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MADRIDO RAUDONIEJI 
VOS LAIKOSI 

Sukilėliai atkirto radikalus 
nuo Portugalijos 

VARGIAI BUS SUTARTA NESIKIŠTI 
Į ISPANIJOS KARĄ 

LISABONA, Portugalija, SEYILLE, Ispanija, rugp. 
16. — Ispanijos sukilę- Į16. — Oia ir visuose sukilė-rugp. 

iiai vakar po ilgu k ruv in i 
kautynių pagaliau paėmė Ba-
dajoz miestą, Madrido radi
kalu paskutinę poziciją Por
tugalijos pasienyje. Tuo būdu 
radikalu vvriausvbė neteko 
betarpiško susisiekimo su 
Portugalija. Be to, sukilėliai 
paėmė keturis miestelius dau 
giau žygiuodami Malagos 
link — rytuos^ nuo Gibral
taro. 

Žvmi dalis radikalu iš Ba-
dajoz suspėjo pasprukti per 
sieną Portugalijon, kur jie iš-

lių valdomuose plotuose va
kar, o kai kur šiandien, iš
kilmingai minėta Žolinės 
Šventė. Bažnyčiose j vyko pa
maldos. Čia pamaldose daly 
vavo sukilėlių kariuomenės 
visa aukštoji vadovybė. 

LONDONAS, rugp. 16. — 
Žiniomis iš Romos, Italija 
stato savas salvgas Praneūzi-
jos sumanymui, kad Europos 
valstybės nesikištų i Ispani
jos revoliuciją. Italija reika
lauja, kaip ji pradžioje bu-

inkluoti ir laikinai s u l a i k y - v o pasisakius, kad nesikiši-
ti. Su jais kartu Portugal i- ' mo arba neutralumo paktau 
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jon pabėgo daug ir civilinių 
gyventojų, ypač tie, kurie už
jautė radikalams ir gelbėjo 
jiems ginti miestą. 

Sukilėliai ne juokais veda 
karą. Užėmę miestą jie išgau
dė likusius radikalų vadus ir 
Mišamlė. 

Žiniomis iš San Sebastian, 
radikalai iš ten pasirengę 
įtuiiiti kas savais kcliai>. 
Prieš tai, sakoma, jie vykdo 
skerdynes — žudo dešiniuo
sius, net ir moteris su vai
kais. J i e anksčiau buvo pra
nešę, kad jei jiems reikės pa
duoti miestą, Įvykdysiu sker-
dvnes. 

Iš Madrido gi paskelbta,! 
kad Amerikos .J. Valstvbiu 
vvriausvbė įsakius uždaryti 
>avo ambasada. Tas ivvkdv-
ta. Ambasadorius Bo\vers yra 
Prancūzijoje. 

įeitų ta ip pat griežtas už
draudimas organizuoti sava
norius ir siųsti bet kokius 
fondus Ispanijai. Italija pa
reiškia, kad ginklų ir muni-
ci jos ^sTuntfrno suvaržymo ne
pakanka. 

Anglijos vyriausybė neturi 
vilties, kad nesikišimo pak
tas būtų padarytas, kadangi 
Prancūzija ir Rusija neturi 
noro pasimesti su savo pasi
ryžimais, kad nors fondais 
geibėjas 

riausybf 

Ten, k u r Nemunas banguoja t a r p kalnų, lan
kų. (Jražus didžiausios Lietuvos upėfr Nemuno 
vaizdas ties Balbieriškiu. Tokiais įspūdingais vai
zdais yra išdabintos visos Nemuno pakrantės. Jos 
žavi kiekvieną, kuris tik gauna progos Nemuno 
krantus pamatyti . 

i : 

Šio rugpiūčio mėnesio pra
džią Chieagoj pasibaigė C. Y. 
O. (Oatholie Youth Organiza-
tion) vasarinėse mokyklose 
šešių savaičių pamokos. 

Šios mokyklos pirmąkart į s 
teigtos 1930 metais .Jo Eksce
lencijos auxiljaro Cbicagos vy 
skupo B. J . Sbeil, D. T)., Y. 
(T., ir C. Y. O. pastangomis. 
Kas metai vasarą šių mokyk
lų ir jas lankančių vaikų skai
čius didėjo, taip kad šiemet 
buvo vedamos jau 24 mokyk
los, kurias lankė apie 35,000 
bernaičių ir mergaičių. 

Šių mokyklų svarbiausias 
tikslas yra, kad vaikus ati
t raukti nuo gatvių, kur jiems 
gresia pavojai, ir pastatyti 
juos ant dorovinio auklėjimo 
pagrindo. 

MEKSIKOJE NĖRA 
RELIGINES LAISVES 

Kas sako kitaip, tas t ik 
akis dumia 

M E N K O CITY, rugp. 14.: Ta viena. Antra , Meksiko-
— Meksikos kongreso a ts to- ' j e jau ilgi metai, kaip religi-
vas Jose Gomez Esparza an- ( nė laisvė griežtai suvaržyta ir 
dai čia atsilankiusiai J . Ame
rikos Valstybių, kongreso gru 
pei pareiškė, kad šiandien 
šiame krašte yra daugiau reli 
ginės laisvės, negu kada nors, 
ir kad išalkusiems duonos pa 
rūpinimas y ra vadinamas ko
munizmu. Clirdi, vyriausybės 

religinis praktikavimas už
draustas . Meksikos šiandieni
nė netikra konstitucija (ats
kirų valstybių nepripažinta) 
nors užtikrina gyventojams 
religine laisve, bet vvriansv-
be su konstitucija nesiskaito, 
leidžia jai priešingus ir tik 

priešininkai patį prezidentą į revoliucinei parti jai tinkamus 
Oardenasą vaizduoja konui- įstatvmus ir šiais is tatvmais 
nkstu už tai, kad jis rūpinasi i varžo ne tik religinę, bet vi-
daugiau kaip kas kitas bied-l šokią laisvę ir žmonių teises, 
nuomenės likimu. Vyskupai nurodo tik pa-

Atstovas Esparza ragino čiai Katalikų Bažnyčiai ir ku-
atsilankiusius amerikiečius nigijai taikomus barbariškus 
svečius, kad jie grįžę savo varžymus. Jei bažnyčios už-
šalin praneštų gyventojams, grobiamos ir uždaromos, jei( Mokyklos buvo vedamos ; 

parkų auditorijose ir kai ku- k a ( 1 Meksikoje nėra taip blo- j religinės mokyklos išnaikin
siu parapijų centruose l^ a kaip p r iz in inkų vaizduo- tos ir žmonės verčiami, kad 

Tarp lankiusių mokyklas J a m a ' k a / i ( ' i a Religijos prakt i į j ie savo vaikus leistų į vals-
35,000 vaiku buvo' ne tik kata-1 davimas nevaržomas. tybines socialistiškas mokyk-

ANARCHISTAI VALDO PREZIDENTAS IR TOLIAU!^ ^ «>™, skaičius ^o M ^ O , katalikų ™ ^ **, kur ™^ j ^ ^ - į 
i testantu žvdu ir neoru Mo- 'P^keJbe apie tai pareiškimą, joi kunigams uždrausta eiti 

KATALONIJA DIRBS UŽ TAIKĄ ikytojavo apie 700 seserų vie-1 P ^ y m i , kad atstovas Espar- j savo pašaukimo pareigas, a r 
4 _ _ !nuoliu kunigu ir ^ e m i n a r i h J z a neteisybę pasakojo ameri-1 tas y r a religinė laisvė? Tokia 

t.-

P O T R 0 1 7 Ispanija, rugp. į C H A U T A U T K I A , X. Y.,; auklėtinių. j l r t r ^am^^več i ams apie Hto- Mig ine 1815^ giriasi i r Rn-
15. — Ispanijos autonomine i rugp. 15. Prez. Roosevoltas i Vaikai buvo mokomi įvai- j monizmą ir religinę laisve, sijos bolševikai, kur stengia-

v v 

Katalonijos provinciją valdo čia sakė prakalbą pasaulio tai j raus rankų darbo, o katali-
ne gyventojų skirta vvriansv- kos klausimu. J i s pripažino kams vaikams huvo dar ir re-
bė, bet anarchistai ir komuni< I ir apgailėjo, kad Amerikos ! Ilginės pamokos. Mokyklų pro 
tai, kurie yra sudarę centrinį j Jungtinėms Valstybėms nepa-1 gramos svarbiausioji dalis bu 
ir lokalius komitetus. Šių ko- vyko tarptautiniai žygiai, kad j vo paves t i įvairios rūšies 
mitetų svarbiausia pareiga vi užtikrinus pastovią taiką pa-i žaismėms. 

Madrido radikalų | sur palaikyti raudonąjį tero- j šauly. Tačiau vyriausybė ne-j Mokyklose pamokos užbaig
ia, nusiminus. Pasirvžus ir to : tos su atitinkamomis iškilmė-

i 
liau dirbti už pasaulio tautų mns ir specialėmis programo-

JAMES FJTZGERALD 
LABDARYB1Ų PRE

ZIDENTAS 

S E A T T L E , Wash., (per 
paštą) . — Nacionalės Katali
ku Labdarvbiu konferencijos 
ivvikusiam čia suvažiavime 
prezidentu metams išrinktas 
James Pitzgerald iš Detroito,; 
Mich. 

Ateinančiais metais 

Komitetų vadovaujamos 
gaujos šiandien užsiima žmo
nių žudymais, kadangi bažnv-
čios ir katalikiškos kultūrinės 
ištaigos jau išgriautos. 

brolvh< mis. Motinos ypač reiškia 
daug gilaus dėkingumo vvsku 

SOCIALIO TEISINGUMO 
ORGANIZACIJA REMIA 

LEMKĘ 

R E I K A L A U J A MIRTIES 
BAUSMĖS TROCKIS 

TAMS 

MADRIDAS, rugp. 1b\ 
\l dikalu vvriausvbė, neatsi-
žvelgdama, kad jos režimui j 
dienos suskaitytos, ir toliau! 
išleidinėja diktatoriškus spre-] 
n..in,us - v i s k , valstybiną j 4 0 C E N T Ų PAVOGIMĄ 
.r v s k a pav«la . larb .nmkams; M 1 R T I E S

V
B A U S M £ 

radikalų vadų nuožiūrai. 

I'or Sočiai Just ice suvažiavi
mas, kurs, kun. C. E. Cough-

| MASKVA, rugp. 16. .Ve-^įnui patariant, nusprendė 
l a b d a - ' ^ m a ka.p bus uždarytas su-j remti Tnion partijos kandi-

pui ir minėtai katalikų jauni
mo organizacijai už rūpinimą
si jų vaikučiais. Daugelis vai-
kų ne vien lankė pamokas, bet 

CLICVELAND, O., rugp. 16. kasdien nemokamai gavo dar 
Uždarytas National Union j ir pieno. Mokyklas jie apleido 

Įgiję daugiau sveikumo dva
siai ir kūnui. 

Vyskupai nurodo, kad jei M e- masi išgriauti krikščionybė. 0 

ksikos vyiiausybė rūpintųsi Dar daugiau vyriausybės 
biednuomenės likimu, nesą- ginkluoti agentai ir policija 
monė būtu ja vadinti komu- žudo katalikus vvrus, mote-
nistiškd, kadangi vargšų glo- ris ir vaikus už jų norėjimą 

i bojimas komunizmui yra vi- praktikuoti religiją, 
j siškai svetimas dalykas. Jei Meksikon atvykę svetimša-
I vyriausybės- poelgis vadina- Iiai neturėtų klausyti, ką vy-
į mas komunistišku, tai j<»s dar riausybės atstovai pasakoja 
bai neturi nieko bendra su so ain'e kokia i.ors laisve, kadan-

įcialiu teisingumu ir krikščio- gi Meksikoj nėra jokios lais-
! niška meile. vės. 

