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SUKILĖLIAI 
TVIRTOVES GINĖJAI 

DIDVYRIAI IŠVADUOTI 

0LED0 

Griuvo paskutinė radikalų 
Madridui ginti pozicija 

MADRIDO VYRIAUSYBEI LIEKA: BEG-
TI, ARBA PASIDUOTI 

CORUNNA, Ispanija, rūgs. 
27. — Sukilėlių radijo stotis 
čia paskelbė, kad sukilėlių 
kariuomene pagaliau paOmė 
Toledo miestą ir Aleazar tvir
tovę ir išvadavo tvirtovėje 
užsidariusius kadetus ir ki
tus, kurie ilgiau kaip per du 
mėnesius didvyriškai atsilaikė 
prieš radikalų apgulimą; ir 
puolimus. 

Madrido radikalų gausinga 
njilicija sutriuškinta i r jos 
žymiosios dalys atsimeta Ma
drido link. 

TORRIJOS, Toledo fronte, 
rūgs. 27. — Vakar dieną su
kristų koliumnos be didelių 
kliūčių priėjo prie Guadarra-
ma upės, už kelių mylių nuo 
Toledo. Radikalų milicija pa
sitraukdama susprogdino vieš
kelio tiltą i r užėmė pozicijas 
išilgai upės kalvos pašlaitėje. 
Už kalvos driekiasi lygimia i-
ki pat Toledo. 

'.*&' 

Radikalų milicija iš pašlai
tės su patrankomis be palio
vos šaudė j sukilėlių kolium-
nas iki pastarieji parengė sa
vo sunkiąją artileriją. Neuž
ilgo sunkioji artilerija atida
rė ugnį ir nutildė milicinin
kus. Pastebėta, kad išlikusieji 
milicininkai per kalvą dumia 
Toledo link. 

Sukilėliai greitai pratiesė 
skersai upės pontonus ir pa
ėmė kalvas, nuo kurių matė
si Toledo miestas ir Aleazar 
tvirtovė. 

Sukilėliai manė, kad milici
ninkai atkakliai ginsis. B-1 
kas tau. Milicininkų gausingi 
būriai, viską metę, be jokios 
tvarkos nudūmė į miestą ir 
ten saviškiams ėmė šaukti pa
sakišku šūkiu: "Bėkim, dan
gus griūva V 

Ne visi radikalai paklausė 
šio šūkio ir pasitvarkė ginti 
miestą. Vakarą jie visiškai 
buvo sutriuškinti. Neteko mie
ste ir tvirtovės. Milicininkų 
liekanos paspruko Madrido 
link. 

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 26. — Žiniomis iš 
Madrido, Ispanijos preziden
tas Manuelis Azana pabėgo 
Argentinos ambasadon. 

Praneša, kad jis su kitais Is 
panijos radikalų vyriausybės 
vajdininkais pasiryžęs pas
prukti Argentinos karo laivan 
' 25 De Mavo," kurs v ra A-
licante uoste, Viduržemio jū
ros pakraščiuose. 

Azana priklauso "liaudies 
frontui". J i s daug kuo gelbė
jo šiam " f ron tu i " įsigalėti. 
Po radikalų įsigalėjimo Aza
na buvo premjeru ir užsimer
kė, kai radikalai visoj šaly 
vykdė^šTreTEus^r Terorą." Pas
kiau radikalų parlamentas pa 
šalino teisėtą respublikos pre
zidentą ir jo vieton įstatė 
premjerą Azaną. Visą laiką 
jis dirbo ranka rankon su Ma 
drido radikalais prieš sukilu
sią kariuomenę. 

Pereitą trečiadienį sukilė
liai per radiją paskelbė, kad 
prez. Azana yra linkęs pasi
duoti sukilėliams. Bet Madri
do radikalai pasirodė priešin
gi-

Porą dienų anksčiau iš Ma
drido pranešta, kad radikalai 
Azana įkalinę prezidento rū
muose. 

O prieš porą savaičių radi
kalų vyriausybė Madride suse 
kusi sankalbį prieš Azaną ir 
kitus radikalus viršininkus. 
Ryšium su tuo radikalai su
šaudė septynis dešiniuosius. 

ALCAZAR 

Maisto ir namų ruošos parodėlėje Coliseume, Chi-
eagoj, tarp kitko rodomi 400 metų senifkiaušiniai, ku
rie rasti Kinijoje. Kiaušiniai buvo užkišti žemėje dum
blo storu klodu ir nesugedo. J ie vartojami maistui. 

FRANKO DEVALIUACJlJA PA
LIETĖ IR KITAS ŠALIS 

PACiFIKO UOSTUOSE 
NUMATOMAS DARBI

NINKU STREIKAS 
SAN FRANCISCO, Cal, 

rūgs. 26. — Pacifiko uostuose 
dirbantieji prie laivų iškrovi
mų ir įkrovimų darbininkai 
pasiryžę sukelti streiką spalių 
mėn. 1 d. Šio rūgs. 30 d. bai
giasi darbininkų unijų padary 
ti sutarimai su kompanijomis. 

Šalies vyriausybė imasi vi
sų priemonių, kad sulaikius šį 
darbininkų streiką. 

Kaip paprastai, darbininkai 
pasiryžę kovoti už buitį — už 
didesnį atlyginimą ir geres
nes darbo sąlygos. 

SUIMTAS M. DAMANSKIO 
2UDIKAS 

NUNCIJUS NUKELTAS 
KITUR 

VATIKANAS, rūgs. 26. — 
Apaštališkas nuncijus Bolivi
jai, J . E. arkivyskupas Uugi 
Centoz, nukeltas apaštališku 
nuncijum VenezuelaL 

'P&IvYŽTFS, rūgs. 26. — Fi 
nansinė krizė ištiko Prancūzi
ją. Vyriausybė sulaikė aukso 
išvežimą į užscenius ir sušau
kia parlamentą franko deva-
liuacijai. 

Parlamentas susirenka pir
madienį. Vyriausybė pateiks 
jam pasiūlymus. Planuojama 
vienu trečdaliu sumažinti šian 
dieninę franko vertę. 

Kadangi franko devalluaci-
ja gali pakirsti sterlingų sva
ro ir dolerio vertę, Anglija ir 
Amerika pasidarbavo su Pran 
cūzija padaryti "džentelme
nišką" sutarimą, kuriuo lai
kinai bus ausaugotas svaras 
ii doleris franko krizės laiku. 

Prancūzijos vyriausybė sten 
giasi visuomenę įtikinti, kad 
franko devaliuaoija nepada
rys nieko bloga šalies reika
lams. 

LISABONA, Rūgs. 27. — Ži
niomis iš Madrido, kaip pa
prastai, radikalų vyriausybė 
nuginčija Toledo miesto puo-1 
limę, bet radikalų ministerių 
šeimų nariai nukelti į Argen-
linos ambasadą, kur gavo 
prieglaudos ir prez. Azana. 
Imtasi priemonių, kad tuos 
narius ko veikiau pasiuntus į 
Valenciją, arba Alicante. 

Madrido radikalų vyriausy
bei yra dvi išeitys: arba dum
ti iš Madrido, arba sukilėliams 
pasiduoti, pasiūlus paliaubas. 
Pastarasis žygis neįmanomas. 
Radikalai baisiai nusikalto 
tautai. 

KONSEKRUOTAS 
VYSKUPU 

MASKVA, rūgs. 27. — Iš 
sovietų kabineto pašalintas 

CORPUS CHRISTI, Tex„ 
rūgs. 26. — Kun. mons. M. S. 
Garriga konsekruotas tituliniu 
Šiene vyskupu čia San Ferna
ndo katedroje. Naujas vysku
pas paskirtas Corpus Christi 
vyskupijai vyskupu koadjuto
rių. San Antonio arkivysku
pas A. J . Drossaerts buvo kon 
sekratorium. Jam gelbėjo vys
kupai Ledvina irMuench. 

If-*tt§rs. 27. — 
Prancūzijos franko krizė skau
džiai palietė ir kitų šalių va
liutas. 

Šveicarija nusprendė pasek
ti Prancūzijos franko devaliu-
aoiją, tai yra, savo franką pa
piginti tiek, kiek bus papi
gintas prancūzų frankas, kad 
tas būtų lygiomis. 

Olandija ėmėsi priemonių, 
kad apsaugojus savo valiutą. 
Pirmiausia ji uždraudė auk
so išvežimą. 

Pranzūcijos darbininkai ima 
triukšmauti dėl franko deva-
liuacijos. Premjeras Blumas 
žada, kad darbininkams atly-

I ginimas bus padidintas tiek, 
kiek bus nupigintas frankas. 

Sovietų Rusija mėgino įsi
kišti į šią finansinę krizę, kad 
pakenkus Anglijos svarui. A-
merika tačiau sugriovė Mas-

i k vos žygį. 

KOMUNISTAI PAŠALINA
MI IŠ BALIOTO 

TURIME PAMOKU; BU
DĖKIME IR VEIKIME 

TORONTO, Ont., Kanada. 
— Toronto arkivyskupas J . 
C. McGuigan išleido ganyto
jišką laišką. Kviečia ir ragina 
tikinčiuosius, kad jie susijung 
tų galingon maldon, kaip Šven 
tojo Tėvo Popiežiaus Pijaus 
XI nurodyta, kad Dievas ati- • P r a e i t ' - N o r , ' t a * i 5 n a U ' i° 
tolintų nuo mūsų komunizmo l "ūimtl B e t * d , n S ° - S , , ž i n ° -

Jis išpažino ir podraug išdavė 
savo 

Užpereito šeštadienio vaka-
įą savo namų kieme ties ga-
radžium, 2024 Ruble gat. (Aš
tuonioliktosios gatvės koloni
joj), peršautas Martinas Da
manskis. Neužilgo tą pat va
karą šūviu iš revolverio su
žeistas Louis Rollanee, 1521 
W. 18 gat. Policija nesurado 
priežasties, bet rado, kad abi
dvi piktadarybės turi artimo 
sąryšio. 

Policijos kapitonas Egan 
nusprendė būtinai surasti pik
tadarį. Sekliai ėmėsi darbo, 
arti Damanskio namų radę 
gatvaitėj pamestą revolverį. 
Pradėjo tyrinėti ir ant ryto
jaus po žmogžudystės buvo 
suėmę keletą įtariamųjų, tarp 
kurių'-buvo William Miller, į 
18 m. amž., 2024 Throop gat. 
Jie visi buvo paleisti. Kitę 
dieną ^ ^ r n e j a n t T m t ^ t a k i . k 
daugiau apie paleisto Millerio 

-

ir jo neatskiriamos draugės 
bedievybės pavojų, koks jau 
irgi metai turi sužnybęs Rusi
ją ir Meksiką, o šį kartą ir Is 
paniją. Arkivyskupas ragina 
tikinčiuosius melstis už Tspani 
ją Šventojo Tėvo intencija. 

Arkivyskupas nurodo kaJ 
iš minėtų šalių n^launingo 

[ stovio katalikai turi ryškių pa 
| mokų. Menkiausias 

ta, kad tas Miller draugavo 
yu Frank Tallach, 17 m. amž., 
2007 Throop gat. Imta šio 
ieškoti ir sužinota, kad jis iš
vyko į Micliigan valstybę pa

arti Bannister, Mich. Policija 
dūmė ten ir su šerifo jjagelba 
jį suėmė. 

Suimtas Tallach grąžintas 
Chicagon ir policijos tardo
mas prisipažino, kad jis per
šovė Damanskį ir pašovė Rbl* 
lanecą. Šis pastarasis yra Šv. 
Antano ligoninėje. Pereitą 
šeštadienį policija nuvežė žu
diką Tallach gatvaitėn tie* 
nužudvto Damanskio namais 

w 

ir jis ten parodė, kaip Da* 
manskį peršovė. 

Jis išpažino, kad norėjo a-
piplėšti Damanskio du įna
mius, Joną Šimkų ir J£arolį 
Schultzą. Ja!m pagelboje buvo 
Miller. Damanskis išėjo kie
man ir pakenkė suplanuotani 
apiplėšimui. Damanskį tad 
peršovė ir paspruko. 

paimtas ties Damanskio na
mais gatvaitėn, nužudyto žmo
na Damanskienė puolėsi prieš 
piktadarį ir vos buvo sulai
kyta, kad jo neprimušus. 

