubiliejiniame koncerte ir 
tuo būdu įvertinti dienraš
čio nuopelnus ir jam padė
koti. Ta pačia proga, linki
me dienraščiui “Draugui” 
ilgai, ilgai gyvuoti, vado
vauti ir informuoti lietu
vių visuomenę”.
Trumpai, kalbant, labdarių 

ir jų artimųjų bendradarbių 
v ra toks nusistatymas: ‘Drau 
gas’ yra su mumis, mes bū
sime su ‘Draugu”. Mes džiau 
giamės tokiu nusistatymu ir 
įvertinimu viso to, ką mūsą 
dienraštis yra tai kilnius da
rbus dirbančiai sąjungai.

Labdarių Sąjunga pastatė 
ligoninę, nupirko ūkį ir ją 
išmokėjo, gana plačiu mastu 
vedė šelpimo; darbą lietuvių 
tarpe. Tų visų gražių darbų 
uoliausias, nuolatinis ir stip
riausias rėmėjas buvo dien
raštis “Draugas”. Visi lab
darių parengimai, ar jie bu
vo didesni, ar mažesni, mūsų 
dienraščio buvo stipriai re
miami.

Lapkričio 29 d. yra, ‘Drau
go Diena’. Labdariai ir vi
sos draugijos bei paskiri as
menys,, kurie drauge su jais 
darbuojasi, jaučia, kad dabar 
reikia “Draugą” paremti, iš-

kilmingai minint jo jubiliejų, 
dalyvaujant koncerte, kuris 
bus didžiuliam Chicago Ci
vic Operos teatre.

Kaip einą darbias, kolonijose

NORTH SIDE,. Čia darbuo
jasi P. Maskolaitis, V. Rie
kus ir A. Bacevičius. Konce
rto' tikietų reikalais kreipki
tės pas juos. Šiomis dienomis 
tikietus įsigijo: kun. J. Šau- 
linskas, Šmitų šeima, Rimkie
nė ir G. Rinkus, J. Berkelis, 
F. Plančiūnienė ir A. Plan- 
čiūnas, R. Nausėdienė ir V. 
Nausėda, O. Deksnienė ir A. 
Deksnis, S. Mereckienė, V. 
Mereckis ir J. Mereckis, M. 
Žukauskienė, J. Žukauskas ir 
F. Žukauskaitė, O. Bytautie
nė, S. Bytautas, A. Valančiū
tė, A. Valaitienė, F. Valaičiū- 
tė, P. Labanauskienė, J. Ru- 
gienienė, A. Rugienius, A. 
Bacevičius, J. Endziulis, J. 
Lebežinskas.

BRIGHTON PARK. — Čia 
tikietus užsisakė: aptiekinin- 
kas K. Jonaitis, P. Smith 
(Smith Garden), aptiekinin- 
kas St. Prihodski, Tony Lu
košius (siuvėjas), barberis J. 
Koncevičius, biznierius A. Di- 
šis, S. Pangonis, Piliečių klu
bo sekr., F. Krasauskas, A. 
Graibus.

T0WN OF LAKE. — M. 
Ežerskis, 2649 W. 47 str., 19 
metų biznyje, nusipirko ‘Drau 
go’ koncerto tikietų ir sako: 
“Turiu daug pažįstamų biz
nierių Town of Lake koloni
joj ir su jais visais bus ma
lonu pasimatyti dienraščio 
‘Draugo’ jubiliejiniame kon
certe”.

WEST' SIDE. — Šioj kolo
nijoj darbas smarkiai eina. 
Čia darbuojasi . K. Bpguslo- 
vas, A. Kunickis ir muz. J. 
Brazaitis. Aną dieną tikietų 
įsigijo p. Radžiukynienėi ir 
A. Radziukynas.

Iki ‘ ‘ Draugo ’ ’ jubiliejinio 
koncerto liko tik 16 dienų. 
Įsigykite tikietus iš anksto. 
Prašykite jų pas “Draugo” 
išnešiotojus arba telefonuokit 
— Canal 7790.

VISAS CHORAS DALYVAUS ‘DRAUGO’ 
KONCERTE

Sočikagieeiai Duoda Gražų Pavyzdį Kitiems 
Chorams

SO. CHICAGO. — Praeito lonijų jauname ir skaitlingai 
penktadienio vakare Šv. Juo- dalyvauk “Draugo” koncer- 
zapo parapijos choras laikė te.
mėnesinį susirinkimą, Kuria- ----------
me svarstyta daug naudingų j Praeitą sekmadienį, parap. 
dalykų. Baigta tvarkyti šo-1 svetainėje įvyko, choro šokių
kių priruošimas, paskiau va
rgom K. Gaubis plačiai aiš
kino, apie “Draugo” jubilie
jinį koncertą. Tokį svarbų į- 
vykį, sakė, reikia visiems pa
remti, o ypatingai chorams. 
Tad visi, iki vieno, choristai- 
tės, pasiryžom dalyvauti die
nraščio ‘ ‘ Draugo ’’ koncerte.