LISABONOS PATRIAR
CHAS SVEIKINA 
AMERIKIEČIUS 

CICERO, ILL 

SAN FRANCISCO, Cal., 
rugį). 1̂  (suvėlinta). Čia 

rybių suvažiavimas įvyks St., ***tas naujas trockiistų ( T r o | d a t ą i prezidentus kon<>res-
ckio šalininkų) sankalbis. t moną Lemke. 

PIRMOSIOS MIŠIOS ŠV. 
T E R E S Ė S ŠVENTOVĖJE 

Paul, Minn. 

šį kar tą vyriausybė uždrau
dė iš jos valdomų plotų nu
kelti kapitalą kitur, kad j is 
netektų sukilėliams. Leista 
radikalams konfiskuoti alie
jaus, tabako ir ki tas pramo
nes. Uždraudė parduoti , arba 
pirkt i nekilnojamus tur tus . 
Viskas tur i tekti valstybei — 
radikalams. 

NAUJAS VYSKUPAS 
AMERIKAI 

W A S H I N G T O N , rugp. 14. 
— Žiniomis iš Romos, Šven
tasis Tėvas Pijus X I Altoo-
na vyskupijai vyskupu pasky-( 

rė krm. mons. R. F . Guilfoy-

Tarp suimtų sankalbininkų j 
yra buvę aukštieji sovietų 
komisarai Zinoviov ir Ka-
mienev. J i e seniau buvo kal-

HAVANA, Kuba, rugp. 15. tmami sankalbia vinie prieš 
— Laikraščių pardavėjas Ri-1 Stalino režimą, bet išsisukę, 
cardo Marguez, 19 m. amž., j Dabar blogiau. J i e kaltinami, 
apiplėšė kitą laikraščių p a r d a i k a d buvo pasiryžę nužudyti 
vėją, a t imdamas 40 centų. J i s j Staliną. 
tai padarė grasindamas su j Komunistų vadai reikalau 
peiliu. 

Teismas pri taikė mirties 
bausmę plėšikui. 

Suvažiavimas užtikrino, kaci 
ši organizacija už Lemke kan 
didatūrą paduos devynis mi
lijonus balsų per prezidenci-
nius rinkimus lapkričio mė
nesi. 

atvyko Jo Eminencija Ma-
nuelis (Joncalves kardinolas 
Cereije.ira, Lisabonos patriar-
ehas, dalyvauti Portugalijos 

JUNKAU, Alaska (per paš- j karalienės gv. Elzbietos 600 
tą) . — gv. Teresės, Alaskos Imetų mirimo sukaktuvių iškil-
globėjos, šventovei skirtam j mėse. J o Eminencija sveikina 
sfklyrpe buvo laikomos pirmo- fiortugalus amerikiečius, 
šios Mišios. Celebravo Alas- Pereitą s ekmadienj kardino-
kos vikarijato kancleris, Gi- j , a s ( i a l v v a v o ^kilmingose pon 
mimo parapijos rektorius t i f i k a ] i n A s e Mišiose auditori-

RINKIMŲ BOARDAS VALO|kun; w - °- L e Vasseur, s. J. ; j o j ( ) a k I a n d e B u v o k e l e t a } 

AUGINA SUNKAUS TIPO 
ARKUUS 

ALYTUS. —Dzūkai ūkinin
kai mėgsta auginti sunkaus 
tipo, didelius, s toranugarius 
arklius, kurie smulkesniems 
ūkiams visiškai netinka. Ta-

[čiau įuos jtikįinti, kad tokių 

ja, kad jiems būtų pritaikin
ta mirties bausmė. To griež
tai reikalauja ir komunistų 
partijos organas " P r a v d a . " 

VIENUS PALEIDŽIA, 
KITUS ĮKALINA 

HAVANA, Kuba, rugp. 15. 
— Kubos vyriausybė paskelbė 
amnestiją 658 politiniams ka
liniams. Tą patį laiką suimta 
127 nauji sankalbininkai prieš 

le, E r i e vyskupijos kanclerį, arklių neaugintųj labai sunku. ' vyriausybę. 

PRECINKTUS 

CUicago rinkimų komisija 
720 teisėjų ir klerkų daugiau 
pašalino iš precinktų susekusi, 
kad t ie asmenys t inkamai nei 
n a savo pareigų. 

Kadangi daug rinkimų tar
nautojų pašalinta ir sudaryta 
keli šimtai naujų precinktų, 
tad lapkričio rinkftnams rei
kės gauti keli tūkstančiai 
naujų klerkų ir teisėjų. 

Pašalintųjų pavardės ir par 
tijų vardai nepaskelbti. 

Sklype palapinėse atosto- ' amerikiečių vyskupų 
gavo> altaristai berniukai iš j 
J n u e a u ir Douglas parapijų. 
J ie patarnavo prie Mišių. 

šv. Antano par. Namų Sa
vininkų Kliubas, laikys savo 
mėnesini susirinkimą, antra
dienio vakare, t. y. rugpiūčio 
i8 d. 8 vai. vakare, par. sve
tainėj. 

Yra svarbu, kad visi nariai 
atsilankytų ir su savim da r po 
naują narį atsivestų. Yra 
daug svarbių reikalų aptar t i . 

Taip pat šiame sus-me turė
sime progos išgirsti F . J . 
Cliristenson Asst. S ta te ' s Att-
orney, kurs paaiškins mūsų 
žmonėms apie ateinančią pi
liečių registraciją, ir apie na
mų savininkų teises ir ka ip 

, J o Eminencija sužavėtas J o n i i s pasinaudoti. Valdyba 
j Amerikos milžiniška pramone 
' i r technikos pažanga. 

RADIKALAI DEGINA 
GYVUS KUNIGUS 

PORT V E N D R E S , Prancū
zija, rugp. 15. — Čia atvyko 
60 prancūzų pabėgėlių iš Is
panijos. Vienas jų pasakoja, 
kad jam teko matyti , kaip ra-, 
dikalai suėmę katalikų kuni-
gą, apliejo gazolinu ir gyvą 
sudegino. 

ALYTUS. — Turgadieniais 
i 

jį Alytų labai daug priveža 
PORTUGALIJA PASISAKĖ vaisių i r įvairių daržovių. 

UŽ NEUTRALUMĄ . Vaisiai pigūs, ūk kokybės po
žiūriu, ypač obuoliai, prast i . 

PARYŽIUS, rugp. 15. —j Maži, nunuokę ir gerokai kir-
[Portugalijovs vyriausybė p ra - |minų apgadinti , 
nešė Prancūzijai, kad ji pasi- j 
sako už neutralumą Ispanijos 
revoliucijos klausimu. 

I r Šveicarija pasisakė už 
neutralumą. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS . — Nu

matoma giedra ir vėsiau. 
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INFORMACIJOS APIE MUS 

Nuvykęs į Lietuvą mėnesiui laiko gerb. 
kun. Jonas Jakai t i s , žymus mūsų visuome
nės veikėjas ir Amerikos Tėvų Marijonų 
Vadovas, pasikalbėjime su " X X Amžiaus ' ' 
korespondentu davė tikslių informacijų iš į 
Amerikos lietuvių gyvenimo. J i s papasakojo 

Morkus 

Iš po mano balanos 

DIENOS KLAUSIMAI 

IE LIETUVOJE LIAUDIES FRONTAS 

Lietuvos komunistų partija, kaip rašo 
" X X Amžius", (LKP) 1935 m. baiandžio 
mėmsį pasiūlė Lietuvos socialistinėms oi-
joms (sociald-U.uis ir sionistams — socialis 
tams) sudaryti bendrą " l iaudies frontą '. Ta
čiau mūsų socialistiniu organizacijų vadai i 
komunistu, pasiūlymą atsakė neigiamai. Savu 
ruožtu Lietuvos komunistu jaunimo s-ga 
(LKJS) tą pati pasiūlymą padarė (1933. II) 
sionistu - - socialistu jaunimo vadovybei. Bet 
ir ši komunistu jaunimo pasiūlymą atmetė, 
kaip nenuoširdu. Panašu.- bandymas suda
ryti bendrą frontą buvo mėgintas universi
teto studentų tarpe ir, rodos, iš pradžią buvo 
pavykę. 

Po šitokio nepasisekimo Z. Anga. ietis 
komunistų Tiesoje (1!).*>.") m. 4 nr.) rašė, kad 
socialistu vadu atsisakymas sudaryti bendrą 
frontą nieko nereiškiąs. Ir prancūzu socialis
tu vadai iš pradžių atsisakę sudaryti liau
dies frontą. Bet kadangi apačios buvusios 
už liaudies frontą, vadai buvę [iri verst i nu
sileisti ir susitarti . Tai buvę ir Grakijoje. Dėl 
to ir 

"nnVii pareiga taip dirbti lietuvių so
či u Idemok ratų apačiose, kad daugiau jų 
pasisakytų už bendrą frontą. To maža. 
Su tais bendro fronto šalininkais reiktu 
sudaryti b. fronto komitetus ir ]>etis i 
pi't į su jais kovot. Je i mums pasiseks 
sudaryt bendrą frontą, tai tuomet so
cialistų vadai jau nepajėgs ardyt bendrą 
frontą *\ 
193o m. pabaigoje tas pats Z. Angarietis 

praneša (Tiesa PKJ5 m. !> nr.) , kati social
demokratų tarp*-, net pačiame centro komi
tete, netrūksta bendro fronto šalininkų. 

Norėdami i • ' l iaudies frontą" įtraukti ir 
daugiau žmonių, komunistai dabar braunasi 
ir į kitų sau artimesnių ir net visai priešių 
gų ideologijų organizacijas, kurias jie vadi
na geltonosiomis. Komunistų siekimams da
bar daug gali patarnauti visokios laisvama
nių kuopelės net prieš pačių kuopelių va- I 
dovu norus. 

up 
ekonominė depresija, ka ip stoyi, išeivijos 
tautiniai reikalai, apie buvusius suvažiavi
mus, religinį gyvenimą, spaudą ir t.t. 

Gerb. kun. Jaka i t i s padarė teisingą i r 
reikalingą pastabą Lietuvos laikraščiams, pa
są k vdanias: 

"Tiesa , keista atrodo, kad jūsų laik
raščiai mėgsta imti žinias apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą iš menkesnių laik
raščių, o stambesniųjų informacijas nu
t y l i " . 

Taip dažnai įvyksta. Dėl to neretai į-
vyksta netikslumų. Katal ikų laikraščiai ap
rašo laisvamanių veikimą, o apie katalikų 
darbus nė žodžio. Pasi taiko i r taip. 

Provincijolas pareiškė nusistebėjimo ir 
dėl to, kad Lietuvos katalikų laikraščiai (ir 
visi kiti) pasirodo be jokio nusistatymo, ra
šydami patys prieš savo pakraipą. Bet del 
to mes nekaltinam laikraščių redaktorių. 
Kaip žinoma, dabar tautininkų valdžia Lie
tuvoj redaktorius po bausme verčia dėt i kad 
ir tokius straipsnius, kurie griežtai prieši
nasi jų nusistatymams. 

Da nėra visai vieno ši m!o 
metų, kai atsirado! telegramas 

kaip skaudžiai amerikiečius buvo palietusi "" kiti greitį susisiekimo pa
būklai. Iki tol papras tas na
minis balandis jų vietą už
imdavo. Suprantama, turėta 
tam tyčia išlavintų. Ne tik ži
loj senovėj, bet i r pfask •«-
niuose tarpuose karvelio sma
rkumas gana plačiai išnaudo 
ta. Napoleono, sakysim, laiko
tarpyje tokis budrus paukš
telis labai aukštai buvo sta

rai dėvėjo ilgus plaukus, tol 
mažai k in is barzdą skuto. Ne
reikia. Jos mažai būta. Su 
plaukų pakirpimu, a ts i rado 
barzdos taip, ka ip šiandien 
jas matom. Nors tai nieko y-
patingo, oi tik papras ta pri
gimties taisyklė. 