Tallach išpažino, kad jis at
likęs visą eilę plėšimų. J a m 
diaugavo Miller, kurio polici-

vo tetos Ann a Kopacek ūkin, I,ja ieško 

VYSKUPAS ŠVENTINS PALEISTAS VANDUO SU-
SANITORIJOJ ALTORIUS TRUKDĖ SUKILĖLIŲ 

ŽYGIAVIMĄ 

CACERES, Tspani ja, rūgs. 
Chicago Munieipal Tubircu-

neapsi- j losks sanitorijoje pastatyta 
žiūrėjimas, mažiausias apsilei j koplyčia 100,000 dol. lėšomis. 26. Sukilėlių vadovybe pripa-
dimas gali sukelti raudonųjų , Tai žinomo geradario P. J . žįsta, kad radikalams atida-
pragarišką sąjūdį prieš mūsų r j ewį s a u i c a . Į rįUs Alberehe upės užtvanką, 
altorius ir namus. Koplyčia yra Svč. Širdies laikinai vsutrukdytas kariuome 

Tad reikalinga katalikams. vardu. J o Eksc. vyskupas W. nes žygis Toledo apylinkėse, 
visados karštai melstis, budė- j D. O'Brien spalių mėn. 3 d. kadangi vanduo vietomis per-
ir nepaliaujant veikti, kad ap šventins koplyčios keturis alto,kirto susisiekimo liniją tarp 

NAUJAS 70 PANTONŲ 
TILTAS 

SPRINGFIELD, I1L, rūgs. 
27. — Valstybės rinkimų ko
misija rado, kad Illinoiso ko
munistai savo peticijai nesu
rinko reikalingo skaičiaus pi
liečių parašų net iš 50 apskri
čių. Tad nusprendė lapkričio 
mėn. rinkimų baliotan neįdė
ti komunistų partijos kandi
datų. Tas liečia visą Illinois 
valstybę. 

sidraudus nuo komunistų — j rius. 
' žmonijai žalingų bakterijų, ku 
i rios sukelia dideles epidemi
jas. 

KATALIKIŠKŲ LIGONI
NIŲ PREZIDENTE 

ZINTAK IŠTRAUKĖ SAVO 
KANDIDATŪRĄ 

J. Am. Valstybių ir Kana
dos Katalikiškų Ligoninių są
jungos Illinoiso šaka šį mėne
sį turėjo suvažiavimą Chica
go j . Šios šakos prezidente iš
rinkta sesuo Marie Immacula-
te Conception, Huber Memo-
rial ligoninės, Pana, 111. virsi 
ninkė. 

Talavera ir Maąueda. Be to, 
vanduo nuplovė pontonų dalis 
skersai Alberehe upes. Tačiau? 
radikalų milicijos puolimai vi
sur atmušti. 

Šiandien iš naujo viskas pa* 
teismo klerkas F. V. Zintak j tvarkyta ir sukilėliai atnauji-
ištraukė savo kandidatūrą. I na žygius prieš Toledo. 

Dabar ieškomas kitas kan- Gen. Valerą atvyko iš pietų, 
| didatas. Lenkai demokratai ! kad vadovavus kariuomenei 
įeikalauja, kad Zintako vieta Į prieš Toledo. 
tektų lenkui. 

Demokratų partijos vadų 
spaudžiamas buvęs vyresniojo 

NAUJAS PLENTAS 

PANEVĖŽYS. Praėju-KAUNAS. — Naujas tiltas 
per Nemuną į Sredą numaty- ] šiais metais pradėta tiesti Pa 

susisiekimų komisaras Ryko- j tas statyti kitąmet. J i s bu s su I nevėžys — .Ramygala plentas 
vas, kurs susektas esąs Sta-. dėtas iš 70 pantonų. Tiltas jau baigiamas. Tas plentas su 
lino priešininkių į pradėtas statyti rūgs. 8 d. ' jungs Panevėžį su Biržais. 

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas baigė dviejų lenkų šni 
pų bylą. Broliai Vincas ir An
tanas Tamoševičiai iš Alksnė 
nų k., Punsko valsč., Alytaus 
apskr. nubausti po 15 metų 
sunkaus kalėjimo. Juodu šni
pinėjo lenkų naudai. 

TORRIJOS, Ispanija, rūgs. 
27. — Per visą savaitę Tole
do fronto sukilėlių grupes 
puolė vienas rusas lakūnas, 
pi įklausąs Madrido vyriausy
bei, svaidydamas 100 svarų 
bombas iš trijų motorų dide
lio lėktuvo. 

Vakar užbaigti jo žygiai. 
Sukilėlių lakūnas nutrenkė jo 
mašiną ir jį žemėn. Rusas 
žuvo. 

MINNEAPOLIS, Minn;, 
rūgs. 26. — Malūnų kompani
jos taikosi su streikuojančiais 
darbininkais. Darbininkai pir
miausia laimi unijos pripaži
nimą. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu-

matomas pragiedrėjimas ic 
šilčiau. 

/ 
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RAGAINA MINĖTI JUBILIEJŲ 

Lietuvių R K. Susivienijimas Amerikoj 
šiemet mini auksinį jubiliejų. Lapkričio 22 
d. sueis lygiai 30 mėty nuo šios organizaci-
jos įsteigimo. Jubiliejinis seimas išnešė pa
geidavimą, kad kuopos ir apskritini nulietu, 
jubiliejų savo kolonijose ir pasidarbuotų Sus
ino auginilnui. LRKSA organas " G a r s a s " ju
biliejaus minėjimu ir vajaus klausimais taip 
rašo: 

i -

LRKSA gyvuodamas per 50 metų ir nuo
lat stiprėdamas galėjo įtikint kiek.*i,nų, kad 
ir menkiausia susipratusį tautietį, kad jis 
yra nei kiek nesilpnesnis už pačias geriau
sias svetimtaučių i'raternales organizacijas 
ir komercines kompanijas. Daug kompanijų 
depresijos laiku neatsilaikė, susmuko p ii da
rydamos savo a r i a m u ir pašalpgaviams nuo
stolių. Susivienyma* tuo tarpu finansiniai 
kuo geriausia atsilaikė. 

Patyrimas rodo, kad idėjinių organiza
cijų ir draugijų gadynė yra praėjusi. Lietu
vius pastoviausia ir tvirčiausia gali surišti 
ir vienyti tik i'raUrnalė organizacija, būtent, 
LRKSA. Keik tik jo kuopas visur išaugint, 
stengtis pritraukt kuo daugiausia jaunimo. 

Kitos tautos, gyvenančios Amerikoj, pri
duoda didelės reikšmės savo nacijonalėms 
i'raternalėms organizacijoms. l'ž tai lenkai, 
slavokai, čekoslavai, vokiečiai, i r kiti turi 
dideles organizacijas. Jų Veikėjai labai gerai 
supranta jų tautinę ir kultūrine reikšmę, už 
tai jie stengiasi į tas savo organizacijas kiek
vienų savo tautietį įtraukti. Pas juos abe
jojančių savų organizacijų stiprumu ir ge
rumu nedaug tesurasi. Tik mes lietuviai nuo 
>avųjų traukiamės atbuli, o lrhipanie prie 
svetimųjų ir jais geriau pasitikime. 

Susivienymas per 50 savo gyvavimo ir 
darbuotės metų y r a begalo daug nuveikęs 
šelpimo, labdarybės, švietimo ir kultūros rei
kalais. Kiekvienas galės tų sužinot iš Susi-
vienymo istorijos, kuomet ji pasirodys di
delės knygos formoje. 

LRKSA auksinio jubiliejaus proga apie 
organizacija plačiau ar trumpiau parašė vi
si svarbesni Lietuvos laikraščiai. Jie džiau
giasi Susiv. nuveiktais savišalpos, tautiniais 
ir kultūriniais darbais ir linki geriausios klo
ties ateity. To dar neužtenka. Lietuvos ka
talikai veikėjai studijuoja Susivienymo kons
titucijų ir įstatus ir ketina U n pat įsisteigti 
panašių fraternalę organizacijų, kurios jie' 
dar neturi. Jie prašo ir tikisi iš LRKS vei
kėjų ir narių moralės.ir materialės paramos, 
ypatingai darbo pradžiai. 

BOLŠEVIZMO OFENZYVA 

Šiuo klausiniu " X X Amžiuje" įdėtas 
toks rašinys: 

Bolševizmas ruošiasi naujai ofenzyvai; 
dar daugiau — jis tų ofenzyvų jau pradeda. 
Europoj, Amerikoj, Azijoj — visuose kon-
tintntuose bolševizmas knisa visuomenės pa
grindus, ruošia maištus, streikus, revoliuci
jas. J o darbų palengvina daugely kraštų pa
stebimas apgailėtinas socialinio ir ypač po
litinio teisingumo paniekinimas. 

Priminsime keletu pačių paskutiniųjų į-
vykių. (JJraikijoj komunistai buvo sudarę kon
kretų planų, kaip paiinti valdžių; jų agita
cija sparčiai ruošė masinius streikus ir pro
letariato sukilimą prieš režimų. Padėtis bu
vo išgelbėta pačių paskutinę minutę. Vengri
joj ir Rumunijoj susektos naujos komunistų 
organizacijos. Šių metų birželio mėn. tre
čiojo ir ketvirtojo internacionalų komunis
tai suruošė masinius streikus Belgijoj. 

Komunistų veikimas nesiriboja Europa: 
savo griaunamąjį darbą jie dirba ir kituose 
kontinentuose. Neseniai susektas puikiai su

organizuotas komunistinių celių tinklas Azi
joj ir Afrikoj. Kelti neramumus Š. Afrikoj 
— nebe nuo šiandLn žinomas kominterno 
planas. Bo.ševikinė agitacija randa puikių 
dirvų juodajame Pietų ir Vakarų Afrikos 
proletariate, kurį koloninis kapitalizmas yra 
karčiai apvylęs. 

Pažvelkim į lotyniškųjų Amerika. Ten 
pastaraisiais metais įvyko visa eilė revoliu 

Tretieji Kražiai Vilniuje 
(15 Mėty Sukutis) 

Spalių 1 d. sueina lygiai 15 muose bus, jei bus ten pilna' 
metų, kai lenkai okupavę Vii- moksleivių. j 
nių padarė didelis skerdynes, • Priešpietinėmis valandomis1 

pogromų, prieš lietuvius moks- mokėsi gimnazistai, po pietį- j 
emių sąjūdžių. Apie Meksiku nebeverta nė civilis, mažus vaikus, berniu- nėmis valandomis sueidavo mo 
Kalbėti. Didžiojo iV'So m. Brazilijos sukili- j k u * i r mergaites. Tas pogro- kytojų seminarijos auklėtiniai, i 
mo vadai buvo aiškūs komunistai Carlos nias tada buvo vadinamas Tre- ' ir pavyzdinės mokyklos mo-
Prestes ir Arthur K\Veitli. Pastarasis buvo ' čių Kražių vardu. kiniai. Nebuvo tarpo, kad rū- l 

oficialiai kominterno deleguotas sukilimui 
pravesti. Komunistų paruošti buvo ir Uru
gvajaus, Oilės ir Argentinos sukilimai, kurie, 
laimei, buvo užgniaužti pačioj užuomazgoj. 

Tebus leista šių liūdnų su
kaktuvių proga priminti A-
merikos lietuvių visuomenei 
tai, kas buvo prieš 15 metų. 

Ual didžiausios įtakos kominternas turi \ Nesunku man prisiminti tuos 
Kinijoj, luir susovietmtos yra ištisos provin-' i v y k i u s n e s ^ b u v a u t į l 0 
cijos. Ivų jau bekalbėti apie sovietinę kraš-
tinę Mongolija, iš kurios sklinda komunistinis 
sąjūdis po visų Kinija. 