Nors nedidelė Šv. Juozapo 
parapija, bet mes, choristai, 
galėsime savo skaičium ‘Drau 
go’ koncerte nukonkuruoti 
didžiųjų parap. dainos mėgė-
jus. Nepasiduok, didžiųjų ko- mą.

vakaras. Oras buvo puikus, 
o jaunimo, ūpas dar puikes
nis. Daug buvo sočikagiškių, 
nemažiau ir svečių, tarp ku
rių matėsi chorvedžiai — pro 
fes. A. Pocius, varg. J. Bra
zaitis, varg. N. Kulys ir ki
ti. Šv. Juozapo pa,rap. choras 
taria širdingą ačiū visiems, 
kas tik atsilankė į šokius.

Vakare svečius vaišino ma 
lonios šeimininkės: Živatkau- 
skienė ir Masiokienė. Ačiū 

į joms nž gražų pasidarbavi-
Chorų Rap.

iŠ POLITIKOS LAUKO
SVEIKINA BRIGHTON PARK. — 12

<Waji/do Amerikos Lietuvių
Lietuvių Demokratų Lyga i Demokratų organizacija jau- 

Cook Connty sveikina Mnni- čiasi patenkinta tuo, kad ga-
cipal court teisėją John T. 
Zūrį ir linki pasisekimo nau
jose pareigose. Nors daug 
triūso padėta, bet galime di
džiuotis pasiekę to, prie ko 
ėjome.

Lygos korespondentas
S. Gurskis

Įėjo prisidėti, prie nuveikto 
darbo, kuriuo šiandien did
žiuojasi visi lietuviai, būtent 
išrinkimą John T. Zūrio į 
teisėjus. Dėkoja ‘ ‘ Draugui7 ’ 
už talpinimą įvairių praneši
mų. i i p

S. Gurskio, koresp.

Meškeriojimo laimėtojai. Izaak AValton Lyga 
Chicagos parkų prūduose buvo surengus meškerio
jimo kontestą. Už sugavimą didžiausios žuvies bu
vo skiriama piniginės dovanos. Atvaizde matome 
grupe kontesto laimėtojų, gaunančių dovanas. Sėdi 
S. B. Loeke, lygos conservation direktorius.

Parapijos Vakarienė

INDIANA HARBOR, Ind. 
— Sekmadienį, lapkričio 15 
d., Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapija rengia labai šaunią 
vakarienę. Vyriausios šeimi
ninkės: Gudienė ir Musteikie
nė jau antra savaitė kaip 
darbuojasi, kad visus atsilan- 
kusius patenkinus.

Seselės lavina vaikučius, 
kad visus palinksminus.

Komunizmas - Pavojus 
Lenkų Nepriklau

somybei

Kalbėtojai ' spy-
čius”, kad visus pajuokinus. 

Tikimasi turėti daug sve-
ei u. Ra,p.

.Pūgos Estijoje

RADIO
CHESTERFIELD CIGARET- 

TES ORO BANGOMIS

Kiekvieno penktadienio va
karą Chesterfield Cigarettes 
leidžia radio, programą per 
Columbia. radio tinklą. Šis! 
programas perduodamas 8:30 
vai. vakare (7:30 v. v., C.T.). 
Jame dalyvauja Kastelanetz 
šokių orkestrą, dainininkai 
Kay Thompson ir Rav Heath- 
erton ir Koras.

Išsiuntė į Solovkus 
30 Rabinų

Anglų spauda praneša, kad 
per žydų šventes Sov. Rusi
joj buvo, areštuota 30 rabi
nų. Jie visi išgabenti į Solov
kus.

Po Sočiai - Į Darbų

BRIGHTON PARK. — Pa
rapijos choras turėjo savo 
sočiai, kuriame dalyvavo vi
si nariai. Choro vadas, varg. 
J. Kudirka dėkojo1 komisijai 
už pasidarbavimą ir S. Sur- 
vilienei, 3957 So. Rlockwell 
st., B. Rokaitienei, O. Fedu- 
riui, O. Sadauskaitei už do
vanas tam vakarui.

Visi parapijos choristai 
prašomi ateiti į choro repe
ticiją lapkr. 13 d., 7:30 vai. 
Choras mokinas naujas mi
šias ir dainų. Tik dvi savai
tės liko iki paminėjimo 25 
m. jubiliejaus mūsų gerb. kle 
bono kun. A. Briškos. Rašt.