Visame mūsų veikime pati 
stambiausi gija, tai savytar-
pė neapykanta. Laikraštinin
kas nepakenčia savo sandar

u m a s . Pa tsa i Napoleonas j- , i* bininkų. Klebonas vengia kle-

KNYGA APIE ČESLOVĄ SASNAUSKĄ 

naudodavosi. Ypač kur nors 
karą laimėjęs, tuojau paleis
davo karvelius su žinios per
gale į Paryžių. Kai matai ir 
kiti jo pėdomis nuėjo. Stam
besni bankininkai turedav-.i 
tam tikslui žvalgus ir su čie-
lais pintinais karvelių. J ie 
sekdavo Napoleoną. Na ir k i e 
k vieną; pergalę a r nelaimę ant 
tų pėdų pranešdavo. Taip, 
kad Paryžiaus piniguočiai pui
kiausiai sužinodavę, ka ip ir 
j kurią pusę savo bankų rei
kalus kreipti . 

Kar tas nuo karto tai vie 
nas tai kitas nusiskundžia ant 
'"Lietuva, Tėvynė m ū s ų " gie-

Tik ką išėjo iš spaudos nauja knyga. 
Tai 78 puslapių, i l iustruota knyga apie didį
jį mūsų tautos kompozitorių, muziką a. a. 
Česlovą Sasnauską. J ą parašė dabar Ameri
koj gyvenąs komp. Juozas Žilevičius, išleido j smes netikslumo. Ir kam, gir-
muz. J . Brundza, Šv. Ju rg io parap. Brook- di, tiek daug tų visokių klai-
lyne vargonininkas. Knyga ir gerai parašyta dų ten reikia? Nuskirkim c. 
ir gražiai išleista. Spausdino " Ž a i b o ' B-vė menis. Tegu jie peržiūri. Kas 
Kaune. # , j negero išmeta ar pataiso. Ir 

Apie šios knygos tikslą .jos autorius sa- ' t i e k - T a i k a ž i n - V'isųpirma 
ko: " Jauno j i karta bręsdama pradeda savo a r ištikrųjų tekia pataisa ten 
tautos praeitimi rūpintis, drauge nori susi- i reikalinga ir ar būtų naudin-
pažinti ir su savo didvyriais. Ši aplinkybė ga? Vargiai. Tikras tėvynai-
niane paskatino parašyti neilgą velionies bio- nis, ar j i s įbus šioks ar toks, 
grafiją ir jo darbų apžvalgą. Be to, ir proga 
pasitaiko tą sumanymą įvykdyti, nes šiais 
metais sueina 20 metų nuo jo mir t ies . ' ' 

bono. Veikėjas lenkiasi veikė
jo. Net graudu ne kar tą da
ros. Pa t i didžiausia mūsų dr-
gija seimavo pačiame didžiau 
šiame ir tirščiausiai lietuviais 
apgyventame didmiestyje. Lie 
tuvių galybės! Gražiausios ba
žnyčios. Plačiausios mokyk-
los. Skambančios svetainės. I r 
vis lietuvių rankose. Betgi 
mažam atstovų būreliui reikė 
grūstis po svetimas pastoges. 
Je i jų būt buvę nors kokis 
tūkstantis , gal nebūt išėję 
ta ip nejauku; betgi dabar tik 
viena maža šimtinėlė, o ii* tai 
po savo pastogėmis nebuvo 
vietos. Je i mūsų referatai ir 
rezoliucijos nors kiek reiškia, 
štai ve vietos da vienai... 

Miškas dega. Superior ežeras ir už jo degantis miš
kas. Esant nepaprastai sausrai, gyventojai iš tos apy
linkės kraustosi toliau, nes nesitiki, kad 'miško gaisras 
būtų suvaldytas. 

EIK SALIN ŠĖTONE! 
Iš angių kalbos vertė Romas Insa 

BIJO TIESOS 

Amerikos lietuvių katalikų laikraščiai 
nebijo parašyti teisybę apie dabartinį Lietu
vos politinį gyvenimą. J ie pakrit ikuoja Lie
tuvos tautininkų išleistus įstatymus, pavyz
džiui — spaudos ir draugijų, kurie atima 
laisvę laikraščių redaktoriams ir smaugia 
netautininkiškų organizacijų veikimą. Mūsų 
laikraščių rašoma teisybė, žinoma, tautinin
kams nepatinka. Ir, štai, " L . A . " matė rei
kalą apie vieną mūsų laikraštį taip parašyt i : 

" B e t yra toks Amerikoje, atrodo, ka
talikiškas laikraštis Amerika, labai ar
timas dvasiškiams ar jų ir leidžiamas, 
tai jis kitaip daro: jis pirmoj vietoj deda 
]K> porą melagysčių ar šmeižtų iš Lie
tuvos ar apie Lietuvą". 
Kaip gaila, kad Lietuvos tautininkų val

džios cenzoriaus žirklės nepasiekia Amerikos. 
Jo s galėtų iškarpyti iš mūsų laikraščių vis 
ką, kas yra rašoma apie nevykusią tautinin
kų politiką ir priversti dėti (sulyg jų išleis
to spaudos įs tatymo) tą, ką valdžios agen
tai parašo. 

Kiek žinome, " A m e r i k a ' Lietuvos ne-
šnieižia. J i , norėdama, kad Lietuvoj būt tva
rka, kad nebūt persekiojama spauda ir ka
talikų organizacijos, pakri t ikuoja tautininkų 
darbus, nurodo ją klaidas, parašo apie reika
lingumą tautoje vienybės. Krit ikuoti valdžios 
darbus ir nurodyti jos klaidas, jokiu būdu 
nėra Lietuvos šmeižimas. 

Sunku surasti bent kiek šviesi snį lietu
vi, kuris nebūt girdėjęs apie Sasnauską, ii 
,j:s kūrinius. Ketas kuris koncertas apsieina 
be jo daimj. Bažnyčiose taip pat giedama jo 
parašytos gies'uiės. " J a u slavai suki lo" , 'Ka
rvelėli", " K u r bėga Šešupė1 ir kitas jo dai
nas daugelis lietuviu atmintinai moka. Ta
čiau m daug kas iš mūsų plačiau apie Sas
nauską žino. Kur jis -mokėsi, kur gyveno, 
kaip dirbo, kokios ištikrųjų reikšmės jo kū
riniai? Į tuos klausimus nuosekliai atsako 
komp. Žilevičius savo knygoje apie Sasnaus
ką. Dėl to kiekvienam kultūringesniam lietu
viui patart ina tą knygą įsigyti. 

Tarp ko kito norime pastebėti vieną 
gražų reiškinį. Ypatingo susirūpinimo Sas
nausku yra parodę lietuviai amerikiečiai. 
Kun. Leono Vaiciekausko, Harrison, N. J., 
lietuvių parap. klebono, lėšomis a. a. Sasnau
sko kūnas buvo parvežtas iš Petrogrado (Le
ningrado) į Lietuvą; komp. Žilevičiaus, Kli-
/abetho liet. parap. vargonininko, parašyta 
apie velionį knyga, o ,muz. J . Brundzos, Šv. 
Jurg io parap. varg. Brooklyne, išleista. Visi 
trys atliko gražų darbą ir dėl to i>agarbos 
užsipelno. Jų gražus pavyzdis mus visus ra
gina ką nors gero savo tautai padaryt i . 

jokių klaidų neranda, nema
to ir ieškoti nesirengia. Ja- \ 
mat, net ir klaidos, jei tokių 

Apaštalas Baltramiejus mo
kslu ir paėjimu visus kitus 
apaštalus viršijo'. J o vardas 
paeina iš graikų kalbos ii' 
reiškia sūnus Amo. Mes, pa
prastai , sakom Baltras. Su
prantama, nevadinant taip ne 
apaštalą, o tik patys save. 
Kilo veik iš karališkos gimi
nės. Kristui mirus, visi kiti 

(Tęsinys)) 

Kurie tuos dalykus matė, 
ištikrųjų, pergyveno baisų mo 
mentą. Moteris tiek išvemda-
vo, ir tokias dvokiančias iš
matas, kad, žmogiškai kalbant, 
tokių puvėsių tokių dvokian
čių dalykų nebūt galima su
rast normaliame žmoguje. Be 
to, minėtinas faktas, kad mo
telis vos ką: nors buvo valgiu
si per keletą savaičių. Paabe-
jotina buvo, ar ji išliks gyva. 
Vieną kartą moteris išvėmė 

per moteriškės burną ir kau
kė kaip laukinis žvėris. 

Toks staugimas, kaukimas, 
klyksmas kasdien tęsėsi pei 
keletą valandų. Kar ta i s buvo 
panašu į liūtų arba Iii jenų or
dą, arba buvo lyg kad kaičių 
kniaukimas, galvijų baubimas 
arba šunų lojimas. Kar ta is pa 
sigirsdavo paskirų žvėrių bal
sas. Žinoma1, tokie balsai labai 
atsiliepė atvykstančių 12 sese
rų. Jos laikotarpiais pasikeis
davo. Toliau seka ekzorcis-
to tėvelio klausimas ir kalba daug makaronų; kitą kartą 

sugraužtų tabako lapų. P e r | s u S e t o n u ' 
— Vardan Jėzaus ir J o Svč. 

Motinos Marijos, Nekaltai P ra 

būt 
apaštalai i tolimiausius kraš-

ali, taip brangios, kaip , v , .. , . , 
1 v • • ' u s l s v . y ko. Kadangi savo kra-

ir pati Lietuva. Na, o šiaudi- -. . t , • 
1 . . )sp> ir savųjų tarpe o tokias 

ui ui lietuviui gali taisyti, kad -v . ' ... , 
*7 . . įžymias pareigas eih nebuvo 

ir kas dien, vis j ik tiek bus. ' . . . r,,., 
. . . . jau taip malonu ir jauku. J ik 

Dalinai, ir pas jį teisingai! J • r> N • • r , 
1 •;' . .l Į vienas Baltramiejus pasilieka 

ii"trūksta. Reiškia, ir jis tie I . . . ' r . . 
' . ; i namie ir saviems Kristaus mo

šos turi. Tai vienok, jei klau 

10 iki 20 kartų į dieną nelai
mingoji moteris taip kankino
si. Valgis, kokį jį priėmė — 
h tai prievarta — buvo ma
žas vandens arba pieno šauk-j 
š t ūkas. 

sysim jo, niekad prie nieko 
neprieisim. Kadangi ir patai
sose klaidų bus. Ilgainiui *u 
"Lie tuva , Tėvynė m ū s ų " gie
smė pasidarytų ta ip pa't, kas 
pasidarė su poteriais... Nors 
bent Amerike: mažai :«\o 
giedos. 

kslą garsina. Iš pat pradžių 
neprasčiausiai sekės. Kai U", 
mat, Baltramiejus; aukštos 
kilties ir išauklėjimo žmogus. 
Jei ne iš žingeidumo, tai nors 
bent dėl to, kad J i s kalba, 
klausės daugumas. Ilgainiui; 
vienok, stabmeldžių vadai pa
kursto liaudį. Ši be niekur 
nieko prie šv. Baltramiejaus 

KOMUNIZMO KAINA 

Neseniai sugrįžo iš Ispanijos naminio 
karo lauko New Vorko universiteto profe
sorius Wal ter S. t'ook. J i s daug įdomių da
lykų pa pasakojo apie tą nelaimingą kraštą. 
Ta rp kitų dalykų jis pasakė: 

"Nežiūr in t kuri pusė laimės naminį 
karą (fašistai a r komunistai — Red.), 
Ispanija y ra sugriauta visai generacijai. 

Jos paminklai yra sunaikinti, prekyba 
sua rdy ta" . 

Tai komunizmo kaina. Tą kainą, anot 
Cbicago Exa<miner, tur i užmokėti kiekviena 
tauta, kur i savo ribose leidžia iškelti galvą 
kruvinajam komunizmui. 

Komunistai naikina viską^. j ie nieko ne
stato. Tai y ra grįžimas atgal į barbarizmą. 