(Jausi dokumentinė medžiaga byloja, jog 
iš kominterno išeina ir kruvinosios ispanų 
dramos šaknys. Kominternas siuntė į ispani-
jų milijonus, jis į ten grūdo geriausius savo 
agitatorius. Komunistų buvo paruoštas prieš 
keletu metų įvykęs kruvinas Asturijų suki
limas, o dabartinis teroras pažymėtas gar
siojo Belą Kūno ženklu. Kominternas pa
statė garsųjį Barcelonos radio siųstuvų, ku
riuo dabar naudojasi vadinamoji '•antifašis
tinė milicija''. Kominternas suformavęs at
siuntė ir to siųstuvo redakcinį personalų, o 
kad iš Maskvos per Paryžių į ispanijų bu
vo siunčiami prityrę pilietinių karų ir gat
vės kovų organizatoriai, buvo žinoma jau 
nuo pat pirmųjų sukilimo dienų. — Beje, 
šiomis dienomis buvo bandytas sukilimas 
Portugalijoj; kažin, ar ir čia nebus prikišęs 
pirštų komiiitt rnaal 

Pačioj pradžioj minėjom, jog komunistų 
darbų itin lengvina nepaisymas politinio tei
singumo, kuris bent nemažiau svarbus už 
socialinį. Valstybės vyrų, kurie komunizmo 
pavojų mato, bet nesistengia jam užkirsti 

laiku Vilniaus lietuvių gim
nazijos mokiniu, pats. p rgy-
venau pasibaisėtinas valandas, 
pats, kaip ir kiti mano drau-

mai būtų tušti. 
Nors nuotaika buvo nera

mi, dangus niaukstėsi, tačiau 
niekas netikėjome, kad lenkai 
imtų mus, esančius rūmuose, 
varyti laukan... j 

Tik 19Ž1 metų spalių 1 d. 
mums, gimnazistams, į namus 
parėjus, pasklido po miestą 
žinia, kad lenkų žandarai ap- ' 

gai, beveik tris savaites ne-1 SUP° l į t t uvių gimnazijos rū 
šiojau mėlynes ant savo k i ino ' I ! m s "- V i s i> k a s t i k k a i P ^ 
nuo skaudžių lenkų smūgiu... 
Aš tačiau buvau nukentėjas 
mažiau negu daugelis kitų ma 
no draugų, kurie patys negi-
ltjo pareiti iš pogromo vie
tos, kuriuos turėjome parše-
sti, ar net ir neštinai nešti , 

Kaip v'-i okupantai, užen; \* 
kurį norą krantų, staigiasi 
"vykdyti savo pianus", ^kel
ti užkariauto krašto kultūrų", 

I taip ir Želigosvskio atvesti le-
(nkai savo "planus vykdė" ir 
tebevykdo.... 

1920 metais, lenkams Vil
nių pagrobus ; lietuviai Vil
niuje be kitų mokyklų turėjo 
dvi gimnazijas ir mokytojų se
minarijų. Viena gimnazija, 

'ėjome, greičiau bėgome prie 
gimnazijos. Viduje buvo su
sirinkę seminaristai ir mažie-

| ji pavyzdinės mokyklos vai-
j kai. Juos išeiti leido ir varė 
! laukan, tačiau mūsų jau nei 
'vieno neįleido. Vienas kitas 
bandė lipti per geležinę tvorų 
ir langų, tačiau lenkų žanda-
lai mušdami šautuvų buožė
mis berniukus vaikė. 

Ir mi s ir mūsų mokytojai 
rinkomės ties ̂ gimnazijos du
rimis ir pačiais rūmais ir 
prašyte prašėme palikti mums 
•mūsų mokyklų. Lenkai žanda
rai šaukė: "Rozejse się!" (iš
siskirstyti). Iš vidaus moki
nius sumuštus, sukruvintus 
metė laukan pro duris gat-
sėn jų tėvų ar globėjų ran-
kosna. Pro langus svaidė kny
gas... Iš vidaus kelias valan-

Dvinukės įstojusios į universitetų. 

kelio pozityviomis politinėmis, socialinėmis,! mergaičių, tuojau buvo likvi-
ekonouiinėmis priemonėmis, pastangos yra duota, lenkai uždare jų be jo-
tuščios ir apgailėtinos. Socialiniai netikslu-ikių ceremonijų, o Koedukaci-
mai j komunistinę >rovę įtraukia proletarių- i nė gimnazija ir-mokytojų se
tų; politinis neteisingumas, pažeisdamas di- Iminarija susiglaudusios vio 
dėlę ir pasiturinčiosios visuomenės dalį, ne- j raiose rrtmuose, prie garsios ž a n c į a ^ tfkm 
jučiamis jų pastūmėja tokia linkme, kuri Lukiškių aikštės, varė 

ti'uukdamies, fizinės jėgos ver- sustiprino mus. Ne vienas tų 
Čiami, dvasiškai tačiau labai skerdynių nukentėjęs dalyvis 
stiprūs, visu galingumu gie- dirba šiandien gražų lietuvių 
dojome Himnų. Tik pradėjus tautos kultūrinį darbų, ne vie-
giedoti trečių himno posmų, •nas kovoja didesniu pasiryži-
knkai suprato mūsų giesmes j mu, okupantij neteisybės su-
leikšmę ir, kaip įsiutę puolė į stiprintas, su pačiais okupan-
žandarai niušti šautuvų buo
žėmis, atbėgo iš Lukiškių aikš
tės studentai ir skautai su 

tais. 
Tiesa, sunkiau kovoti del 

, Vilniaus laisvės tiems, kurie 
lazdomis, įsimale i mūsų tar- i „ _ * • • 3 • , 

. ' • . . . ; i nematė panašių skerdynių, ku pę raiti lenkai kareiviai... j rie nepergyvt no panašių smū-

yra griežtai priešinga valstybingumui ir ku
rių sumaniai sugeba išnaudoti komunistai 
patiems mūsų visuomenės pagrindams griau
ti. 

i 

Be politinio teisingumo atstatymo, kuris 
taip pat reikalauja nemažos drąsos, sėkmin
ga priemonė kovoti su komunizmu yra kū
rybinių polėkių kupinos ekonominės, socia
linės, kultūrines pastangos, kuriomis persun
kiamos plačiosios gyventojų masės. Kų ga
lės pasakyti iškalbingiausi komunizmo agita
toriai, jeigu visi matys nesulaikomais šuo
liais į priekį žengiančių tautinę pramonę, di
dingai kylančias kultūrines institucijas, aki
vaizdų neturto nykimų — žodžiu, planingų 
ir didį viso krašto pažangos žygį f Pavyzdį 
jau turim — pokarinę Turkija, kuri iš nu
skurusio krašto šuoliais žengia į galingųjų 
valstybių eiles. Ten komunizmui užkirto ke
lių ne kalėjimai — jie maža tegelbsti, — 
bet kūrvbinė mintis ir valia. 

verksmas ir didelis įsiutusių 
kol visus 

! sumuštus, sukruvintus, kelius 
darbą. Lenkams tai labai n o - ^ ^ ^ ^ d u r i s ^ 

Tuomet prasidėjo tikros ske ' gių, tačiau visi turi atsiminti, 
rdynes. Mušė visus ir viskuo, j kad mūsų tautiečių, mūsų bro-
kur papuolė. Pargriuvusius ' lių lietuvių kraujas ten buvo 

mindžiojo kareivių arkliai. Bė 'liejamas ir dar daug daugiau 
das plaukė jautrus mergaičių g a n t įems moksleiviams tvojo' jo išlieta vėliau ir liejama šia-

savo 

patiko. I r jie sumanė vienu 
žygiu likviduoti šias dvi kul
tūros įstaigas. Beje, tuose pat 
rūmuose buvo prisiglaudusi 
pavyzdinė pradžios mokykla, 
buvo kursai suaugusiems, sce
na ir salė įvairiems parengi
mams. 

Okupantai sumanė tat ar-
imti iš lietuvių tuos rūmus, iŠ 
mesti visas kultūrines įsiai-

mėtė... 
Ties rūmais gatvėje buvo 

susirinkęs didelis būrys lie
t inių: mokytojai, tėvai ir mo-
kirJai. Lukiškių aikštėje bu
vo būrys raitų lenkų kareivių, 
studentų ir skautų su lazdo
mis. Ko jie ten rinkosi, pa 
tyrėme vėliau. 

Žandarai vis kai tojo savo 
*as gatvėn, kitų rūmų neduo-1įnakymų: "Rozejscie", tačiau 
vi ir tuo būdu patys lietuviai niekas išklausė, visi susigūžę 
likviduosią savo mokvklas... stovėjome, tylėjome, tik j au t 

P. AMERIKOS LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVĄ 

Sao Paulio, Brazilijos, didysis dienraš
tis " O Satrado d e S. Pau lo" praėjusį mė
nesį vienoje savo laidoje įdėjo ilgų straips
nį, kurį parašė buvęs Italijos ministeris pir
mininkas F. Nitti, kuriame smarkiai kriti
kuojama nevykusi Tautų Sąjungos politika. 
Tarp kitko F. Nitti sako: 

iduosių 
Lietuviai tai gerai suprato ir 
pasiryžo ginti savo šventus 
kultūros rūmus. Lenkai rašė 
raštus po raštų įsakydami iš
sikraustyti iš tų rūmų, kurie 
lietuviams labai daug kašta
vo. Perėmus juos iš vokiečių 
okupacinės valdžios, prie ku-

resnės moterys verkė, sumuš
tus išmestus vaikus guodė... 

Saulei nusileidus ir parau
donavus vakarų padangei, 

galvas ir pečius šautuvų buo
žes ir lazdos... Buvo girdėti 
skaudžios aimanos jaunų mer
gaičių ir motinų. Su aimano
mis pynėsi šiurkštūs okupan
tų balsai. Visa gatvė buvo nu-
siliejusi krauju, o šimtai jau
nuolių buvo sumuštų, sužeis
tų ir ne vienas ilgam sveika
tų praradęs. Keliolika vyres
niųjų mokinių, ir mokytojų 
nuvesta į kalėjimų, daugelis 
ne vienų dienų lovoje gulėti 
turėjo, tačiau nei vienas ne
siskundė. Nei mėlynės, nei 
žaizdos neskaudžios buvo. 
Daug skaudžiau buvo tai, kad 
nebaigtas buvo Himnas, kad 
užčiauptos buvo mums lūpos... 
Užtai susirinkę po namus ir 

ndien. Atmindami tai visi 
lietuviai turi stiprėti kovai 
su svetimaisiais engėjais. 

Spalių mėnesis, Vilniaus pa
grobimo sukaktį minint, gra
žiausia proga prisidėti prie 
Vilniaus kultūrinės kovos tie-
uns, kurie atsiliko. Vilnius vi
sus mus kviečia, Vilniaus dar
be visiems vietos pakanka, kie
kvienas čia pagal savo išgu
lės dirbti gali. 

V. Uždavinys 

Austrijos Katalikai 
Rūpinasi Neturtin

gais vaikais 

bendrabučius, smarkiau sumų 
r v,, . ., . . . . . . . Pranešama, kad Austrijos 

greit ėmė raudonuoti ir Vii- Sti ir sveikesmeji, stipriai gie- «' 
h ,. . . . i • u - * TJ- . . t a r n a s draugija sia vasara 
niaus gatvės lietuvių krauju... aojome nebaigtų Himnų, stip- f n o £ ^ 

Žandarų viršininkas įsakė r i n o m e Fat>'* s a v e d a r d i d e s " 
uždėti durtuvus ("naložycba- n i e m s smūgiams, kurie lankė 

rios buvo ten ligoninė, teko gnety") ant šautuvų ir šau- mus. ir visų Vilniaus karštų 
tuvų durtuvų pagalba vaikyti ateityje, okupantams uzka juos remontuoti, taisyti, tvar

kyti. Ne vienas Amerikos lie
tuvių doleris buvo padėtas tų 
rūmų sutvarkymui. Lietuviai 
raštų neklausė. Iš rūmų nėj^, 
nes nebuvo kur eiti, o len
kams rūmai nereikalingi bu-

"Kada Lenkija okupavo Vilnių, tai vo. Tuščių namų Vilniuje bu-
Tautų Sąjunga, pasidavusi politinei įta- vo ir tebėra ligi šiol pakan-
kai, nesugebėjo apginti Lietuvos". j karnai. •** . * ' ; 1 ; 
Be kitko, tas žymusis italų politikas j Kai lietuviai nepaklausė ra-

pabrėžia ir tų faktų, kad Tautų Sųjunga n e - j j l o > p r a d ė j o grūmoti smurtu. 
sugebėjo ir nesugeba palaikyti taikos ir Ką m a n § į r ^ ^ t a i s i a i . 
apsaugoti savo prestyžų. Dėl to ii šiandien i • , - ,. . • • ««._,. 0„ 

J- j i - i • • kais mūsų mokytojai, man su-
pergvvena dideli knzi. . , _ x

 T , ,• m v 
nku butų pasakyti. Tačiau mo
ksleiviai, pajutę artėjant pa
vojų mūsų mokslo židiniui, ta-
lėmos ir rįžomės rūmus ginti 
nuo okupantų. Mes buvome į-

New York Times įdėjo gana platų apra
šymų, kaip skubiai Vokietija ginkluojasi. 
Rašinys išsiųstas iš Berlyno. Jį parašė Times 
korespondentas Tolischus. Tai ar tik nebus 
lietuvis — Tolišius ar Tolusis. 

lietuvius... Pirmieji, stovėju
sieji arčiau durų, tuojau ga-
vos smarkius smūgius per gal
vas ir krūtines. Niekas ta
čiau nedejavo ir nesiskundė. 
Tik palengva visi, susispaudę, 
ėmėm trauktis nuo durų ir vi
sai netikėtai, kaip iš vienos 
krūtinės, pakilo bendras, ga
lingas balsas: "Lietuva, Tė
vynė orit&C-." Praskambėjo iš 
skriaudžiamųjų krūtines šven
tos, tautiškos giesmės balsas... 
Ir niekad taip neskambėjo Vi
lniaus gatvėse Tautos himnai, 
kaip tų vakarų. 