Pamaldos Už A A.
Kun. Juozapą Svirska

NORTH SIDE, — Jau su
kako metai, kai mirė kunigas 
Juozapas Svirskas, buvęs Šv. 
Mykole parapijos klebonas. 
Parapijos komitetas, minėda
mas sukaktį, užprašė gedulin
gas šv. Mišias, su egzekvijo
mis, kurios bus laikomos pir
madienį, lapkričio 16 d., 8 
vai. ryto, Šv. Mykolo bažny
čioje. Visi prašomi dalyvau
ti. RaP.

"biznieriai, garsinki-
TĖS “DRAUGE”

Estijoje smarkiai snigo ir 
siautė smarkus vėjas. Šiau
rės Estijoje pūgos, vietomis 
sunaikino telefono laidus.

VARŠUVA. — Lenkų že
mės ūkio partijos direkcija 
priėmė visą eilę rezoliucijų, 
kuriose pareiškia, kad parti-’’ 
ja atmeta vislus komunistų 
^pasiūlymus bendradarbiauti. 
Pasiūlymai atmetami, kaip 
pareiškia partijos direkcija, 
dėl to1, kad komunizmas vi- 
programa ir kad jis yra. tik
ras pavojus Lenkijos nepri 
klausomybei. Partija reika
lauja suburti į krūvą visas 
aktyvias jėgas ir tuo būdu 
sustiprinti valstybės materi
alinį ir moralinį atsparumą.

LIETUVIAI ADVOKATAI

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’'

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGINA

REIKALINGA mergina lietuviškai 
įstaigai, mokanti lietuviu ir anglų 
kalbas. Taipgi suprantanti knygve- 

•_įdystę. Geros sąlygos. Vieta užtik
rinta. Visais reikalais prašome 
kreiptis į “Darbininko” adminis
traciją, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRiSH

REIKALINGA DARBININKĖ
REIKALAUJAMA mergina ar mo
teris namų darbui. Visi suaug’ę šei
moj. Būti naktimis. Nuosavas kam
barys. Geruose namuose. 1138 Far- 
well Ave., 1-mas apartamentas.

PARDAVIMUI BUČERNĖ

THE BRIDOEPORT
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičų ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PA.N- 

CIAKAS DEL MOTERŲ 
IR VAIKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo.

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

Tel. VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

-

Būtų visą dėžę nusivežę. Įsibriovę į vieną įstaigą Chieagoj plėšikai, nenorė
dami sukelti triukšmo sprogdinant saugiamąją dėžę, išvilko ją laukan, pririšo' prie 
autom obiliaus ir apdengę ruošiasi dumti, bet tuo tarpu juos užklupo policija, Vis
ką palikę plėšikai pabėgo.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

REAL ESTATE
Visokios Rūšies Insurn«''»' — Ramios, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t.

PARDUOSIU bučernę ir grOšemę, 
arba. priimsiu i pusininkus. Vieta 
gera. Išdirbta per da.ug metų. 1543 
So. 50fh Ave. Cicero, Illinois, tele- 

Res. 6515 S. Rocktvell Street fonas Cicero 3500.
Telerphone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. C enu a k Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos i.r Pėtnyčids

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic 0600

State 46 90 Prospect 1012

KAL & ZARETSKY
I ATTORNETS AT LAW
’ 6322 So. IVestcrn Ave.
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randoliph St.

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW

10707 So. MIchigan Ave.
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue

MAINYMUI NAMAS
MAINYSIU 2-jų aukštų namų dėl 
bungalorv ar eotta.ge. Namas turi 
5 ir 5 kambarius, ybeismontų, pa
stogę. Visi asesmehtųi užmokėti. 
1-mas morgičius $2200.00 dėl 12 me
tu. Savininkas, 1111 W. 59th St., 
Chicago.

PARDAVIMUI mūrinis namas. 3 
Platai po 4 kambarius. Arti bažny
čios. Namas geram stovy. Pastoge. 
Mūrinis garadžius. Kreipkitės i 5211 
W. 24ih St., 3-čios lubos, Cicero.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas 
Pervi’lkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ..................... $5.75
Lump or Egg ................. 6 00
Screenings ......................... 4.75

Pašaukite dienų ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882

GALITEGAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Mųrgicių *

, PagdDireėt Reduction Planą
, PARANKUS TAUPYMČ• SKYRIAI -SU ALGŠČIALSIU 

PELNU, PAGAL DAYTON PLANĄ. ’

KEISTUTIS LOAN & BUILDING 
ASSŪCIATION NO. 1

840 Wesf 33rdStreet. >
‘ MEMBER 7" 'V* .

FEDERAL H OME UO A N B AN K
>•' č gf chicago -• 'N-?, -

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE p

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PIET OIL RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną, mierą su City Sėaler 

apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE

CANal 2020

TR9ANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS
PETER, BALSITIS, Manager