Kuo yra apdarai vaizdui,; prisikabina. Pasėkos to viso 
tuo y r a plaukas žmogaus vei- jbuvo tos, kad gyvam kailį 
dui. Geriausias piešinis o be nuplėšia, skaudžiausiai kanki-
a ta tinkamų apdarų, mažai rei- ndami, kol galutinai ir visai 
škia. Gražiausias žmogus, o numarina, 
be plauku «ia mažiau. Ve del 

Vienas ar daugiau velniu 

Reikalinga buvo susižinot 
ekzorcizmo eigoje, kiek velnių 
buvo apsėdę moterį. Taipgi 
reikalinga ir svarbu buvo su
žinoti kiekvieno velnio vardą; 
kitaip negalima jų išvaryti iš 
apsėstosios. Įvairiuose laiko
tarpiuose moteriškėje girdėta 
įvairių balsų. Tas faktas pa
rodė, kad moteriškėje yra dau 
giau negu vienas velnias. Bū
ta balsų, kurie atrodė pana
šūs i gyvulius ir visai neria-
turulių, kurie graudžiai, liūd
nai keikė ir niršo. Vėl, girdė
ta kitų balsų, klyksmų pana 
šių į žmones, kurie p a s i n i s 

dėtos, kuri suminė žalčio ga
lvą, pasakyk man tiesą. Kas 

i iš jūsų esate vadas, ar ku
nigaikštis: ' Kai Į) tavo vardas. 

Velnias, lodamas kaip gon
gas a tsakė: 

— Beelzebubas. 
— Tu, — io^i'- toliau tėvas, 

— save vadini Beelzebubi. 
Nesi velnių kunigaikštis Liu-
ciperis t 

— Nesu. Tikta i vienas jo 
palydovų. 

— Tu nebuvai, — klausė 
toliau misijonierius, — tad 
žmogus, bet nupuolusis ange 
las, kuris norėjo patapt i ka ip 
Dievu. 

Grieždamas dantis velnią* 
a tsakė: 

— Taip, tas taip yra. 11a .. 
kai}> mes Jo neapkeučiam. 

— Kodėl vadiniesi Boelze 

ko plaukus stropiai prižiūro
mą. Vartant istorijos lapus, 
tenka sutikti veik stebuklin
gai gražių veidų. Ir vien už 
tat, kad plaukai gražūs. Gal 
del to senovėj plaukų nekir
pta. Anaiptol. Ko ilgesnis 
plaukas, to gražiau. Ne ti«-; 
tiek. Ilgas, gražus plaukas ge
riau pridengia kaklą ir ap
saugo nuo peršalimo. Ypač 

tų tik paprasta, kad ir baž
nytine įstaiga, jau būtų seniai 
pražuvusi, dar šv. Baltramie
jaus laikuose. 

Lenkai Žudo Lietuvius 
jus 

Liepos viduryje netoli Lie 

kė didžiai kenčia ir nusimi-,'Imliu, jei nesi velnių kunigai-
xseru f 

— Gana, atsake šėtonas, — • 
mano vardas Beelzebubas. 

nę. Kaip patirta, per iškilmė 
Jei Katalikų Bažnyčia b i M n K t t Bažnyčios ekzorcizmą še

fo 

tonas gal būt priverčiamas 
kalbėt. Taipgi, jis, gal būt, I 
priverstas kalbėt tiesą, nors 
ir yra netiesos tėvas. Aišku, 
jis visados bando ekzorcistą 
suklaidint ir apgaut. Yra tai 
paprastas atsitikimas, kau 
šėtonas bando visai neatsakvt 

Ksi greta Liueiperiaus, 
ar iš mažesniojo angelų choro! 

— Priklausiau kadaise prie 
Serafinų choro. 

•— Ką tu darytum, — klau
sė tėva,s Teofilius, — jei Die
vas tau suteiktų progą atsi-

muzikai ir balso mylėtojai su tuvos - Lenkijos adrninistraci-
tuo sutinka. Nekartą visai iš j jos linijos, Kampačių kaimo 
netyčių ir vien tik prigimties Jackuose lenkų pasienio karei-
kelią sekdami, dėvi ilgus plau viai nušovė lietuvių Šv. Ka-
kus. I lgas plaukas, mat, ap
saugo visą galvą nuo berei
kalingo šalčio. Tai viena. An
tra. Teikia daug grožės ir aiš
kumo akims. Galutinai, sulai
ko gyvaplaukius ir bereikali
ngą barzdos augimą. Kol vy-

zimiero draugijos skyriaus pi
rmininką Juozą: Balčiūną. J o 
kūnas kviečiuose išgulėjo pus
antros paros. Juozas Balčiū
nas buvo susipratęs lietuvis 
ir daug lietuvybei pasidarba
vęs. Tsb. 

į ekzorcisto jam paduotus j teist už J am padarytą netei-
klausimus, išsisukdamas gud-jsingiuną? 
riais posakiais, melais, nuda- šė tonas pašiepiančiai atga
vimais, kė. 

— Ar lai tu tik toks kom-Kada šėtonas buvo užklau 
stas, vardan Jėzaus Kristaus, 
Prikryžiuoto Išganytojo, ptusi-
sakyt, kiek piktųjų dvasių e-
są moteryje, jis, be jokio lai
davimo, bet išdidžiai, pasisa
kė, kad keletas jų buvo joje. 
Kada Jėzaus vardas buvo iš
tar tas , velnias pradėjo putot 

petetingas teologas? 
— Kaip ilgai kankinai šią 

nelaimingą mergelę? 
— Nuo jos 14 metų. 
— Kaip tu drįst i įžengti į 

nekaltos mergelės sielą ir j į 
taip kank in t i ! 

(Daugiau bus) 
. . 
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KATRIUTĖS SAPNAS 
[Katriutė buvo gera morgai-

sii nieku nesipešė, nesiba-
nekeikė, t ikras, rodos, au

liukas. 
[Karty, naktį, ji sapnavo to-

vo toks už rašas : "Blogieji 
darbai." Kat r iu te betr indama 
rankomis iš džiaugsmo net 
pašoko. Visas puslapis buvo 
baltutėlis: ji nepadarė ne vie
no blogo darbo. Bet Angelas 
vertė dar ir treoia lapą. I r 
Ka t r iu tė nuliūdo. Čia visas 
puslapis buvo pr i rašytas jos sapną. Bėginėdama po žv-

|ičią pievą, ji pamatė prieš I gerųjų darbų, bet tų, kuriuos 
ve ilgais bal tais rfibais ank-
į vyrą sn žvaigžde kak (o j 

išskėstais sparnais už pe-
D. Tai bnvo jos Angelas 
rgas. J i s pamojo Katr iute i , 

ji galėjo padaryti, bet nepa
dori'. Kiek svkin ii matė. kad 
mamytei reikia malkų, — bet 
mamytė jos neprašė, ir ji 
malku neatnešė: kiek sykiu, 

paėmė už rankutės ir įsi-
dė Į labai didelį, šviesu 

d ši pas jį ateitu. Angelas [turėdama gražu obuolį, neda
vė draugei jo nė paragaut i . 
Kiek sykių, supratusi gerai 

mbarį. Čia nieko daugiau Į pamoka, nenorėjo jos paaiš-
buvo, tik stalu pris tat inėta , .kinti nesupratusiai draugei, ir 
t tu stalų sukrauta daugy- .daugybė da r kitokių gerų ne

didelių, storų knygų, j padarytų darbų ten buvo už-
vas tai per knygos?" pa-
tusė nustebusi Ka t ry tė sa-

Angelo Sargo. ' ' T a i kny-

rašyta. Kat r iu tė emė verkti . 
Angelas S&rga^ ja išvedė 
laukan iš kambario, ir Kat-

kuriose rašomi visi žmo- ' r iu tė pabudo, 
i darbai. Paskutinio teismo . Pakalbėjusi rytmetinius po-
•ną kiekvienas savąja kny- terėlius, Kat r iu tė daug nesi-

pamatys ir iš jos bus tei- rūpindama tarė : " N u o šios 
m a s ' \ " T a i , be abejo, dienos, kiek galėsiu, neaplei-
mann knyga čia yra:7 ' tuoj siu nė vieno gero (įarbo.*' 
paklausė šventąjį Sargą 

SODAS 
Ponas Albertas ties miesto 

var ta is turėjo gražų sodą. J o 
sūnus Jonukas dideliai džiau-^ 
gėsi visokiomis gėlėmis, ku
rių ten nemaža buvo. Tėvas 
pavedė jam vieną lysvę, ku
rią jis galėjo kaip tinkamas 
apsėti gėlėmis. Daržininkas 
tuojau apkasė ją, grėbliu dai
liai išlygino ir išakėjo, o kra
štus apsodino žaliomis saulu
tėmis, kurioms j au buvo ėmę 
kaltis mažyčiai žiedeliai.1 

Po keleto lietingi^ pavasa
rio dienų vėl ateina tėvas su 
sūnum į sodą, ir ką gi jie ma
t o : visos saulutės pražydusios 
skaisčiausiomis spalvomis — 
raudonai, geltonai, margai , — 
o vidury tų gėlių rėmų, raus
vame dugne pridygo daugy
bė žalių gležnučių lapelių, ku 
rie sudarė penkias dideles 
gražias raides J O N A S . 

PUODAS MEDAUS 
Vieną sykį (Marytės motina 

virtuvėje turėjo labai daug 
darbo. J i i r sako savo dukte
r i a i : " Š e tau rūsio raktas, 
vaikeli, bėk grei tai atnešk 
man citriną. ' ' 

Nuėjus į rūsį, Marytė ėmė 
smalsiai dairyt is aplinkui, be 
nra čia kokio gardesnio para
gauti . Tr pamatė aukštai ant 
lentynos puodą medaus. Pasi
stiepė, kiek tik galėdama, ir 
siekia smaliūgu pirštu pasi
dažyti medaus. 

Tik staiga čiupt kažin kas 
pi rš tą i r įsisegė biauriai . J i 
ėmė rėkti, kiek tik gali, šauk
ti. Žiūri , kas čia y ra , — ogi 
didžiulis vėžys įsisegęs, įlei
dęs savo Čiuptuvus i pirštą, 
ir visai nė nemano paleisti. 

Motina pr ieš porą dienų, 
Marytei nieko nesakiusi, kaip 
tik buvo medų pardavusi ir 

MAINAI 

ttjo vieną kartą senis pro 
upę, o upėje maudėsi turtin
gas pirklys i r pradėjo skęsti. 
Senis šoko į vandenį ir išgel
bėjo tą pirklį. 

Parsivedė pirklys tą senį 
pas save miestan, gerai pa
vaišino ir išleisdamas jam do
vanojo aukso luitą sulig ar
klio galva didumo. 

Padėkojo senis ir 
auksą namo,. Susitinka ji ke 
lyje čigonas su arklių būriu. 

Berniukas, isVvdęs savo Iv--J i t u š ^ P l l o d * ^ l l s i k e l e t a 

'ai]), yra. Ana toji, kuri 
i prie b a s t o . — " T a i 

rodyk man ja ." Angelas i 
kiek pasižiūrėjo, pakraipė 

va, sparnus pasitaisė, da r 
k pamąstė, ir j is nuliūdo: 
<kui ta rė : "Ge r i au būt, kad 

nematytum. Ją pamačius, 

/. M4ė ("š-Us") 

01 TU, STRAZDE! 

• « Kaip a s irūpinsi 
d rūp ins iu?" išdidžiai atsa-

Katrvtė . " D a r šį vakarą 
riau sąžinės sąskaitą ir ne-
lau savo gyvenime jokios 
d inos nuodėmės." — " K a d 
i taip nori, tai pama tyk , " 
Angelas atvertė Katr iu te i 

gyvenimo knygą. P i rma-
lape, viršuje, buvo užra-

a : "Gerieji darbai." P r i -
yta buvo pusė puslapio. I š 
augsmo Kat ry tės širdelė 
arkiai plakė. Angelas ver-
ir kitą lapą. Čia viršuj bu-

— Oi tu, strazde, stazdeli, 
Tu, raibasis paukšteli, 
Ko čiulbėjai lazdynų 'krūmely? 