Žandarai nustebo. Nesupra
to, kas čia darosi. Jiems at-

riauto krašto kultūrų keliant". 

Gimnazijos lenkams lik vi 
duoti tuomet nepasisekė. Visa 

parūpino 23,000 vaikų 4 sa
kaitėms atostogas kaimuose. 
11,431 vaikų apgyvendino vai
kų kolonijose ir apie 13,000 
vaiką, surado vietų pabūti va
sarų šeimose. Kai kurie vys
kupai toms šeimoms, kurios 
buvo priėmusios vaikus, dova-

•itikinę, kad lenkai rūmų ne- rodė gal, kad lietuviai dainų 
i atims, jei kas nors tuose rū- dainuoja. I r mes palengva 

lietuvių spauda rašė apie tai, j n o j 0 s a v o paveikslus. Kardi* 
kaip apie trečiuosius Kražius, n o ] a s Bertramas po savo pa

veikslu rašo: "Dėl Dievo mei
les tu priėknei vaiką ir tuo 
pradžiuginai Dievų. Tuo džiau 
giasi ir tavo vyskupas, kuris 
iš savo širdies trokšta, kad 
būūtų- sumažintas mūsų tautos 
vargas ir sustiprintas tautos 

trečias kražiškas skerdynes. 
Pirmos buvo Kražiuose, že
maičiams ginant savo bažny
čią, antros vokiečių okupaci
jos laikais Šiauliuose, moki
niams, panašiai kaip Vilniuje, 
ginant gimnazijos rūmus nuo 
vokiečių ir trečios Vilniuje, sveikatingumas. Priimk jo pa-
kurių liūdnų 15 metų sukaktį j dėkų ir išklausyk jo kartoja-
mes vilniečiai, buvusieji m o - | l l l u s Kristaus žodžius: " K a s 
ksleiviai, ir visa lietuvių tau
ta liūdnai prisimename. 

Neskaudžios mums žaizdos 
buvo tuomet, juo labiau ne
skauda jų šiandien. Jos tik 

mano vardu priima vaiką, ma
ne p r ioaa ' \ 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

\ 
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Sidabrinis Šaukštas ARTOJAS IR LŪŠIS 
(Lezginų pasaka.) 

Vieną kartą Vienoje (Aus
trijoje) vienas karininkas nu-

P n e pat miško buvo nedi-1 - .Tiesa, tu panašus , mu-j . 1 R a u d f l n o j ( ) J a i f i o . . 
dūkas dvarel is iš kurio jo * R.m.ne - sunaumojo 1„- ^ ^ 
savininkas daug naudos ture- s l ?- Bet sakvk, kodėl tu toks , . . , , 
• T^ • . v , ' buvo susirinkę daug žmonių, 
30. Kaimynai sodiečiai noriai mažas? . . . . 

kurie valgė ir gere. . 
vieni 

jų dar gere po stikliuką ven
griško; vyno, kiti lipde iš duo
nos mažus kamoliukus, treti 

jo laukus sklypeliais m,omo-l - Todėl, - klastingai aiš- ; p . ^ ' ^ 
davo, pns.sėdami juose j vai- kino kat.naa, - kad patek.!. g 

nų javų; to savo triūso jie * t a i 8 , t a m žmogui j rankas. 
nesigailėdavo, nes derlius bū
davo visados puikus, ir, ąti-

Ar jis toks galingas?! 
vėl sustaugė lūšr's. — Vis dėl-

T^ • žaidė su peiliais, šakutėmis 
davus ponui nuomosi d a l j , ! t o b , J o t l s JP a * nemanau. Kai 1 ^ u k S t o 
daug Dievo gėrybės dar ir sena ta i suėsiu ir jį ir jo jau-
jiems a t lMavo . 

Tik vienu tarpu miške iŠ 
kažin kur ėmė rodytis baisus 
lūšis. Sodiečiai, jo pabūgę, at
sisakė nuomoti dvarelio lau
kus: ne vienas gera valia ne
norėjo ieškoti sau galo. Kai 
kurie dar buvo bemėginą že
mę art i , bet vos tik kas nors 
is 
šis iššokdavo iš miško ir su 
draskydavo ne tik patį arto
ją, bet i r jo jaučius. Drąsuo
lio lūšiui užmušti nesirado, ir 
dvarininkėlis, nesitikėdamas 
daugiau iš savo dvarelio val
gyti duonos, jį apleido. 

Taip praslinko daug laiko. 
Tik kartą ateina pas tą dva
rininkėlį kažin koks artojas ir 
prašo išnuomoti jam pamiškė
je plotą lauko. 

— A r tau galvoj negerai! 
a r gyventi nebemiela f — klau
sė nustebęs pamiškės dvare
lio savininkas. — Juk lūšis 
tave sudraskys! . . 

— Dėl šito tu nesirūpink,— 
ramiai atsakė artojas. — Ta
vo bėda tik išnuomoti. 

— Jeigu taip sakai, tai ga
li sau imti, — nusprendė sa
vininkas. 

t j . Karininkas pastebėjo, 
TnOfl žodžius ištaręs, lūšis ! kaip vienas žaliašvarkis žaidė 

šolko bėgti į artoją. Būdamas 
jau visai nebetoli jo, prigu
lė prie žemės, it nebegyvas, 
rengdamasis prie galvažudžio 
šuolio. 

— Kodėl tu nuskriaudei 
mano giminaitį? — rūsčiai 

, paklausė lūšis artoją. — Da-
iš jų arime pasirodydavo, lū- w a g & u § s i u i r t a v e i r t a v o 

jautį. 

— Palauk valandėlę, galin
gasis lūši! — prašė artojas 
nusižeminęs. — Vis tiek jau 
man galas, bet aš noriu su
teikti tau daugiau grobio. 
Prieš valandėlę pabėgo nuo 
manęs antrasis jautis. Malo-

Gudrus Baudžiauninkas 

ko pinigus, jis paėmė vieną 
tokį pat sidabrinį šaukštą i r 
užsikišo jį už dviejų švarko 
kilpų. Matydamas tai šeimin
inkas mąstė: " A r čia toks 
keistas užsitarnavimo ženklas, 
ar iš tikrųjų mano šaukštas 1" 

Karininkas, užsimokėjęs 
pinigus, tarė : " A š manau, 
kad šį šaukštą galiu pasiimti, 
nes pinigų daviau daug, k ą ? " 

nėk palaikyti šitą, o aš tuo j . . . . ' , 
, .. , 1 . Seimininkas nustebęs atsa
lai ku, nul>egęs, parvesiu an 

sidabriniu šaukštu, ir, pasi
dairęs, kad nieks nemato, į-
traukė šaukštą rankovėn ir ty
liai ramiai sėdėjo. Karininkas 
JSa jam neclovanojo-vagyste v « ' n e s ""J™0 d v a r o ^ a l v a ; 

atidengė. Kai šeimininkas rin- n u P i o v ė a b u s P a r n u ' P a d a v * 

Seniau, kada dar baudžiavą 
reikėjo eiti, vienas baudžiau
ninkas, iškepęs žąsį, nešė po
nui dovanų; mat galvojo, 
lengviau gausiąs baudžiavą 
atlikti. Bet ką reiškia ponui 
žąsis! Tačiau, dovaną pri
ėmęs, ponas juokais sako: 

" K ą gi tu man atnešei tą 
vieną žąsif Mes juk esame 
šešiese: du sūnūs, dvi dukte
rys ir mudu su pačiu. Kaip gi 
tu visiems mums padalysi tą 
žąsiukę V' 

Taip tas žmogus pradeda 
dalyti. Nupiovęs galvą, davė 
ponui: " T e tau" , sako "gal-

trąjj. 
— Kaip gi aš jį palaiky

siu? — klaus/a lūšis. 

kė karininkui: " T a i p man 
dar niekada neatsitiko!" Jei 
jūs namieje neturite šaukšto, 

- Duok, aš uždėsiu tau ant t a i « a l i u * # . P a d o v a ' ! o U ' 
sprando jungą — sako 

• y 

1S-Laukams aprodyti jis 
siuntė su artoju savo tarną 
ir, jiems išėjus į pamiškę, il
gai lydėjo artoją akimis i r 
stebėjosi jo drąsumu. 

Sodietis parėjo namo, pasi
jungė j žagrę jaučius, pasiė
mė su savimi katiną, su ku
riuo niekuomet nesiskirdavo, 
ir, dvarininko tarno vedamas, 
išėjo į pamiškę, kur buvo nuo
mojamasis dvaralaukis. Tar
nas iš tolo aprodė jam laukus 
i r pasileido bėgti atgal, ma
nydamas artoją tikrai iš pro
to išėjus. 

artojas. 
— Gerai, — sutiko lūšis ir 

pats palenkė po jungu savo 
kvailą galvą. 

Artojas kaip galint greičiau 
jungą pristiprino lūšiui prie 
kaklo, suverždamas jį stipri
no daržais; paskui, jau nė kiek 
neskubėdamas, nusitvėrė bota
gą ir kad plakė lūšį, tai pla
kė — kiek tik jėgų turėdamas. 

Pasidarė lūšiui karšta, pra
dėjo į šalis blaškytis, prie že
mės prikrito, norėjo šoktelti 
ir ištrūkti, bet ne taip tat 
lengva buvo. Įbaidytas jautis '•• 
sujudo eiti, artojas smeigė no
ragais į žemę, ir žvėris no-
roms nenoroms drauge su jau
čiu turėjo jungą traukti. 

Katinas gi eina šalimais ir 
juokauja: 

— Nieko, dėdele, nebijok, 
nenumirsi. . Tik drąsiau, drą
siau ! . . 

Lūšis tyli, o prakaitas nuo 
jo net lašais varva. Lig pie-

bet tik grąžinkite man sidab
rinį šaukštą!" 

Karininkas nusišypsojo ir 
tarė: " T a i yra tik juokai, ku
riuos mes su tuo žaliu ponu 
esame padarę! 

e 
po vieną dukterim: "Tete t 
judviem po sparniuką, nes 
judvi netrukus turėsite iš dva
ro išlėkti; ' ' vaikam padavė po 
kojukę: " J u d u turėsite vaikš
čioti tėvo pėdomis"; poniai 
padavė patį smaigaliuką, o 
jam pačiam teko visa likusi 
žąsis. Toks gudrus padalijimas 
ponui labai patiko, ir jis 
baudžiauninką gausiai apda-
vanojo. j 

Kaimynas išgirdęs, kad an-
sai baudžiauninkas už vieną 
žąsį tiek dovanų gavęs, iškepė 
visa penketą ir nunešė ponui. 
Tada ponas vėl sako:"Mes 
juk esame šeši šeimos, tai kaip 
gi tu tas penkias žąsis mums 
padalysi !" 

• 

Žmogelis manė šiaip, manė 
taip, bet padalyti neišmanė. 

Audėjos Dainele 

Esu audus, moku austi 
dailiausiai, gražiausiai: 
o taip trapu trapu, 
pupų pupų, klepu klepu. 

Šaudyklėlė dailiai šauna, 
siūlų neužgauna: 
o taip trapu trapu, 
pupų pupų, klepu klepu. 

Kai išausiu ir parduosiu, 
pinigų sau gausiu, 
o taip trapu trapu, 
pupų pupų, klepu klepu. 

f — 

Voras ir Skruzdele 

Retas įvykis. Atvaizde parodoma Jimmy Holiday, 
X32o N. State St., Cliicago, kuris prie savo namų rado 
jau dyką paukščio lizdą, susuktą aplink poperinį Ame
rikos dolerį Doleris nesugadintas. 

Pasakoriai 

Bekeliaudamas po pa-

Užkastas Turtas 

Mirdamas tėvas pasišaukė 
šaulį, mačiau viename mieste savo sūnus ir tarė jiems: 
taip aukštą bokštą, jog jo vir
šūnė mėnulį siekė. 

— O aš mačiau taip žemą 
bokštą, — atsakė antras, — 

" N a ŪS tarė jis j Tada ponas liepė pašaukti 
žaliašvarkiui, — grąžinkit sa- aną baudžiauninką. Tasai at-
vo šaukštą iš rankovės atgal, 
tuomet ir aš savo atiduosiu! 

Vagis supratęs, kad jau v-
ra išduotas, ta rė : "Geriau 
rimtis negu juoktis!" Šan'v 
štą grąžino. 

Atgavęs savo nuosavybę, 
šeimininkas už dovaną !r gu
drumą karininką pavaiš'no 
vengrišku vynu, o vagį publi
ka išvijo lauk. 

Sulietuvino St. Lepelis, 

ėjęs ėmė taip dalyti: paėmė 
vieną žąsį padavė dviem ber
niukam ir sako: 'Tai jūs t rys ' ; 
antrą žąsį padavė mergaitėm 
ir sako: "Tai jūs t r y s " ; tre
čią padavė ponui su ponia ir 
sako: " I r jūs trys. O dabar 
— dvi žąsys ir aš, tai taip pat 
trys. . ." ' I 

— Mieli mano sūneliai! nie
ko jums mirdamas daugiau 
palikti negaliu, kaip tik šiuos 
namus, kuriuose gyvename, ir 

Kartą piemenukai valgė 
miške duoną ir vienas trupi
niukas nutrupėjo žemėn. Vo
ras, pamatęs žemėje duoną, 
tuojau čiupt, nutvėrė ir ka-
barai kabarai pakilo į dangų 
pas Viešpatį Dievą. "Nebe- ; 

duok", sako: "Viešpatie, dau
giau piemenims duonos! Ma
tai, kokių gabalų pilna žemė: 
pritrupinta! Bemaž kuo galo-
negavau, bekeldamas į dan

gų 
• 1 

jog jo visai nebuvo matyti. ] daržą, bet darže yra užkastas 
— Aš buvau tokiame kraš- turtas. Kurioje vietoje, • ne-

Skruzdėlė pamačiusi, ką vo
ras padarė, pradėjo jį vytis 
ir tacp skubėjo, kad bebėgda
ma patruko. Nulėkusi į dan
gų, jau rado vorą beskun-
džiantį. Taigi prašė Viešpatį 
Dievą, kad neklausytų: kad 
piemenys tiktai tą vieną tru-

te, kur upės taip plačios, jog, 
ant vieno kranto stovėdamas, 
negali matyti antrojo. 

— O aš buvau tokioj že
mėj, — atsako antras, — kur 
upės taip siauros, kad turi 
tiktai vieną krantą. 

beatmenu. Perverskite visą pinį išmetę netyčia, kad voras 

UMavinys. iĖjo vienas ir 
rado tris litus; jei eis trise, 
tai kiek ras? 

Katras Gudresnis? 
Du žmogų susitiko ant siau

ro tako. 
— Duok kelią, — tarė vie

nas. 
Antras supykęs tarė: " A š 

niekuomet neduosiu kelio 
kvailiui!' ' 

— O aš su mielu noru, —\ 
atsakė pirmas ir mandagiai' 
pasitraukė į šalį. 

daržą ir rasite. 
Tėvui mirus, ėmėsi sūnūs 

turtų ieškoti ir visą daržą 
perkasė. Nerado nei aukso, 
nei kitų kurių nors turtų, nes 
jų ten nė nebuvo. Bet tuo taip 
pataisė žemę, kad trigubą pel
ną iš daržo turėjo. 

Suprato tuomet sūnūs, apie 
kuriuose turtus mirdamas tė
vas kalbėjo, suprato jo žodžių 
prasmę, kad darbas — tai 
auksas. 

perdedąs... 
Viešpats Dievas supyko ant 

voro ir davė jam kumščia per 
nugarą, kad net kupra iššoko. 
O piemenims įsakė, kad niekoj 
būdu neardytų skruzdynų. 

Nesuprantamas Dalykas 

Patarlė. Nepadėjus nėr ko 
kasti. 

MĮSLĖS 
Du ratu pagiryje stovi. 
A'ts. Ausys. 

Neserga, o dejuoja. 
Ats. Kiaulė. 

Stasiukas nuėjo prie tevelia 
ir klauisa: j 

— Tėte, ar brangiai užmo 
kėjai už tą rašalą, kurį man 
vakar nupirkai? 

— Ne sūneli, visai nebran 
giai. 

— Tai ko mama, taip supy
ko, kai aš jį ant staltiesės iš« 
verčiau? 

PLATINKITE DRAUGĄ" 

Patarlė. Nesidžiauk darbo 
nepabaigęs. 

Atvykus artojas į lauką, 
jaučius paleido kiek pasiga
nyti, o pats prisėdo pasilsė
ti. Tik staiga vienas jautis, 
, v-. ., . j , • , - - t t ų uzare pusę valako, 
kažko pasibaidęs, kaip dūmė, * *""T, . 

r , _ . . .v -,. . Pagaliau lusis klausia ka 
taip nudnme — ir is akių j# prapuolė. Artojas, bijodamas, 
kad ir antras jautis nepabėg
tų, skubiai pasijungė jį į ža
grę. Tą valandą suprunkštė 
katinas ir, pasišiaušęs, šuo
liais nušuoliavo į mišką. Pa
žvelgęs į tą šalį, artojas su
drebėjo: iš miško tykiai seli
no lūšis. 

— Sveikas dėde! Kaip 

tmą: 
— Klausyk, giminaiti, ar 

veikiai mane paleis tavo šei
mininkas! 

— Veikiai, veikiai, nesirū
pink Kai tik pasidarysi 
toks dydžio, kaip aš, tai šei
mininkas būtinai tave paleis. 

— Jau ir dabar aš už tave 
nė kiek nedidesnis. — nulei
dęs galvą sudejavo lūšis ir 
nusivilko su jungu toliau. gyvuoji! — pribėgęs prie žvė

ries tarė katinas. 
O tu kas per vienas? — Atėjo ir vakaras. Artojas 

sukriokė lūšis, bet taip, skar- , lūšį išjungė. Tas kaip krito 
džiai, kad net miškas sudre- ant žemės, taip ir nebekėlė 
bėjo. ' m — ištisas į?is paras išgulėjo 

Aš gi tavo sesers sūnus,' vienoje vietoje su iškištu lie-
nejaugi nepažinai? — atsakė žuviu ir apvilktomis akimis. 
katinas. ( Po tos nelaimės lūšis, kur 

Patarlė. Neperšokęs per 
tvorą nesakyk: opa! 

tik susitikdamas su žvėrim, 
visados sakydavo: 

— Žmogų pamatęs, bėk, 
kur akys veda, kur kojos ne
ša ! . . Ne stiprus jis, bet su
manus ir be galo gudrus. 

UNCLE WIGGILY'S TRICKS 

No plea&ure 
in. th iS» ' 

"The plGftSurę 
i& a l l 
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LITTLE BUDDY By Brucc Stuart 
VHS!' HE H^[> A ^ M F 
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4 n R A U O A R Pirmadienis, rugsėjo 28, 1936 [ 

Prieš 1857 Metus 
79-ais metais, rugpiūeiu m., kartą gražūs miestai. 1592 me 

prie Neapolio įlankos buvo du tais buvo kasamas vandentie-
g iažūs miestai, keli kilomet- kiui tunelis ir netyčia buvo 
rai nuo vienas kito, aUki r t i prisikasta prie to, kad kadai-
nusileidžiančiais į jūrą gra- se buvo Pompejos miestas. Ri-
žiais Vezuvijaus šlaitais. Tie mtesni kasinėjimai tepraside-
miestai buvo Pompėja ir l l e - ' jo 1748 metais. Italijon kara-
rkulanumas. ' l iūs Karolis 111, pa ts moky-

Rugpiilčio mėn. ta is metais l a i vyras, susidomėjo kasinė-
ne vienas tur t ingas romėnas ' jimais ir įsake saugoti visa, 
buvo savo gražioje viloje prie ' kas atkasama. Bet jis norėjo 
jūros. Herkulanumo vilos bu- t iktai statulų ir auskailų, pa-
vo aristokratiškesnes, negu ! fių gi trobesių, kurie mokslui 
Pompejos. Tos vilos buvo prie j turi didesnę reikšmę, niekas 
Vezuvijaus, kurs per š imtų ; ir nesaugojo. Tikr i moksiiški 
metų neberodė gyvybes žymių. , kasinėjimai prasidėjo tik 1S60 
Tik retkarčiais iš jo iškildavo metais. 

Herkulanumo miesto vieta 
buvo atsi t ikt inai surasta tik
tai 1719 metais. Tais metais 
vietos ūkininkas kasė c-au šu-

j aukštį dūmai, ugnies nie
kam netekdavo matyti . Žmo
nių buvo -manoma jį apmirus 
ir išgęstant. 

T • _ ._ * i- l»ni: jo šulinio dugnas atsirė-
Liepos ruen. pajurvs atrodė J • 

•jnė į vienos to palaidoto mie-

Misijos Misijas ves kun. Albinas {: 

YOUNG£TOWN, O. — Li
nksma ir išganinga žinia šios 

Drazdvs. 
0 f 

Misijų eigų bus paskelbta 
paties misijonieriaus. Tad lie 

.kolonijos ir apylinkių mieste- l u v i a i k a t a i į k a i šios koloni-
| hų l i e tuvėms . j o s j r a p v l i n k i ų i nįestelių šir-
! Rugsėjo 21 d. Šv. Pranciš
kaus lietuvių bažnyčioj pra-

| sides misijos, kurios tesis iki 
.spalių 4 d. 

Malonu pranešti, kad šios 
Į kolonijos lietuviai katalikai, 

dingai praSomi kuoskaitlin-
giausiai lankytis į misijas ir 
sustiprinti savo dvasios rei
kalus. X. 

išgirdę apie misijų rengimą, 
l labai nudžiugo, kadangi jau 
(praėjo su virš 2 metai laiko, 
kaip čionai lankėsi nrisijonie-

i 
J 

įrius. 

Gerai žin 
Dab 

VITAMINUS 

inomas vaistas i 
abar Turi 'į I 
UNUS A ir D t T 
nal yra nusilpę ir tau-f., ' Joi jūsų organai 

<T-iat<s pašonę. bandykite naująjį 
'' Nt'GA-TONE—tą ptchotinąii grelbė-

I v a d a n g l k a s m e t 4 d . S p a - toją—dabar moksliškai sustiprintą, 
,. . . - . su gerai žinomais VITAMINAIS A •! 
llU SI p a r a p i j a a p v a i k S Č J O J a ir D. Tas tikrasis vaistas sustiprina 

a\ o bazny čios globėjo UlCnų gerina apetitą 
mo organus ir iftsivalynio procepą 

[vairius iuopnus kūno orgunuH. pa- t A 
sustiprina virškini- v f 

lyg ir gyvesnis, kar ta is iš ug-
niakalnio pasirodydavo garų 
tačiau niekas nekreipė \ ta i 
jokio dėmesio. Tik štai nelai
me užklupo žmones, virai ne
laukiama. Pompėjoje buvo va
karas . Piliečiai vaikšlinėjo 
siauromis gatvėmis, kit i sėdė
jo pavakary savo vilų sodų 
pavėsyje, ilsėdamies po kait-
įos, prie fontanų, prie taurės 

sto teatro auditorijos asia. 
Senybių kasinėtojai, atkasę 

jau senovės Babilonu ir Urų, 
atkasę Pompėją, tur i neikia-
mo patyrimo, žino, kaip atka
sti ir išlaikyti gražius senovės 
pas ta tus ir t rupias marmuro 
plytas. 

Kas vasarų tūkstančiai tu
ristų keliauja tų senų muš tų 

irHi). 1 AI n d<>n as kalba. Grįždamas nuo Chicagos į savo valstybės sostinę, 
Topeka, Gub. Landon 'as (respublikonų kandidatas j prezidentus^) davė pra
kalbas prie daugelį miestų stočių. Štai matome jį kalbant miniai susirinku
siai prie Coal City, UI. stoties. 

— »Sv. Pranciškaus Asyžiečio, 
todėl bus gera proga kiekvie
nam katalikui, ne tik .pasi
klausyti misijoniei iaus pamo
kslų, bet ir pagerbti savo ba
žnyčios globėjų šv. Pranciš
kų. 

Suteikia naujos pajogos muskulams • • 
ir nrrvų sistemai ir atspa.rumą. Dau- i , 
gv'is skelbiami. kad Nl'C.A-TONE 
padėjo tenai kur kiti vaistai nieko ' * 
nogp b:>jo Sužadink'te savo sirtemą . A 
Naujam Gyvenimui, imd; » įas sustip
rintą Nl 'dA-TONE. kuris parsiduo-.- 1 
da su garantija pas visu* vulstinin- . « 
kus. Pinigus grąžinsim, j.u nepaten
kintas. 