Ar lazdynus auginai, 
Ar riešutus brandinai , 
A r kalnely uogeles sirpinai? 

— Nei lazdynus auginau, 
Nei riešutus brandinau, 
Nei krūmely uogeles sirpinau. 

Ant žemelės tūpdamas, 
Vabalėlius r inkdamas. 
Savo mielus vaikelius auginau. 

I r galvelę lenkdamas. 
Viršuj medžio tupėdamas, 

ĮLeidžiau balsą į žalią girelę. 

v 

a s svę, labai nustebo: " K ą 
ma tau! Tš žemės Išdygo mano 
v a r d a s ! " sušuko jisad. " S a 
kyk man, tėtuši, kaip šitos 
tokios didelės ir puikios rai
dės galėjo suželti lysvė je?" 

Tėvas šypsodamas t a r ė : 
" K a i p tu manai, a r tik ne sa-

vaime jos pasuijart Vėjas 
galėįoi sėklas ta ip išnešioti, 
jogei šios raidės turėjo susi
d a r y t i . " 

" N e , n e ! " sušuko Jonukas . 
"Nega l imas da ik tas ! Bet pa
lauk, aš imu jau godytis. Že
mėje tu išrašei raides, paskui 
į sėjai į j as sėklų, žemę suakė-
jai, ir dėl to šitie gležnus žo
lynėliai sužėlė tokioje dailio
je tvarkoje. Aš nė kiek da
bar neabejoju. Tai tavo dar
bas, brangus tėtuši! Tu norė
ja i man padary t i netikėto 
džiaugsmo.. ." 

" Į spė j a i , va ike l i ! " prisipa
žino tėvas. "Žinoma, kad aš 
šias raides išbraižiau. Bet pri
sižiūrėk, Jonuk, į tuos žoly
nėlius, kurie tavo vardą suda
ro. A r ne daug dailiau jie 
nupiešti, negu šitos raidės, i r 
a r ne gražiai nudažyti? Argi 
uėra kur nors to didžiausio 
Pro to , kurs mažyčiuose sėklų 
griideliuose būtų gėlių paveik
slus išbraižęs? A.rgi nėra kur 
nors tos mylinčios Širdies, ku
r i būtų tat mums pasidžiau
gti p a d a r i u s i ? " 

Jonelis, paėmęs tėvo ranką, 
t a rė karšltai: "Brang iaus ia s 
tėtuši, daba r aš viską supran
tu ta ip aiškiai, kaip dar nie
kuomet savo amžiuje: tai Die-

vežių. 
Išgirdus Marytės riksmą, 

nubėgo j: rusi, atsegė nuo 
kruvino piršto vėžio čiuptuvus 
ir t a rė : " T e g u ši maža baus
mė tave persergs t i : per smal
sumą galėjai dar i didesne 
bėdą patekti . J a u daugelis, 
kurie ti)k jaunystėje pr ipra to 
prje smalsumo, praleido tur
tus, pakenkė sveikatai ir dar 
blogiau — savo s ie la i ." 

Sveikas, gyvas, seni! Iš 
kur eini? 

— I š miesto, nuo turtingo 
pirklio. ; 

— O ką tau davė tas pirk
lys? • 

— Ogi šitą aukso luitą. 
— Atiduok man auksą, o 

sau imkis gražiausiąjį arklį 
iš mano būrio. 

Pasiėmęs senis arklį, padė
kojo čigonui ir eina toliau. 
Susitinka piemenį su jaučių 
kaimine. *&W' 

— Sveikas, gyvas, seni! Iš 
kur ' tave Dievas neša? 

Sumainė senis jautį ant avi
no, padėkojo ir eina sau. Su
tinka bobą su vištomis. . 

— Sveikas, gyvas, seni! Iš 
kur tave Dievas neša? 

— Iš miegto, nuo turt ingo 
pirklio. 

— O ką tau davė tas pirk
lys? 

— Ogi aukso luitą sulig 
arklio galva didumo. 

— Kame gi tas auksas? 
— Sumainiau su čigonu ant 

»esasi arklio. j ' g g 
— O kame arklys? 
— Sumainiau ant jaučio. 
— O kame jautis? 

— Ogi sumainiau ant ark
lio, 

— O kame tas arklys? 
— Ogi sumainiau, ant jau 

v • 

eio. 
— O kame tas jaut is? 
— Sumainiau ant avino. 
— O kame avinas? 
— Ogi sumainiau ant viš

tos. 
— O kame višta? 
— Ogi sumainiau ant ada

tos. 
—• O kame ta ada ta? 
— Ogi lipdamas per tvorą 

pamečiau. 

no. 

— Gerai, balandėli, kad tu 
Sumainiau ant šito avi-1 dar pats pargrįžai . 

Ir paršavedė senį į trobą. 

— Iš 

— Tai mainykime aviną ant 
gražiausiosios mano vištelės. 

Sumainė senis aviną ant 
vištelės, padėkojo ir eina to
liau. Ateina žydas su adato
mis. k 

— Sveikas gyvas, seni! Iš 
kur eini? 

— Iš miesto, nuo turtingo 
pirklio! 

— O ką tau davė tas pirk
lys? 

— Ogi aukso luitą sulig 

KAIP ČIGONAS VOGĖ 
MĖSĄ 

miesto, nuo turtingo j arklio galva didumo 

gra-vas sutaisė visus tuos 
žiausius žolynus, kuriuos čia 
sode matome, idant parodytų, 

j jogei J i s mus myl i . " 
" T i k r a t i esa , " kalbėjo tė

vas, " visas šis sodas su žo-
I lynais ir medžiais yra tai di
delė knyga, kurios kiekvienas 
lapas mums liudija begalinę 
gėrybe, išmintį ir galybę visų 
d a i k t ų S ut vėrė j o . ' ' 

pirklio. V W-: 

— O ką tau davė tas pik-
lys? # « ' 

— Ogi aukso luitą sulig 
arklio galva didumo. 

— Kame tas auksas? 
— Išmainiau ji su čigonu 

ant šito arklio. 
Taa mainykime arklį su 

manim ant gražiausiojo jau
čio. 

Sumainė senis arklį ant jau-
čio, padėkojo ir eina toliau. 
Susitinka avigani su avių bū
riu. 

— Sveikas, gyvas, seni! Iš 
kur tave Dievas neša ? 

— Iš niiesto,. nuo turt ingo 
* 

pirklio! 
O ką tau davė tas pirk-

Kame gi tas auksas? 
— Sumainiau ant arklio. 
—• O kame tas arklys 
- Sumainiau ant jaučio. 

— O kame tas jautis? 
Sumainiau ant avino. 

— O kanu1 tas avinas ? 

Vieną kartą čigonas ėjo 
mėsos vogti. Prisikrovęs mai
šą, norėjo išeiti laukan, bet, 
nepataikęs durų, įsmuko j 
trobą. įėjęs, čigonas nusigan
do, bet susigriebęs t a r ė : " V a , 
tėvai, a F- nori, tau velnias iš 
pragaro mėsos s iunč ia?" Šei
mininkas, pažvelgęs į sumišu
si čigoną pabūgo ir atsakė: 
" E i k su savo mėsa pats į pra
garą, aš iš velnio jokių do
vanu nenor iu !" — ' ' K a d ne-
nori — nenori, tad sudie, ' ir 
eigr.uas su mėsa išėjo. Tik 
rvto metą šeimininkas susi-

Sumainiau ant šitos vis- j prato pamatęs, jog jo mėsoj 

lys 

tel os. neher. 

su 11 ir — Ogi aukso luitą 
arklio galva didumo. 

— Kame gi tas auksas. 
— Sumainiau su čigonu ant 

geriausiojo arklio. 
- Kiekvienas katalikas be r-* — O kame tas arklys? 
kinkas ir mere/aite, khtris-ji — Sumainiau su piemeniu 
myli savo šv. katalikų tikė- ant šito jaučio. 
jimą stengiasi platinti "Ma-' — Tai maiinykime jautį ant 
žiįjų Skaitytojų Skyrių.' didžiausiojo mano avino. 

* * " ^ * ^ ^ ^ ™ " " * f ' ^ • • • - • • - " ~ I I I I - • 

UNCLE WIGC*LY\STRl 

— Tai mainykime ir su ma
nim vištelę ant geriausiosios 
adatos. 

.Sumainė senis vištelę ant 
adatos, padėkojo ir eina na
mo. .Jau buvo visiškai nebe
toli namų, tik per tvorą per
lipti bereikėjo. Senis belipda
mas ir atdatą pametė. Paieš
kojo, paieškojo, mato nebera
šiau ir eina i trobelę, o se
nelė pamačiusi atbėga jo pa
sitikti. 

— O tu, balandėli, kur tu 
buvai taip ilgai pragaišęs? 

— (ii mieste buvau, pas 
turtingą pirklį. 

—< O ką gi tau davė pir
klys? 

— Ogi aukso luitą sulig ar
klio galva didumo. 

— O kame tas auksas? 

RUG!Ų_VARP0S 
Išėjo sykį ūkininkas su ma-

žučiu sūnum Petreliu į lauką 
pasižiūrėti, a r piautini jau 
rugiai. 

"Sakyk man, tėtuši, kodėl 
vieni rugių stiebai taip pa
linko žem\n, o kiti stati st<>-
vi aukštyn iškeltomis varpo
m i s ? " klausė berniukas. " A r 
nebus statieji geriausi, kad 
prieš juos kiti taip žemai len
k ias i ?" 

Tėvas nurėškė porą varpų 
ir t a rė ; "Žiūrėk, šita varpa, 
kuri taip droviai lenkėsi že
myn, pilna gražiausių grūdų, 
o štai antroji, kuri taip di-
džiuodamos kėlėsi aukštyn, \ i 
sai tuščia ." 

'Oh.UncleY/i^ily! 
My dollies ey^s -ĮSI 

'i t e l i o u t ! 

, Ux 

LITTLE ramm By Bruce Stuart 

Laimingas šunelis. Į ponios F . E . Barkley namus, 
Knoxville, Tenn., įbėga šis šunelas i r su šiuo paka
bintu an t kaklo plekatu. Barkley; paskelbus laikraš
ty i r įdėjus jo atvaizdą, 200 pareiškė noro paimti šu
nelį auginimui. 
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VYČIŲ SEIMO PPRAMOGOS 
PROVIDENCE, R. L 

Dvitlešiluts ketvirtasis Vy- neblogas benas, kur jaunieji 
vių seimas šiais metais įvyko mėnesienos šviesoje puikiai pa 
Provideiice, R. I. rugpjūčio 4-Įsišoko ir pasidžiaugė gražia 
G d. Puikiai jį suorganizavo 
ir tvarko 103-eioji Vyčių kuo
pa su karštu dvasios vadu j matomo iš tolo... 
kun. J . A. Vaitekūnu ir pirm 
J. Kuprevičium, kuriuodu y-j 
pae daug pasidarbabvo, ki-

Pirmadienis, rugp. 17 d., 1! 

gamta, gražiais žiburiais ne
pamirštino Providence miesto, 

Tačiau bene svarbiausia pia 
i uoga buvo banketas puikiau-

. . , siune Biltmore viešbutyje, kur tiems jų draugams juos gra- L . . . v. . . ° A. T T .'buvo parinkta viena gražiau jsiai remiant. Pati seimo eiga,' 
be abejo, yra gražiai užrašy
ta sekretorių lapuose ir apie 
tai čia rašyti svečiui, ne dele
gatui, netenka. Tačiau niekaip 
negalima tylomis praeiti pro 
gražias pramogas, kurių pro-
vklensiečiai svečiamsn tikrai 
puikių parengė. 

Susi važiavusius svečius, sei
mo išvakarėse, rugpiūčio 3 d. 
providenshčiai tiesiog nuste
bino savo puikiai paruoštu su
sipažinimo vakaru koncertu, 
kuris visus kuo puikiausiai 
nuteikė ir neleido delegatams 
čia jaustis svetur. Visi pasi
juto esų pas savuosius, o daug 
kas reiškė esąs "ka ip namie". 
Koncertas, dalyvių pasakoji
mu, buvęs tiesiog nepaprastas. 
(Jaila, rašančiam šias eilutes 
neteko dalyvauti. 

Nepaprastesnės tačiau buvo 
ir kitos pramogos, kuriose 
buvo daug širdies ir rūpesčio 
jdėta. Niekados neišdils iš at
minties puikus rugpiūčio 4 d. 
vakaras ir naktis, kad visi sei 
iiio dalyviai ir m mažai vietos 
svečių plaukiojo kelias valan
das gražiu laivu, kur grojo 

sių salių, penkioliktame aukš
te, iš kur vėl buvo puikiai 
matomas miestas, jo ramūs, 

j Paryžiaus šviesas primenan
tieji, žiburiai. Bankieto tost-
meisteriu buvo gabus kalbė-

. i to jas ailv. Mileris iš Worees-
ter, Mass. J is tikrai meistriš
kai vadovavo bankietui, gra
žiai užrekomenduodamas kal
bėtojus, kurių buvo apie du 
tuzinu. Vieni ilgesnėmis kiti 
trumpesnėmis kalbomis kėlė 
gražias mintis, žadino patrio
tinius jausmus. Labai jautriai 
ir tėviškai kalbėjo Vyčių tė
vas Morkūnas, pa'ts beveik a-
šarodamas ne vienai jautres
nei klausytojai ašarėlę išspaus
damas. Daug ovacijų susilau
kė kun. J . Vaitekūnas, kun. 

[ j . Švagždys ir gerbės svečias 
dr. J. Leimonas, kuris čia o-! 
i'icialiai su vyčiais ir atsisvei-
kino. Koncertinę dalį atliko 
visų vietoje mėgiama daini
ninkė Ad. Mickevičiūtė, kuri 
padainavo porą dainelių. Jos 

CHICAGAI '-BOMBARDUOTI". Šarvuoti tankai 
iš Fort Knox, Ky., traukia linkui Chicagos, kad bom
bardavus miestą, Chicaga, kaip žinome, gina kita ka
riuomenės dalis. Tai U. S. A. kariuomenės manevrai. 

balsas stiprus, galingas, pui-1 išsireiškė, ' 'padangės salėje". Paskutinis Vyčių seimo va
idai valdomas, nepaprastai, Jauna dainininkė jei tinkamu (karas paskirtas šokiams, ku

liuose buvo nepaprastai janki -*• * v~~ — 
gražiai skambėjo puikioje,' dainos keliu eis, tai galės tu 
kaip vienas kitas kalbėtojas11 ei į dar daugiau pasisekimo. nuotaika, Dzūkas Varenis 
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DIENRAŠČIO 

Del 70 Centų Sudegino 
Motinos Ukj 

• 

liadvilavičius Ed. 21 metų 
amž. gyv. Nerimdaičių k. Ne-
varėnų valse-, parėjęs liepos [ 
19 d. apie 14 vai. į namus iš 
bažnyčios, įsigėręs ėme pra
šyti "motinos duoti jam 70 ce
ntų nueiti vakarėliu bilietui. 
Motina, užuot davusi pinigus, 
ėmė sūnų visaip barti. Besi
barant kilo smarkus susikir
timas ir sūnus tuoj pasakė, 
jog daugiau pas motina, nebe
gyvens. Tai pasakę-s, ėmė krau 
ti savo daiktus. Bedėliodamas 
daiktus dar susibarė ir pagra
sė padegti motinos trobesius. 
Motina iš to pasijuokė, o sū
nus tuoj pat nuėjo ir uždegė 
daržinėje sudėtą šienų. Paste
bėjo ugnį tarnaitė ir užgesino. 
Grįžęs sūnus į namus, kiek 
užkando ir nuėjęs vėl padegė 
šienų daržinėje. Moterys, tar
naitės, norėjo gesinti, bet ne
leido, grasindamas mušti pa
galiu. Bematant ugnis įsilie
psnojo ir apėmė visą daržinę 
ir tvartų po vienu stogu. Tva
rte tuo metu buvo suleisti po-: 
kaičių gyvuliai, kuriuos su di-1 
deliu vargu vos išleido. Su- i 
degė daržinė su tuo tvartu, j 
o tvarte sudegė karvės ir 1 
jauti*. Šieno tvarte sudegė a-
pie 60 vežimų. Nuostolių pa-1 
daryta apie 4000 lt. Po gaisro 
sūnus motinai kitų žmonių a- j 
kivaizdoje pasakė: "Nenore-j 
jai man duoti 70 centų, tai ( 

dabar turi didesnius nuosto-j 
l iūs". Kadvilavičius Edmun 

THINGS THAT NEVER HAPP] 
Cnjiįy.1 Inter-natl Cartoon Co., N. lY. 

<S«*e"©/**,-r 

ir šį pavasarį grįžo iš kariuo
menės, kur atliko karinę pa
reigų savanoriu. 

AKIŲ GYDYTOJ 

Baigiama Aiškinti 
Šnipinėjimo Afera 

Klaipėdoj 

^J 
DR. VAITUSH, OP' 

LIETUVIS 
OPTOMETRICALLY 

SPECIALISTAS 
. Palengvins akly jlempimąj 

P r i e š d u m ė n e s i u , k a i p jail e 8 t i Priežastimi galvos skau| 
svaigimo, akiij aptemimo, nej 

r a š ė m e , K l a i p ė d o j e hllVO S U - m o . skaudamą akiu karštį, 
v . . ... trumparegystę ir toliregysLę. 

sekta didele snipinėjiuio ai'ers ! «*» teisingai akinius, visuo* 
,_,. . I kimuose egzaminavimas daro^ 
\ okietlJOS į l i n d a i . LietuVOS «lektra, parodančia mažiausia 

• das. Speciali atyda atkreip| 
i , ., i v I s a u g u m o h ' t e i s m o o r g a n a i (lll imokyklo's vaikus. " Kreivo* a 

d a s , S u l a i k y t a s i r kVOCiailiaS, ° . & .taisomos. Valandos nuo 10 
i . . . T̂  (mėnesiu dirbę, dabar iau bai-!Nedėiioj DUO I ~ 

padegime prisipažino. Dari :' ,J .v , siiikimą akys 
, n ! . , I gia šita šnipinėjimo afera is-
kvociamas nupasakojo, k a d ; . . . . J 

,-iv. . A. , aiškinti. Tieson bus patrauk-

didžiai nesugyveno su motina, v. 
, , , . . . . ; ta keliasdesimts asmenų. Kai 

ir nuolat buvo skriaudžiamas. I . . . . 
T. , i rr» i-- kurie nusikaltėliai jau kiek 
Jis su kvota perduotas Teisių v. . ,J 

,. , - • • i anksčiau, dar prieš ai eros ati-
apvlinkes teismui, kuris jau . l 

, . , . .denginuj pabėgo 
paskyrė tardoma priemone — L . , . 
. ^ ... . , . , , , Si byla Lietuvoj 
1000 litu turto laido, o kadan- • v . . . . . , įkelia nia/ daug toki pat susi gi to jis neturėjo, tai patai- . ... , . . \ „ 

. , ._.. . uomeuiiia, kaij) ir p ries pus 
pintas Į kalėjimą. i \ . \ 

antrų metų nagrinėtų garsio 

j Vokietiją, 
visuomenėje 

o iki 12. Di 
atitaisomos be 

Kainos pigiau kaip pirmiau.| 

Uadvilavieius Edmundas, Te 
išių gimnazijoj 3 klases baigė 

ji valstybės išdavimo bvia. 
Tsb. 

4712 SO ASHLAND 
Phone Boulevard 7J 

30 METŲ PRITYR] 
Akys egzaminuojamos — 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETA 
OPTOMETRISTA 

1801 S. Ashland Av< 
VALANDOS: kasdien nuo 

12 — 1:30 iki 8 vi 
TeL CANal 0.523 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI LIETUVIAI D AKT 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office TeL CANal 0257 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

Rugsėjo-Sepf. 7 d., 1936 
Vytauto Darže 

115-tos gat . tarp Crawford ir Cicero / 

DR, J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

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

DR. STRIKOUIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL FROspect 1930 

Res. FROspect o659 

DR. P. Z. ZALATORIS ! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

i 
Residencija 6600 So. Artesian A ve. j 

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

ves. 

k" 

TeL CANal 6122 

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. -

Telefonas REPnbbc 7868 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

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

DR. JOHN J. GAI 
DANTISTAS 

4218 Archer Avei 
Telefonas: LAFayette 

Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 
ir nuo 7 iki 9 vai. vaki 
Ketvirtadieniais pagal suj 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAI] 
2423 W. Marquette 
GYDYTOJAS IR CHIR1 

Vel. 2—4 ir 7—9 vi 
Ketv. ir NedėUonua ausi 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKU1 

Į V A I R Ū S DA K T A £ A I 

CHARLES 

• 

• i • i M 

OJISAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2 labos 
CHICAGO, 1LL. 

Telefonai MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vakaro. Nedeliomis KUO 10 iki 12 

" i i EO pietij ir nuo 7 iki .8.:3Q ral N u o 10'12 v- ryto> 2-3 ir 7-8 v. rak 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

GYDYTOJAS IR CHIRTJ] 
2158 W. Cermak R< 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. 
Ketveriais pagal šutai 
2305 So. Leavitt s i 

. TeL CANal 0402 

DS, P. ATKOčIONl 
. DANTISTAS 

1446 ftx 49th Ct, Cto 
U tara., V-etv. ir Petn. K 
3147 Soi Halsted St, O] 

Paned., Ht̂ Bd. ir Subat 2-

I4kdts I Nedeliomis auo 10 M 12 diena 

DR. A. J . MANI 
GYDYT0J/.V8 IR 0HIR1 

VIRginia llltf' 4070 Art 
Valandos: 1—-3 popiet ir 7] 

vakare 
REZIDENCIJA % 

LAFayette 3051 2519 W. 
Valandos:. 9—̂10 ryto ir 5I 

Trečiadieniais ir 6ekniadi( 
pagal gutiftj 

n; TMPTTPTPlilP'P TH ^ n T ^ T » t . T 
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A.L.RJC Vargonininkų 
Sa-gos Jubiliejinis 
25 Mėty Seimas 

BROOKLYN, N. Y. — Sd-
DIO išvakarėse, rugpiūoio 18 d. 
8 vai. vakare, Klaseiaus sa
lėje, Betts ir Maspeth avės., 

Darželio Atidarymas 
Atidėtas I 

CLEVELANP, O. — Cleve-
lamlo Lietuvių Kultūrinio Di\ 
jams nebetiki. 
iželio Sąjunga buvo nutarus 
formaliai darželį Atidaryti ra-

Maspeth, N. Y., įvyks prieš- gpiūoio 23 d. ir tuo reikalu 
šeiminis koncertas bei atva
žiavusiu iš plačios Amerikos 
vargonininkų susipažinimą*. 
Programoj dalyvaus garsusis 
Brooklyno Karalienes Angelų 
parapijos choras, vedama* 
croa. Pr. A. Dulkes, Viešpa
ties Atsimainimo parapijos 
choras, iš Maepetho, vedamas 
muz. Juozo F . Tamošaičio. l>a 
lyvaus ir vyrų choras, o prie 
to solistes Tamošaitiene, A. 
Jonavičiūte, E. Dragūnaite, 
trio O. Plečkaite, J . Lizūnai-
tč ir M. Augustinaitė. Taipgi 

jau pasirodė spaudoje žinios. 
Tačiau darželyje darbas šiek-
tiek susitrukdė ir todėl pa
minėtą dieną atidarymo nebus. 
J is atidėta tularn laikui, apie 
ką tuoj bus oficialiai spaudo
je pranešta. Atidarymas Įvyks 
šios vasaros pabaigoje. Temy-
kit laikraščiuose pranešimus. 