Nuo užkietėjimo imk-^-1'GA 
—tai idealus liuosuotojas. 25c i 

— S O L ' ' 
i r KOr., f-* 

I 
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laukti vulkano išsiveržimo. Ki- iš t raukt i dantys, ir anksčiau, Uareelonos stotis buvo prain-
ti instrumentai gali pasakyti , ar vėliau jis nebebus žmonėms susi, kad ketvirtadienio vaka 
kokio smarkumo gali būti iš- pavojingas, 
siveržimas. Dabar jau nebe- j 
reiktu, žmonėms žūti ištirpyto- į 
je lavoje, nes jie laiku būtų ' 
įspėti ir galėtų pasišalinti iš j 

V. D-nis (•-L. A. ') 

\ \ n o . Ora perskrodė oaisus pasižiūrėti. Ten vra ištisos 
J
 J . ^ .. . . . _ - . * , . . — i uavojaus vietų ir išgelbėti net 

trenksmas. i\ eKiįvijus pradt io gatves, var ta i , a tskir i gražus 
vemti! Is ugniakalnio pasiro- trobesiai. Herkulanunie vieno-) 

Barcelonos Radio 
Lietuviškai 

rų kalbėsianti lietuviškai ir 
i usiškai. Agitacija geriausiai 
buvo girdima trumpų bangi] 

radio aparatu . 

AKIŲ GYDYTOJAI 
i e juodi debesys, užtemdy pa-j je vietoje palydovai rodo to - j Š;and:en mokslininkai daro 
dange. Žemė ėmė drebėti. Iš l i s tams suakmenėjusj sargybi- pastangas pažaboti Vezuvijų. 
aukštu»mų pasipylė, kaip snie- uį, ku r s savo gyvybe sumo- J ie susekė, kad išsiveržimų 
ga>, karš t i pelenai. Panikos j k< jo tarnybos pareigas eida- priežastimi yra tam t ikros 
pagaut i žmonės bėgo į gatves, ' m a s : ir pavojaus valandoje dujos, susirenkančios kalne; 
bet nebtbuvo kur bėgti. Vi- jis nepasi traukė nuo savo vie- tam tikro spaudinio iš vidaus 

Iš Barcelonos radio stoties 
komunistai kalbėjo lietuviškai. 
J i e agitavo už Madrido val
džių ir puolė sukilėlius. Kai j 
kas sakosi, jog ir iš Madrido 
taipgi girdėję li( tuviškai agi-
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JOKIŲ SUODŽIŲ J O K i g PELENU 
• 'SILVER F L A S H " — RANGE OIL 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lvgus 
PllODLKTAS DIDŽIAI SIO P I E L OIL KAF1M1U LOTOJO 

ŠIOJ TEIUTOHIJCM 
ftfefl ffreiUi prisUiiomc ir garantuojame pilna inicra su City Scft er 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET KEIKIA A M E J A I S PEČIAMS ftAIKITE 

CANal 2020 

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

R I K I I ALIEJAI VISOKIEMS ftILEYTLVAMS 
P E T E R BALSITIS, Manager 
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saj netikėtinai t rumpu laiku, tos. Ant kalno yra dacar ob- nebeisiaikydamos, jos išsiver- tuojant. Prieš kelias dienas 
gatvėse buvo karštų pelenų servatorija, beveik prie pat 
ligi kelių. Iš debesų pradėjo drvbanėių ugniakalnio krate-
1 > 1 i baltais nuo karščio akme- Vio lūpų. Mokslininkai eia ty-
i'iinis. Tai buvo liepsnoj ly
tus. Visa, kas tik buvo ut>ga-
nia, suliepsnojo: visf miestų, 
bematant, apsiautė liepeno^ 
plaukusios iš vienos siauros 
gatvės į kitą. Pompėjai atėjo 
galas. 

Gatvėse ir namuose buvo 
tūkstančiai lavonų. Kas dar 
buvo gyvas, su klyksmu ver
žėsi j gatves. Žuvo daugybė 
žmonių, gelbėjusių savo tur
tus, žuvo besąugodami ii be-
gelbėdami savo kūdikius ir 
y monas. 

Herkulanuuias dar labiau 
nukentėjo. Gražesnis ir kilnes
nis miestas, negu Pompėja, 
j is buvo arčiau prie Vezuvi
jaus. Kai prasidėjo ugniakal
nio išsiveržimas, LS jo bangų 
bangomis pasipylė karšta la
va. Žemė skilo, ir iš jos ply
šių veržėsi liepsnojanti lava 
į miesto gatves. Kiek čia žu
vo žmonių, t iksliai nežinoma. 
Je i jie ir būtų buvę įspėti, v is 
t iek jie nebūtų galėję išsigel- j 
bėti, būtų vis tiek sut l ipę ir 
išnykę sieros liepsnoje. 

Praėjo daug šimtmeči;}, ir 
šiandien atkasami suakmenė
ję romėnų lavonai, baimės iš
k ra ipy ta i s veidais. Anksčiau 
nei užgeso degančios lavos 
bangos, Herkulanumo miestas 
buvo užklotas 30 metrų sto-
i"_mo kie ta akmens pluta. 

Mums apie tą baisią nelai
mę paliko žinių romėnų isto
r ikas Plinius. Vaizdžiai ir gra 
žiai aprašė ją i r anglas Bul-
wer Lyt ton knygoje 'La š t 
Days of P o m p e i i , \ Tamsiųjų 
amžių laikotarpy niekas nė 
šlaitų buvo palaidoti du kitą 
nežinojo, kad prie Vezuvijaus 

žė į orą, iškehlamos j viršų - = 
seno kraterio kepurę ir išmes-;' LIETUVIAI DAKTARAI 
damos ištarpytus akmenis, Tei. caiumet 
liepsną ir dūmus. Mokslinin-

5974 Ofiso valandos 
9 ryto Iki 8 vakaro 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

rinėja visus ugniakalnio gyve
nimo ir veiklos reiškinius. J a u kai, grįždami kalno šonuose 
jie susekė, kad. ugniakalnis vamzdžius, stengiasi susilpni-
tšsiveržia kas 20, a r 30 metų. nt i dujų spaudimą. Be to, kal-
Kito smarkesnio išsiveržimo no šonais jie paruošia tam ti-
jie nelaukia net iki 1950 me kn i s griovius lavai \ šalis mi
tų. Jau t rūs mokslininkų apa- bėgti, jei ištiktų išsiveržimas. 
ratai gali pasakyt i net ir tik- P a r b a s eina dienomis ir nak- %&. (®%Ą S. Talman A*«. 

Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

DR. VAITŪSH, OPT. 
LI1/TUVI8 

OPTOMTCTRICAIil.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvina akiu Įtempimą, knrip 
nti priežastimi galvos skaudfijimo 

.vaipimo. akig aptemimo, nervuotu-
no. skaudamą akiu karStj, atitaiso 
rumparegrystę ir tolireRystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-
imuose egzaminavimas daromas su 
lektra, parodančia mažiausias klal-

'as. Speciali atyda atkreipiama I 
•lokvklos valkus Krolvoa «kvo «•! 
HisomoB. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Vedrlioj nuo 10 iki 12 f»autr«»l> at 
Mikimq akv^ atltalMomoR b*' akiniu 

Kainos piictau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND A VE. 
Phone Boulevard 7589 

^ i l 

i a valandij, kurioje galima t'usis. Sako, Vezuvijui būsią 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(ROVVARSRAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St , Chicago 
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Ncdčlioniis pa^al su ta r t ; 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Ta i CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Certnak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir NedėL pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. Calitornia A ve. . 

Telefoną* BEPnblic 7863 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 

TeL BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
ar t i 47th Street 

Vai . : nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart į 

T e l Ofiso BOUlevard 591$—14 
Res. KENwood 5107. 

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

756 YVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 VV. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vel. 2 - -4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
V a L : 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

~ D R . P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
U t a r n , Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 So. Halsted S t , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRginia 1116 4070 Archer Ave 
Valandos: 1—3 popiet ir 7-—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: J)—10 ryto ii" 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

K 

B A R G E N A I 
Forklozuoti Už Morgičius 

Matykite Mus Pirm Negu Firksite 

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St. LAFayette 1083 

a 

Y. 

(f ... 

J 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL, 
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki4 
vakaro. Nedėliomia ano 10 iki 12 

vaJ. po pietį ir nuo 7 iki 8:30 vai , N'no 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

DR. MADRICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Ree.: TeL PLAsa 2400 

VALANDOS: 

Nedeliomia ano I i iki 12 dfcM 

Residence 
6609 S. Arterian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
8156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
V A L A N D O S : 

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

pagal sutarti 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Vkys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRfSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 ik; 

12 — 1 :30 ik. H vak 
Tel CANal n.<S2? 

BRONCHIAL 
COUGHS 

Just A Few Sips and— 
Likę A Flash — Relief! 
Ali coughs look ajike to Buckley's 

Mixture (trlple acting)—one sip of 
this grand medicine soon stops an 
ordinary cough — tough old deep 
seated coughs and the persistent 
bronchial cough are under control 
after just a few doses—no more tor-
mentlng, sleepless nights. 

3uckley's is alkaline,that 's why i t ' i 
so different—it "acts likę a flash". 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Inc., Rochester, N. Y. 

Stop 
Itching 
Skin 

Zemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Rashes ir Ringworn skausmus 
— sustabdo Eczema. Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir visi gyrfl Ja kaipo švarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeping 
Bureau. N a 4874. I5c. 60a $1. 
Visose vaistinėse. z e m o 
F O R ^ M N I R R I T A T I O f̂  

BUDRIK FURNiTURE MART 
3347 S. Halsted St. 

Pasiūlo jums dideles vertybes rakandu, negirdėtai že
momis kainomis 

= ^ , 

Žieminiai pečiai po ' . . . $ - | 2 . 5 0 i r a u k š * 

Gesiniai pečiai po $ 2 9 . 5 0 i r a u k š * 

Oil Bunier ia i po 35.00 i r a u k ž * 

Pilnas didelis i š s i r ink imas 1937 radio Zenith, Phil-
co, General Electric, KCA Victor, kngva i s išmokėji-
inais. 

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

W C F L Nedelinis progiamas 7 vai. vak. 
W A A F Panedeliais i r Pėtnyčioniis 5 vai. vak. 
AVHFC Ketvergais 8 vai. vak. 

£ 



6k4 
.Pirmadienis, rugsėjo 28, 1936 t ) R l ! T O A S 

Kun. D. Lord, S. J . 

MOSŲ LIUOSLAIKTS 
(Premijuotas Kunigo J. Karaliaus) 

Verte P. P. Cinikas, M.I.C. 

(Tęsinys) 

Išskaitytos knygos 

Kadangi mūsų šalis buvo \ 
lip pasiryžusi, kad visi taptų 
mokslintais, tai ji ir manė, 
į> randasi naudos mokėjime 
.aityti. Paskui tas faktas, 

nid studentai gali lankyti vi

gą " Z ndos Kalinys' ' . Tai 
jau buvo metai atgal, kai bu
vau apimtas literatūros išpla-
ininio dvasia. Tomis dienomis 

U knyga buvo laki, smarki ir 
dvikovų pasaka. Šioje knygo
je klaidingi nesupratimai pi
lyse prie karališko fono, kar
tos širdys kovėsi kad įsigi-

f »9 anglų kalbos pamokas nuOj j u s karalienės meilę. Tai bu-
|.)irmos klesos iki dak ta ra to j V 0 įdomi knyga! Aš supratau 

aipsnio įgijimo ir vis dar no-^5 j o s žvilgsnio, kuomet su 
l e m i a m u s mūsų literatūros g r ą žino knygą, kad ji jos ne-
altinius, turėtų įtikinti mus, įka i t ė . J i , turbūt, vėl sugrįžo 

prie savo pigių knygų. Aš iš
bariau už tokį apsileidimų. 

— Tai neskaitei knygos? 
— Keletą puslapių paskai

č iau , bet ji buvo labai nuobo-
\ auho knygynuose kilniausios ^ _ « a t s a k ė 
krilių protų mintys yra surin-, 

mėtos ir paslėptos* tarp vir- j P o nuoktinio ryjimo Edga-
Llių, žymiausių pasakų ir i s - V o Wallace, Žane .Gray, H. 

>rijų karakteriai žadina mus B- "Wrright ir tos moteriškės 
E > i e skaisčių ir linksmų pa- : Parrot'oa knygų (jos kalba 

ncių. Žmonijos užrašyti nu- i r •*»*** n e t sugėdintų jūri-

og yra knygų vertų skaity 
nui. Aš nenoriu už akių už-
: t i sakydamas, kad pirmos 
Luošo laiko valandos turėtų 

wlti pašvęstos skaitymui. Pa-

sniu entuziazmu sutiko kun. 
Valantiejaus, Waterbury kle
bono kalbų, kurioje jis pareiš
kė, kad abu kunigai yra vater-
buriškiai ir juos abu atleidę... 
žentuosna į Bridgeportą... Ka
lbėjo dar vaterburiškis kuni
gas Ad. Gradeckas, kaip nau
jų bridgeportiškių kunigų 
draugas, o muzikas Aleksis 

biem kunigam parapijiečių su 
dėtas pinigines dovanas, o va
karo vedėjas A. Veličkis gra
žiai padėkojo visiems vakaro 
dalyviams už gražų pasirody
mų naujuosius kunigus sutin
kant. 