Taipgi kurie kitų kolonijų 
lietuviai norėtų prisidėti prie 
šio didelio darbo savo auka, 
prašomi paskubėti prisiųsti, j 

Aukas siunčiant, čekį, pini-' 
jrus arba money orderį sius 

rcnciją. Tam tikri sluoksniai 
yra pareiškę pageidavimą, kad 
atskirų valstybių delegacijo
ms vadovautų patys finansų 
ministeriai. Tai būtų labai 
svarbu nes šiai konferencijai 
tektų skirti svarbios ekonomi
nės reikšmes ir, be to, būtų 
galima pasiekti laukiamų ir 
reikšmingų vaisių. Atitinka
mos Lietuvos ūkio įstaigos 
šiai konferencijai jau gana 
smarkiai ruošiasi. Tsb. 

riu, tai pirmaisiais metais šiaį 
santarvei Taryboje atstovai 
tų Latvija. Sąryšyje su ši] 
.Pabaltijo santan es reikak 
mu, rugpiūčio nien. pabaigoj 
je į Lietuvą, Latviją ir Esti] 
ją atsilankys Tautų Sąjungos* 
generalinio sekretoriaus ^ v a 
duotojas Azkariate. J is su Pa 
baltijo kraštų vadovaujančiais 
politikais turės visą eile sva
rbių pasitarimų. Tsb. 

rinktinė grupe parodys ką ga-ikit šiuo adresu: P. P. Mulio-
li. O kiek svečių yra pisiža- Jis, ižd., (360*6' Superior ave., 
dėje atvažiuoti padainuoti: Ci-
žauskai, Nekrašas ir kiti. Ya-
karą ves kleb. kun. J . Balk fi
nas. Po koncerto šokiams grieš 
J. Avižonio orkestrą. Įžanga 
pirm laiko 30c, o prie durų 
40c. : 

Pelnas skiriamas "Muzikos 
Žinioms". 

Ant rytojaus seimas prasi
dės iškilmingesnis šv. Mišio-
mis, 10 vai. ryto, Šv. .Jurgio 
pa ra p. bažnyčioje, 207 iork 
si., Brooklyn, X. Y. Per Mi
šias giedos v^ri^olfthif^^ 
inpoz. J. Žilevičiui grojant va
rgonais. 

Po Mišių šv. seimas įvyks 
bažnytinėj parapijos salėje ir 
ten 8 vai. vakare vakarienė 
svečiams bei žmonėms, kurie 
įsigys tikietą už $1.00. Prašo
me remti abu vakarus — ant
radienį koncertų, Klasčians 
salėje, o trečiadienį vakariu 
ny. Rengėjai: 

Pranas A. Dulke, varg. 
Ju<>zas F. Tamošaitis, varg. 

Cleveland, Ohio. 
K. S. Karpius, seki., 

0820 Superior ave. 
Cleveland, O. 

Radikalų mišinys. Madrido vyriausybės (radikalų) šalininkai: ūkininkai, vyrai, 
moterys ir regulerės kariuomenės kareiviai. Atvaizdas nutrauktas jiems einant pro 
(Juadarrana sukilėlių triuškinti. Daugelį tokiom "armi jos" sukilėliai, sako, pagavę 
i savo spąstus kulkosvaidžiais išžudę. 

Birželio pradžioje surengta 
piknikas, į kurį įdėta daug 
pastangų, bet ir sekinės buvo 
gražios — apie $300.00 pelno. 

Liepos paskutinę savaitę su 
i engta gatvėje parapijos ker
mošius, iš kurio pelno liko 

- Didelį Vežime 
Parverčia 

Kad ir Mažas Kupstas $i,soo.oo Tokiu badu parapi
jos finansai šiais metais gera
me stovy. Pastarojoj prauio-
goj pasireiškė labai gražaus 
ūpo. Susirinkime prieš pra
mogą visi, kurių tik prašyta, 
ne išsikalbėdami apsiėmė dar
buotis. Ką prižadėjo, pilnai iš
tesėjo. Visų savaitę gražiau
sioje sutartyje ir su nepapras
tu pasišventimu darbavosi. 

Po kermošiaus visi džiau-
sekmėmis. Yra vil-

MILVVAUKEK, VVIS. 
Kaip visur, taip ir Milwaukee 
laikai pagerėję. Pagerėjimas, 

člVmmrgm 'iievtiek jaučiamas, 
kaip kitur, nes depresija ne
buvo tokia žiauri. 

Lietuvių parapijos reikalai 
laip pat gražiai tvarkosi. Pra
džioje melų parapijos nutar
ta dažvti bažnyčia, nes ia>. 
buvo pusėtinai nublukusi. Tam 
tikslui nutarta aukoti po $5.00. 
Vienok iš kelių dešimkių pa-
rapijonų nedaug galima buvo 
surinkti. Valdyba buvo susi
rūpinus, kai]) reikės tos išlai
dos padengti. 

ties, kad ir ateity toji vieny- slybių saugumo reikalai ir de-
be, tas pakilus ūpas dabins 
lietuvių darbuotę. 

Lai Viešpats atlygina vi
siems prisidėjusiems ar auka, 
ar darbu prie kilnaus tikslo. 

Vietinis 

giasi j o 

Lietuva Ruošiasi 
Pabaltijo Ūkiškai 

Konferencijai 

1;KJ4 metais rugsėjo 12 die
na sudarius Pabaltijo valsty
bių politinę santarvę, kas met 
Įvyksta Lietuvos, Latvijos ir 
Kstijos užsienių reikalų mini-
sterių konferencija. Jose sva
rstomi opiausi šių trijų val-

rinama jų po-litika su stam
biaisiais pasaulio politikos į-
vykiais. Tačiau greta politi
nio Pabaltijo valstybių ben
dradarbiavimo, jau ugdomas, 
ir šių valstybių ūkiškas ben
dradarbiavimas. Lietuva, Lat
vija ir Estija susitarė šių me
tų rudenį Rygoje sušaukti Pa
baltijo valstybių ūkio konfe-

J Lietuvę Atvyks Tautų 
Sęjungos Generalinio 

Sekretoriaus Pava
duotojas 

Paskutiniuoju metu Pabal 
lijo santarvei skiriama dide
lės politinės reikšmės svar
biuosiuose Europos politikos 
centruose. Kaip jau žinoma, 

j rugsėjo mėnesyje Ženevoje į-
vykstančiame Tautų Sąjungos 
visumos suvažiavime, Pabal
tijo valstybės pareikalaus sau 
vietos Tautų Sąjungos tary 

' boję. Jeigu kitos valstybe* 
Pabaltijo santarvę išrinktų 
Tautų Sųjungos tarybos na-

ZARASAI. — Šiomis die-
nomis atvykę iš' Kauno fili 
muotojai nufilmavo garsiųjų 
Stelmužę, kur, kaip žinoma, 
auga storiausias Europoje 
ąžuolas. 

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Slogų 

žymus sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as
menų yra paliesti slogu. Jis nurodo, 
kad " rak tas" išvengimui slogų, yra 
palaikyti atspara, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį . 

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu 
tonikų būdavojimui ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Teikia jiems daugiau 
jėgos, ir jie išmeta nuodus, kur is 
oūua priežastimi įvairių negalių. Da-
dar laikas jums būdavoti atspara. 
Imkit NUGA-TONE tik t rumpą lai
ką ir tėmykit stebėtinus rezultatus, 
Parduoda ir garantuoja visi aptie-
koriai. Pinigai grąžinama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio irytmenLas u t 
Vl«ną Doleri- Lengva priimti ir pa
laiko jus tvarkoj. 

Nuo užkietėjimo mklt—UGA-80L. 
— Idealu Liuosuotoją viduri" 26c 
tr 5oc 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

J 

LIETUVIAI KLAUSYKIT! 
EVANS FUR KOMPANIJOS 
LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 

šį vakarę 9:00 vai. 
B VV. H. F . C. Stoties (1420-K.) 

Programo Vedėjas - Povilas Šaltimieras 

• ^ 

* Akordionistas * 
Al. Shemetas 

* Artiste * 
Genovaite (Šidiškis.) Giedraitienė 

Programas surengtas ir išleistas per 

ŠALTIMIERG PAGARSINIMO 
AGENTŪRA. 

3 1 3 3 So. Halsted Street 
N CHICAGO, ILLINOIS 

NAUJA LAIDA 
J3SBBSE 

"VALGIU 
GAMINIMAS 

IR 
NAMU 

PRIŽIORĖJIMAS" 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metu prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

. 527NORTHWEŠfERNAVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

YARds 1741-1742 

Didele 223 puslapių knyga su naujausiais receptais įvairių 
valgių gaminimui, pyragų, pajų, ir duonų kepimui, įvairių kon
servų ir preservų darymui, paukštienos kepimui ar virimui, dar-
žovių ir vaisių užlaikymui, ir 1.1. Taipgi yra visokių naudingų 
patarimų šeimininkėms. 

Ši§ knygą galima gauti per pašte arba raštinėj: 

i 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 J. Liulevicius 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138 

A. Masalskis 
A. Petkus 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

"DRAUGAS" ' i 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skudas 718 West H3th Street 
Phone MONroe 3377 

Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

GART, INI>. IiAIDOTUVIU DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN 

Geriauslaa patarnavimą* — Motaria patarnauja 
Phone fOfO 620 W. 15lh Ave. 

KAINA SU PERSIUNTIMU TIKTAI $ - | .05 

Ezerskis ir Sunus 
LatofJczirSmi 
> • • • • • • ' ' • • ' • * • • • » » — — * — ^ ^ 

J. F. Eudeikis 

10734 S. Michigari Ave. 
Tel. PULlman 5703 

S. C. Lachamcz 

2314 West 23rd Place į 
Phone Ganai 2515 J 

^ i • • i i • • n . . — m i i . > — . . . — ' — •• . • — . , . - . ^ ^ — » ^ — 

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

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
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Šiemet Liet. Kat . Vargonininkų Sąjunga mini 25 m. sukaktį. Jubiliejinis seimas jvyksta 
ruppįūeio 19 d., Šv. Jurg io par . *alej, Brooklyn, N. Y. š iame atvaizde matome Sąjungos nar ius . 
Tai jubiliejinis atvaizdas. Žinoma, čia matome tik dalį Sąjungos narių. &i klišė y r a "Muzikos 
Žinių.'* 

Atsišaukimas 

Nuoširdžiai prašau visu pa 
skelbti i plačią, gailestingą 
lietuvių visuomenę ši atsišau
kimą ir gelbėt mane vargšą 
ligoni nuo bado, ligos ir mir
ties. 

Bėda »man, kad esu vargšas, 
silpnos sveikatos ir, be visuo-
m< nės {mgalbos, nieko gero 
negaliu atsiekti, kaip tik rū
pintis apsigint nuo bado ir 
ntgaut sveikatą. 

Kol vasaros gražus oras, la
bi; i norėčiau dar kartą nuvy
kti į tuos mineralinius (sū
raus vandens) šaltinius, Mer-
ty sanitorijcn, M"n!stte, Mi 
cliigan. 11)29 metais buvau si
lpnas. Ten nuvykęs sustiprė
jau. Dabai- nuvykęs ten, gal, 
pasveikčiau. Bet t i n reikia 
kelią šimtų dolerių, kurių aš 
iš niekur negaliu gauti . 

Dėl to prašau, brangių bro
lių ir sesučių, visų lietuvių, 
draugijų, klubų, organizacijų 
ir geraširdžių žmonių pa gal-
bbos — aukos. 

Tik Dievo ir ar t imo meilė, 
gailestingumas, auka, gali ma 
ne, vargšą, iš nelaimės išliuo-
suoti. 

Su dėkingumu lauksiu seka
nčiu adresu: J. Lapinskas, 
1526 So. 50 Ct., Cicero, 111. 

CONTENTED H O U R ' 
ŠI VAKARĄ 

DR. DAFOE K A L B Ė S P E R jusiam gydytojui buvo paskir
ta daugiau laiko šio) vakaro 
programoj. J i s pasakys dau
giau anekdotų apie Dionne pe 
nktinukes, ir pasakys kaip 
mažas Callander miestelis pa-

Tik viena kritika taikoma 
Ui. Allan Roy Dafoe, kaslink 
kalbų, kurias duoda per Car-
nation "Oontented l i o u r " , ir 
ji yra tai, kad jis nekalba ii- [ ™ Falls. 
gai užtektinai. Taigi atsižymė- Gražus muzikalis programas 

kurį surengia Morgan East-
'man, susidarys iš dueto Opai 
Craven su Cyril P i t t s . Kon
certinė orkestrą sugros kla
siškus ir populiariškus nu
merius. Šios valandos žymus 

sids'rė sustojimo vieta nauja- kvar te tas sudainuos keletą mė 
vedžiams, ta ip kaip ir Niaga- giamiausiu dainų 

<? 

DAROME 

MORGICIUS 
Gerom Išlygom 

B. R. PIETKE WICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

^ : 

Liepos 20 d. Berlyno Frie-
driclio Wilbelmo universiteto 
ralėje įvyko iškilmingas tarp
tautinio olimpinio kdmiteto po 
sėd i s, kur iam pirmininkavo to 
komiteto pirmininkas grafas 
Baillet - Latour. 

Muz. Juozas Kudirka , Lie
tuvių B. K. Vargonininkų Sę 
jungos pirmininkas. Sąjunga 

I laiko savo jubiliejinį seimą 
• rugpiūeioi 19 d., &v. Jurg io 
j par . salėj, Brooklyn, N. Y. 

Šaltimieras Įeina į Savo 
Biznį 

Leidžia Naują, Radijo 
Valanda 

Žinomas veikėjas Povilas 
šal t imieras šiomis dienomis 
apleido Lewis krautuvę, kur 
buvo įsteigęs ir pasekmingai 
vedė lengvaus išmokėjimo ir 
garsinimo skyrius. 

Sužinota, kad Povilas Šal
timieras eina į garsinimo biz
nį po vardu "SALINĖM AD-
VERTLSTNG A G E N C Y " su 
raštine Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Šaltimie
ras jau nuo seniai lietuvius 

CHERNAUCKAS COAL 
GOMPANY 

1900 So. '(Jnion Ave. 
Tel. CANAL 2183 

linksmina gražia lietuviška 
kalba per įvairius radio prog-
ramus kaipo pranešėjas. Šįmet 
teko net ir anglų kalboje jį 
išgirsti iš W A A F stoties 
ir mums lietuvianis yra garbė 
turėt i savo ta rpe jauną lietu 
vį, kur i s ta ip gabiai toj sri
ty darbuojas. 

Birželio mėnesį Povilas Šal
t imieras baigė Chieagos Uni
versiteto specialius adverti-
sing kursus, kuriuose ta ip gi 
buvo mokinama radio drama, 
teknika ir t t . Povilas Šalti
mieras ypač pasižymėjo radio 
dramoje, nes atliko keletą 
svarbių rolių iš galingos WG 
N stoties " T i t a n s of Science' 
leidimuose per University 
Broadcasting Council, kurtų 
programai vėl prasidės atei
nantį rudenį, 

Šaltimiero garsinimo agen
tūra, tai p i rma tokios rūšies 
lietuvių tarpe. Toji biznio dir
va labai plati . Ši jo biznio 
pradžia daroma per radio. 
Pranešta, k a d ateinantį pinma 
dieni vakare, 9 vai. bus lei-
džiamas p i rmas prirengtas i r 
parašytas Šaltimiero lietuviš-

Pirtn&dierrfs, rugp. 17 d., Iy3<3 
' f! II i ' 
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kas radio programas iš sto 
ties W H F C (1420 K.) 
Cicero. Šis programas leidžia
mas pastangomis Chieagos di
džiausios Moterų Fu r Kotų 
Įstaigos — Evans F u r Com-
pany, vidurmiestyje. 

Pasisekimo! Žinąs 

POLICIJA IEŠKO MORO 
r.OH 

Chieagos pietinėj miesto da 
ly policija ieško " m o r o n o " 
(bepročio), kurs vakarais už
puldinėja jaunas moteris. 

Nuo gaisrų apdraudos kom
panijos sumažino ratą 5 nuoš. 
už mažų namų apdraudimų 
Chicagoj. 

f 
1937 RADIOS 

ir 

REIKALINGA DARBININKAI 

TURIME VIETOS jauniems, lietu
viškai- angliškai kalbantiems vvrams 
automobiliu pardavinėjimui. Nerei* 
kia prityrimo. Kreipkitės i MR. 
PIERCEi James Levy Chevrolet Co., 
4400 Archer Ave., VTRginia 1141 

REIKALINGA DARBININKĖ 

L I E T U V I A I ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Sonth Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

varasais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe!l St. 
Telefonas REPublic 9600 

REIKALINGA mergina generaliniam 
namų darbui. Lengvas skalbimas. 
Kreipkitės \ L. Goldman, CRAwford 
5049, 1647 So. Harding. 

REIKALINGA DARBININKĖ 

1 REIKALINGA mererina pagelbėti 
motinai. Nereikia skalbti ar virti. 
Teisinga. Turi būti vaikų mylėtoja. 
Būti naktimis. Geruose namuose. 
Pradžia: $3.00 \ savaite. Kreipkitės 
telefonu ROGers Park 3057. 
— _ _ — . — — _ — — — . — — . — — — — — • 

REIKALAUJAMA A-l prityrė ope-
ratorkos dirbti ant moterų šilkiniu 
drošiu. Kreipkitės į WnL H. 
WEISS & CO., 5-am aukšte, 237 
So. Market St. 

I 
PAIEŠKOJIMAS 

^ 

<f 

Irgi Selsmonas 
Francis Conser, 24 m., 135 

S. Lavergne ave., selsmonas 
Daugeli and Gerrits Agentū
ros kompanijos pinigais " b e 
l i n e s " ant arklių lenktynių. 
Viso " p r a b e t i n e s " $400. Su
imtas . 

Chas. Chasas 
Lietuvis 

savininkas 

AUTHORIZED 

HUDSON - TERRAPLANE 
SALES AND SERVICE 

'ifc 

CHASAS MOTOR SALES 
2037-41 W. CERMAK ROAD 

Tel. CANal 2469 
CHICAGO 

Šiomis dienomis didžiausi Var totų K a r ų Bargenai . 
1934 Pontiac 8 — 4 durų Sedan 
1929 De Soto — 4 durų Sedan 

E M I L P E N E M A R K , INC , 
Buiclc - Cad i l l ac - L a Sa l le 

Atsakanti Vartoti Karai 
VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS 

Puikiausios vertybės šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas 
vartotas karas apkaintiotas kuožemiausiai. Nė vienas teisingas pa
siūlymas neatskomas. Esme nusistatę paleisti kiekvieną vartotą ka
rą mūsų atake. 

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN 

Jonas Ričkus paieško savo dė
džių ir tetų kurie vra eryvene Chi-
eagroje ar jos apylinkėse.- Motinos 
vardas po tėvais Ona Kiburaite. 
Bile kokia informneija anie juos 
praneškite John Riekus, 4400 So. 
Wood St., Chicago. 111. Telefonas 
YARds 3426. 

RENDON PLATAI 

RENDON KAMBARIAI ant Dor-
cherter. Ave., prie 75th Street pat-

/vekariu linijos. Šviesus. 4 kamba
riai— $15.00; 8 kambariai — $28.00. 
Kreipkitės i "DRAUGAS". 2334 
So. Oakley Ave., CANal 7790. 

- • • — — — — — ^ — ^ — • ^ — ^ — ^ — ^ . ^ — ^ ^ — ^ ^ — ^ — 

RENDON KAMBARYS 

Prieš sezoną, kainos 
nupigintos. 

48 basų akordionai nž 
s 4 8 . 0 0 

.SO basų akordionai už 
8 O. O O 

120 basų akordionai už 
s 9 9 . 9 5 

Lekcijos DYKAI 
Išmokėjimai po $1.00 \ 

savaitę. 

BUICK '34. 6 Sedan 47. tobulam stovy, . 
RUJOK '34, Club Sedan 61. tmnk. puikus 
BUICK '34, 6 Sedan, tobulai bėgas 
BUICK '32, 5 Sedan, pulkus karas 
BUICK '30, 5 Vlctoria Coupe, geroj tvarkoj, 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 
OADfLLAC '34. 2-4 Coupe, tobulas karas 
CADILLAC '32, 6 Town Sedan, labai geras karas 
CADILLAC '31, 5 Sedan, jokiu trūkumu 
CADILLAC '30, S Town Sedan, geroj tvarkoj, . . . 
CADILLAC '30, 5 Sedan, gerai bėgantis, 
CHEVROLET *29, 5 Sedan. žema kaina 

« • • • • 

545. 
695. 
595. 
450. 

• • • • • • • » * * ' » 
• • * • • • • JlWfO« 

1295. 
745. 
345. 
205. 
195. 
95. 

FORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECTAJJ. 
FfORD "34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 395. 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas, , 195. 
LA SALLE '31, 6 Sedan, geras karas, žema kaina, 345. 
LA SALLE '30, 6 Sedan, geras karas žema kaina 245. 
LINCOLN '38, 7 Sedan, puikiam stovy 11»5. 
LINCOLN '31, 7 Sedan. puikus karas, bargenas 595. 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy M5. 
NASTt 'S2. 5 Sedan, čionai gera vertybė 295 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 895. 
PIERCE ARROW '29, Sedan 7 pasaž. geroj tvarkoj 150. 
PONTIAC '82, 5 Sedan, geriausia vertybė 295. 
PONTIAC '33. 6 Sedan. atsakantis karas prieinama kaina 395. 
PLYMOUTH, '32, 5 Sedan, duos gera patarnavimą 315. 
CADILLAC '34, 2-4 Coupe, tobulas karas 1295. 
CHRYSLER '81, 6 Sedan, geras pirkinys . . 825. 

Mainykite savo senąjį karą. aukščiausia kaina ant vieno iš šių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais žemos — kainos G.MA.C. planu. 

RENDON kambarvs vaikinui. Ap
šildomas. Labai šviesus. Nauiai iš
taisytas. Turi tiirPti naliūn'iiimus. 
Kreipkitės į 2522 W. 45th S t 

PARDAVIMUI DVIRAČIAI 
Pardavimui 10 vartoti dviračiai. 

Kainos nuo $7.00 iki $14.00. Kreip
kitės 2233 So. Eedzie Ave. 

BIZNIO PROGA 
Parduodama kriaučio biznis. Vis

kas už $125. Pardavimo priežastis: 
liea. Kreipkitės 6645 So. Mozart. 

PARDAVIMUI ŪKIS 

3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 
E M I L D E N E M A R K , INC. 

PARDAVIMUI 40 akerių žemės. J 4 
akeriu dirbama. Gera, lypi Žemė. 
Užtektinai malku kurui. Ant main 
hiehway. 3 keliai eina pro ūkį. 
Dvi mylės nuo miesto. Bušai pa
ima vaikučius \ mokyklą iš namu. 
Visas likis aptvertas mesrzta drati-
ne tvora ir tvoros perskyrimui. Na
mas: 20 'x28'. 4 kambariai ir ka
mara apaeioi, 4 kambariai ir kori
dorius virSuj. Ištisas beismentaj. 
Daržinė: 14'x32\ Dviejų karų pa-
radžius. Išgręžtas Šulinys tuoj prlt i 
dura. Kaina $1,250. Kreipkitės 1 
STEVE SIMON, IngUIs, Mickigafl. I 

Model No. 6-S152 

Visos 1937 metų radios jau 
iškrautos parodai : 

ROA VICTOR, 
RADIONAS. 
PHILCO. 
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, 
GRUNOW. 

Senas radias priimame 
mainais. 

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

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St 

Sudriko radio programai kasdieną | 
7 v. vakare WAAF. 

• v J 