Gražiai ir nuoširdžiai dėko
jo už priimtuves ir dovanas, 
žadėjo dirbti parapijos ir pa-

Danish—American ligoninėj. Chicago spauda pastaromis dienomis labai plačiai 
rase apie penkių dienų kūdikį, Julian Ta f oi, kuriam reikėjo padaryti operacija, 
kad išgelbėjus kūdikio gyvybę. Po operacijos betgi kūdikis mirė. Atvaizde — p 
taisąs, kuriame buvo laikomas po operacijos kūdikis. 

rie-

eikimai traukte traukia mū-
k. <} dėmesį į juos. Mūsų siste-

tatingas išmokslinimas tik 
1 aaina žingstiius •] plačius 1U 
-ratūros plotus. Ar reikalui-, 
a bus man būgnų mušti, tri
ntu trimituoti,'ka<i pasakius 
ei norite džiaugsmo liuoslai-

kyje, skaitykite? 

ninko išlavintų papūgų), tai 
Pikenso, Meredetho, Šakespy-
ro, Thakerio, Šeridano, Burn-

la ip , žmonijos esmė, kuri mas parapijos choras gražiai Sąjungos atstovas V. 
(Šaktspyras nupiešia) yra ly- padainavo keletu tautiškų dai- vinys. Antroje programos da
giai tokia pati šiandien, kaip įnelių. Solo gražiai, jautriai lyje pirmiausia pakviestas ka-
įi buvo tais laikais, kai jis padainavo A. Petruškevičiūtė. ibėti A. E. Eccles, kuris tra* 
P ^ 1 ^ ^ ^ k ^ ^ J Be vietos ir Wate rburysve- ' 1 ! 5 P°^ e ž i o j e kalboje lin-
ne is senovės ^o t i jo s , bet is d a l v v a v 0 d a r i r B r i d kė J 0 parapijai ir naujiems ku-
gyvenimų tų begėdiškų kum . , . nijiams o-ražaus suiivvenimo 

porto miesto majoro atstovas IU&rtIIi& ^la^u^ cugyvvmiuv, 
Albert E. Eccles ir svečias pasisekimo. Jo kalba palydėta 

gaikšeių, kurių klastingume 
ir kilstaneius troškimus ji^ 
patėmijo Elzbietos ir Jokūbe 

ne tik gražiai pakalbėjo, bet rapijiečių naudai abu priin 
ii padainavo su atsivežtu iš <iejį kunigai: kun. V. Ražai-
VVaterbury kvartetu ir duetu, ii« įr kun. J . Kazlauskas. Po 
vienų vyrų, kurie kelis kartus .vakarienės jaunimas ir suau-
buvo priversti kartoti dainas, £USįejį graliai pasilinksmino, 
taip patiko vakaro dalyviams.! Klepočių Klepka 

Paskutinis iš svečių buvo ' 
pakviestas kalbėti VYS atsto- V i , n i a u « arkivyskupijos dva 
vas V. Uždavinys, kuris ii- * i n i n k W k l l ° » l i n t i« i k u r t l 

gesnėje kalboje priminė L i e - , b a ž n y t i n i k a t e d r o * »***<** 
tuvos parapijų reikšmę rusų ' k u n a m e b ū t l * e m i 5 t i l k l " ; ( ) l 

okupacijos laikais, perėjo prie ! ^ ' l l n i a u s bazilikoj laikyti bra-
Amerikos lietuvių parapijinio **** l s t o r i n i a i rinkimai ir 
fivveniko ir baigė Vilniaus : m e n o d a l > ' k a i : l i t u r £ i n i a i l ū " 
krašto lietuvių sunkiu dabar- nai> Į g £ į P e r S a m e n t a i i r *£ 
ties gyvenimu. Jo kalba buvo 
priimta visų palankiai ir jaut
riai. Antra V. Uždavinio kal
ba specialiai Vilniaus reika
lais Bridgeporte bus sakoma 
toje pačioje parapijos salėje 
spalių 11 d. 

Baigiantis vakaro progra-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

iš Lietuvos, Vilniui Vaduoti gražiomis katutėmis. Nemaže m a į p į r m . J# Romas įteikt a- R E P u b l l C 8 3 4 0 

so, AV. Qath<aJ, 11. Arlingtono, karaliaus dvaruose. Vienok, 
Čtstertono, H. Belloc knygos,'šių dienų moterys ir vyrai 
istfkrųjų, biitų labai nuobo 
džio& knygos/ Žmones užniitSn 
ta, jog 8akespyi% "Hamlete '7 

yra daugiau nužudytų negu 
Pliilo Vanco apvsakose. Labai 

Kas nori sąšlavų? j n u o b o d i a p y a , a k a į r U e k 

Vistiek jaučiu, kad, beveik 
reikės būgno, ir net pilno or-

Apysakcs dėliai 

Turint liuoslaikio skaityti, 
pasireiškia linkme skaityti 

1 vien tik laiko eikvojimui. 
Aš teskaitau vien tik apy

sakos dėliai, — sako vienas 
skaitytojas, kuris atsimena 
(jai atsimena) tų pačių apy
sakų kada nors. 

Vietoj sekant žmonijos mi-

kestro, kad tokiu būdu galė
čiau sužadinti įdomumų gero 
liuoslaikio sunaudojimo at-
\ ilgiu. Žymiausios knygos tik 
tulkes gaudo, o tuo tarpu šių 
lienų išspausdinti šlamštai y-
a visų čiupinėjami. Klasiš-
;i veikalai yra paneigiami 

^ ;a ip koks sugrįžėlis iš raup-
uočių salos. Bet paikios, rit- utį i r širdį sekdami klasiku 
uingos, tuščios, aistringos mo-
iernių poetų eilės, meguisti-

'iio proto mergaitės plepalai 
ir nelemti žurnalai laimi mi
lijonus skaitytojų. 

Gal kartais yra geriau skai
tyti atspausdintus šlamštus, 
negu nieko. Tai jau gineinti-
nas klausimas. Bet, jeigu mes 
dar nesame ištyrinėję didžiuo-

kreipia daugiau dėmesio j 
žmoiujų,. kuri dėvi panašius 
drabuž'ras,' gyvena panašų' gy 
veninių ir nugali panašius su
nkumus, kurie pasiekia juo-
per telefono vielas, per ban-
kos iždininko langelį, per nž-
mokesnio vokelį ir net per 
skolų rinkėjo vizitas. Mes mė
gstame, kad mūsų didvyriai 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

i i i i i i n i i i ' " I I i I I i • ! i i JA i i , i i , ; 

Atsakanti Vartoti Karai 
RUDENS IŠPARDAVIMAS 

Rudens sezono pradžia užtiko mus su dideliu staku 
puikių, vartotų karų vertybių, ypatingai iš geresnių 
automobilių. Kainos šių metų žemiausios. Atveski
te savo senų karų. Neatsakysime nė vieno teisingo 
pasiūlymo. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

s 
autorius, tokia rūšis skaity
tojų pragaišina savo laikų se
kdami niekšų, karakterių ne
rangius jausmus, mastymus ir 
nervingus atjautimus nesvar
biose ir klaikiose aplinkybė
se. Kai yra progos susitikti 
su tikruoju gyvenimu, skaito 
tuščias klastingo pasaulio, be 
iokio, arba mažai kokio tik-

sius pasaulinės literatūros p\o \lumo> pasakas. Pasaulio ga-
tus, nesame pažinę gabiąsias j * « • * mokytojai gali gulėti 
žmonių mintis, tai labai gaila, 
kad mes eikvojame liuoslaikio 
. aiandas sekdatoii kriminalis
to ar manikuristės drąsius žy-

uis. 

užmiršti ant mūsų lentynų, o 
tuo tarpu praleidžiam bran
gias liuosas valandas su juok
dariais niekšais, kurie tik 
pučia savo išdidumo triūbas, 
mėtinėja į dangų savo kvailu-

Biogi skaitymai malšina no- m o r a k į e t a s ir stato savo pai
rų skaityti gražiųjų ir gerųjų j k u m ę a r b a n edorumų ant pa-
literatūrų, kaip nuolatinis mai 'p^gg 
tinimas saldumynais naikina 
apetitų valgyti geros mėsos. 

BUICK '35, 5 Club Sedan, tobulas, garant $895. 
b e n t k a r t a i s d ė v ė t ų p o n i š k u s BUICK '34, 6 Są4an 67, Juodas, kaip naujas «»5. 

BUICK '34. Clutt Sedan 61, trunk, puikus «»5. 
BUICK '3J, 5 Sedan, pulkus karas 450. 
BUICK '30, 5 Sedan 57, labai geram stovy 185. 
CAOFLLAC *S4, 5 Sedan. kaip naujas 1095. 
CADILLAC '30, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj, t 9 5 . 
CADILLAC '32, 7 Sedan, gražus karas, garant 875. 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 645. 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 745. 
CADILLAC '31, 5 Sedan, jokių trūkumų 345. 
CADILLAC '29, 6 Sedan, atsakantis, žema kaina 145. 
CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk. kaip naujas garant 695. 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 125. 
DODGE '33, 5 Sedan, švarus mažas karas 395. 
F O R D '36, Durų Sodan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPYMAS. . . 

i fc'ORD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas . SPECIAL. 
n i l S , k u r i O S t e i s i n g a i i r a t V l - j Į , X ) R D '34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 395. 

HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas 196. 
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas 725. 
LA SALLE '31, 6 Sedan, geras karas, žema kaina 345. 
LA SALLE '30, 5 Sedan, geras karas žema kaina, 245. 
LA SALLE '30, 7 S^dan, geroj tvarkoj 195. 
LINCOLN *3S, 7 Sedan. puikiam stovy 1195. 
LINCOLN '30, 7 Town Car, puikiam stovy, 225. 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybe 245. 
OAKLAND '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj 175. 
OLDS 6, '34, 2 Durų Sedan, pukiam stovy , 395 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 795. 
PACKARD '31, 7 Sedan, gerai bėgąs, žema kaina 275. 

drabužius, norime kad mūsų 
didvyrės keliautų greituoju 
lėktuvu, vieton automobilio. 

Liuoslaikis taipogi buvo 
mums duotas, kad mes palai
ky tumėm išmintingus santy
kius su žurnalais ir knygo-

rai užrašo pasaulio įvykius 
ir gyvenimų. Liuoslaikis dali
nai taip praleistas suteikia 
žmogui platesnę pažiūrų ir 
išmintingų šių dienų uždavi
nių supratimų, ir jis paskui, 
kuomet turi progos pasidali
nti liuosas valandas su kitais, 
džiugiai sutinka maloniai tai 
liuosas valandas praleisti. 

(Bus daugiau) 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTHlfEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Neatsilikime 

Aš atsimenu vienų merginą, žmogui reik palaikyti glau-
kuriai buvau paskolinęs kny-1 džius santykius su pažanga. 

i 
J.F.EUDEEKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

y YARds 1741-1742 

GARY, I X D . L.AIDOTUVHI D I R E K T O R I A I 
XELKEE — PRUZM 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbone MtO «*« W. 15tk Ave. 

Gražiai Pagerbė 
Naujus Kunigus^ 

BRIDGEPORT, CONN. — 
Rugsėjo 20 d. sekmadienį Bri 
dgeport, Conn., &v. Jurgio lie
tuvių parapija turėjo nepa
prastas iškilmes. Parapijiečiai 
gražiai sutiko ir priimtuvių 
vakarienę iškėlė savo naujie
ms dvasios vadams kun. kle
bonui J . Kazlauskui ir vika
rui V. Ražaičiui. Parapijos 
svetaine užsikimšo svečiais, 
vietiniais ir iš toliau atvyku
siais. Parduota buvo per 500 
tikietų į vakarienę ir del vie
tos stokos daugiau nebepar-
davinėta ir salėn neįleista. Va
karienes organizavimo pirmi
ninkas, jaunas graborius J. 
Romas vakaro programos ve
dėjų pristatė žinomą veikėją 
A. Veličkį, kuris labai gražiai 
vakarienę pravedė. Po trum
pos, bet vykusios J. Romo ka
lbos sukalbėta malda ir mu
ziko J . Steponavičiaus veda-

Mainyklte savo senąjį karą aukščiausia kaina ant vieno Iš šių pui
kių vartotų karų, ir balansą, mokėkite patogiais mėnesiniais m o 
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

EMIL DENEMARK, INC. 
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100 

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

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

Latoicz ir Susai 
J. F. Eudeikis 

-& UNUSUAL ACCIDENT POLICY PATS UP TO $1M A MONTH. 
from tbm rery ilnt day c* dhakMHf. Hr 24 M i l t i — o»4 
UP TO $1.000.00 ia ca$e of d«oth. Cosfs nractfy 
a day —$3.45 a ytor. Pay» for ANT «ad EVEIT 

are to be the onfy judįe oi ita valtie 
aince no mgent will caJl to znake op 
youi tnind /ar yoa. If you decide it 
is not the policy you want, simply 
return it with the premium receipt. 
We will refund not only the pre
mium but the 6 cents postage tpent 
by you. Your 10 dayV proteetioo 
will then have cost y o a oothiBĘ, 
That'M imk, imt U? . 

E want you to see this pol
icy for yourself and will 

cnail it to you under our U N C D N -
D I T I O N A L G U A R A N T E E that 
thef ia ahaokttely no obliįation on 
your part to keep it. See for your
self the benefits it pays, as clearly 
atated in plain English. You may re
t a m the poficy for ANY reason — or 
far no fcaaou at alL You youneU 

(Amy mum ar tvortum *p to the ag* of 90, mnd ckiU opor 19, h 
etigible for this CENT-A-DAY AccUemt Poticy,) 

2314 West 23rd Place 
Phono Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAJJds 1741—1742 
Sky r ._4447 S. Fairfipld Ave 

S. C. j j d h j g 
J. Liulevicius 

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

4092 Archer Ava, 
Phone LAFayette 3572 

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

FREE I N S P E C T I O N C O U P O N 

I I 
I 
I I I 

THE FUUT MUTUAL HEALTH INSURANCE COL. 102 
Send me the CENT-A-DAY Acddent PoBcy ea jroar bar and teatre effer cff 

10 d*y«' isapectian FREEL I enclosc $3.65, mhich p^t for m tull yemr't p ôUmuoo. 
I agree to read the policy promptly. If I deddc * N not the pobey I want, I 
•haU retusn tt, within 10 day* togteher with tfw f r i i h i i receipt. Yoa w01 
retam my $3.65 in full. a w t D M the 6c poatage tpent by me—and aų/ 10 days' 

ABSOLUTELY NOTHOfO. 
Fufl 

proteeUon k> tfaan to 
ame (Pfaaa* Ptmf)-^m 

8tate^ • • » • 

Be^. Ommpation^ Day.. 

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

]. F. Radžius Phone GANal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skydas 718 Weet USth Street ^ 
Phone MONroe 3377 
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VIETINĖS ŽINIOS 
North Side Žinutes 

Lapkričio 4 d. pas mus bus 
iškilmes. Nors šv. Mykolo, ba
žnyčios globėjo, švente pri
puola rūgs. 29 d., bet, kadan
gi mūsų žmones nori pasinau
doti ta švente, t. y. priimti 
Šv. Sakramentą, todėl ir at
kelta į sekmadienį. 

Šeštadienį bus svečias ku-
r.igas ir padės klausyti išpa
žinčių 3 vai. popiet ir 7vai. 
vakare. Kurie negalės šešta
dienį išpažinties prieiti, galės 
tai atlikti sekmadienio rvta. 

Sekmad. šv. Mišios bus 8, 
9 ir 10:30 s-nma. Iškilmingi 
mišparai 3 vai. po pietų. 

Po mišparų prasidės para
pijos bazaras. Visų prašau at-
^lankvti. Kun. J. Šaulinskas 

| 15 iminu tų , n e s k i t a i p , esą, j o 
; partneris juodu nušausiąs. Tuo 
I tarpu plėšikas pabėgo. 

Telšiškiu Dėmesiui 

Oras atvėso, vakarai pasi
darė ilgesni, gera proga lai
kyti susirinkimus. Štai, ir Te
lšių klubas laikys susirinki
mą rūgs. 29 d., pas Balčiūnus, 
adresu 2212 W. 23 st. Visi tel
šiškiai prašomi atsilankyti. 

Girdėjom, kad A. Gedvilas 
žadėjo atsivesti didelį skai
čių narių. J is žada sutverti 
net Telšių beną. Mes žinome, 
kad jis yra geras Telšių mu
zikantas. Taigi visų lauksime. 

Valdyba 

Kas Turit Laimes 
, Žuvavime - Pasi-

naudokit proga 

Izaak Walton Lygos žuva-
vimo kontestas Chieago Par
kų Distrikto tvenkiniuose (la
kūnuose) baigsis sekmadienio 
vakare, spalių 4 d. Taigi, ko
ntestas dabar pačiam įsisiū
bavime. Dovanoms paskirta 
$100. 

Už sugavimą didžiausio ' A ' 
- - Black Bass — pirma dova
na $15, antra — $10, trečia 
— $5; už sugavimą " B " Pike 
ir Pickerel pirma dovana $15, 

keliu pralekia apie 90 įvairių 
rūšių. Daugiausia paukščių iš
skrenda šio mėn. vidury. Šio 
įpomaus dalyko pasižiūrėti at
vyksta daugelis gamtos stebė
ti. 

antra — $10, trečia — $5; užr 

sugavimą Pan Ffaft, inimant l M b a i f f i a m u o , i n s d a r b 

crapp.es, blue giliu, sun fi* k į j j , savaifių Maironies ka-
įr poreh dovanos $15, $10 ir l r ,o c . v_. „ „ I „ J . ; „ „ : . , . . , r „ . „ ,„ , . Pfls bus galutinai sutvarkytas 
(C^« t-l rr o i i rro i r Ai-tt n T? n I I Ii o n /-I o tr\t t . 

Chieagietė Betty Jane Sehultz, gyvenanti 8012 Essex 
Ave., laimėjo kontraktą Chieago City operon. J i yra tik 
15 m. amžiaus ir antrakursė studentė Starrett mokykloj. 
Operoje ji dainuos tik lengvas lyrines roles, kad nepa-
žeidus turinio balso. 

$5: už sugavfmą Bullheads pi 
rma dovana $7, antra — $3. 

Žuvavimo kontestas eina 
Columbus, Douglas, Garfield, 
TTumboldt, Jackson, Lincoln ir 
Washington parkų tvenkiniuo
se. 

Apiplėšta State - Lake 
Teatro Kasa 

Drąsus plėšikas apiplėšė 
Slate - Lake teatro kasą vi-
durmiesty. Privertęs mened
žerio padėjėją atidaryti sau-
giamąją dėžę ir susikišęs j 
kišenius $2,000 plėšikas jam 
i r p o r t e r i u i į s a k ė a t s i s t o t i v e i 
du į sieną ir neatsigrįšti per 

Sutrukdytas 
Chieagos katalikiškų laikra

ščių reporterių turėjęs būti 
vakar dieną linksmas pikni
kas Vilniaus Kalneliuose dėl 
didelio lietaus iš šalto oro ne
įvyko 

Pranešama visiems, kad re
porterių šis piknikas atidėtas 
į spalių 4 dieną. J is bus Rū
tos darže. O jei pasitaikytų 
blogas oras, tai tokiam atsi
tikime vasaros išvažiavimus 
bei piknikus užbaigsime Au
šros Vartų parapijos naujoje 
salėje, 2323 W. 23 Plaee. Rep. 

ir prieinamas visuomenei lan-
kvti. 

šiais metais, galutinai bai
gus rengti Aleksote namus, e-
są, paaiškėjo, kad Maironies 
muziejui Aleksote ne vieta, 
todėl Šv. Ministerija ryžosi 
dar išnuomoti iš jos didesnę 
dalį buvusio Maironies buto 
Muziejaus gatvės namuose ir 
įrengti Tautosakos archyvą ir 
Maironies muziejų. Muziejaus 
tvarkytojai — Čiurlionies Ga
lerija ir Tautosakos Archy
vas — savo darbą atliko. Dar 
b i s padaryta vitrinų sudėti 
Maironies spausdintiems raš
tams, diplomams, kai kuriems 
dokumentams. Jei bus gauta 
dar kokh^oharakteringų daik
tų, tai ir jiems atsiras viltos. 

Muziejus lankomas šventa
dieniais ir šiokiomis dienomis, 
su Tautosakos Archyvu susi
tarus. 

kurie ten buvo organizuotai 
parduoti ūkininkams. 

Per Pusmetį - 873 
Gaisrai 

Maironio Kape Ne
trukus sutvarkys 

Dar užpraėjusiais metais 
Avietinio Ministerija pasiėmė 
sutvarkyti Maironies kapą 
prie Kauno katedros bazili
kos. Pagal arch. Kudoko pro
jektą turėjo būti įrengtas lan
kytojams prieinamas mauzo
liejus prie vakarinės bazilikos 
sienos, pažymėtas Maironies 
bareljefu ir atitinkamu užra

šu. Tačiau apsiėmęs padaryti 
darbus rangovas jų tinkamai 
neatliko, ir po ilgoko delsimo 
sutartis su juo teko nutraukti. 

Kadangi į kapo grindis pra
sisunkia vanduo, tai šiais 'me
tais Švietimo Ministerija, ga
vusi naujų kreditų, susitarė 
su m. s-be kapą nudrenuoti. 
Darbai bus netrukus baigti. 
Taip pat Ministerija išpirks 
iš skulptoriaus Bučo sukurtą 
ir geležinkelių dirbtuvėse nu
lietą bareljefą. Atlikus dar ki-

Švedai Pirks Daug 
Arkliy 

Centralinio statistikos biu-
10 surinktomis žiniomis, šie
met per pusmetį Lietuvoje bu
vo 873 gaisrai (pernai 850): 
92 buvo miestuose ir 781 so
džiuje. Daugiausia gaisrų bu
vo Alytaus apskrityje, būtent, 
109: 3 mieste ir 106 sodžiuje. 
Antroje vietoje buvusių gais
rų daugumo atžvilgiu yra Šiau 
lių apskr. Ten per pusmetį 
gaisrų buvo 81. Gyvenamųjų 
namų viso per šių metų pir-
m§h pusmetį degė 454, ūkio 
trobesių 828, fabrikų — dirb
tuvių 29, viso <3ege 1,311 tro
besių. Viso buvusieji per pus
metį gaisrai yra padarę nuos
tolių 2 mil. 158 tūkst. litų: 
299 tūkst. miestuose ir 1 mil. 
S59 t ū k s t . s o d ž i u j e . Ž m o n i ų 
per pusmetį per gaisrus žuvo 
10, sužeista 29 (Pernai per 
pusmetį nuostolių buvo pada
ryta per 5 mil. litų, žmonių 
žuvo 10, buvo sužeista 59). 

Palaidotas Klebonas, 
Kuris Pats Dirbo Ne

turtingiems karstus 
KURTAV&NAI. — Kun. A. 

[Rakausko, Kurtavėnų klebono, 
l laidotuvėse dalyvavo 3 kanau
ninkai, 10 kunigų ir daug žmo 
nių. Palaidotas Kurtavėnų ka
puose, paties nurodytoje vie
toje. 

Velionis yra kilęs iš turtin
gų bajorų šeimos. Vikaru bu
vo Betygaloje, Linkiniuose, 
Jonišky, Biržuose, klebonavo 
Lopesėj ir nuo 1911 metų Ku-
rtavėnuose. Kur tik buvo, vi-
£Ur pasižymėjo darbštumu ir 
teisingumu. 

Buvo apsiskaitęs ypač dvas. 
literatūroje. Grafas Plioteris 
savo prakalboj pabrėžė, kad 
jir dažnai jį rasdavo arba mel
džiantis arba su piuklu ar 
kirviu rankose, nes, turėdamas 
laisvo laiko, dirbdavo netur
tingiems karstus. Paliko Kur 
tavėnų elgetynui 500 litų, kny
gynui kat. 500 ir Kurtavėnų 
bažnyčiai 500 litų. 

SPORTAS 
FUTBOLO SEZONAS JAU 

PUASIDĖJO 

KLAIPĖDA. — Į Klaipėdą 
atvyko 3 švedų arklių pirk
liai — importininkai. Jie at
vyko Lietuvoje supirkti dide
snio kiekio arklių. Švedų ar
klių pirkliai Lietuvoje už
truks apie 3 savaites ir važi
nės po visą kraštą lankydami 
turgus ir pirkinės arklius. 

Apskritai šiais metais į Šve
diją eksportuota daug arklių, 

Ventės Ragas 
Apžiedavo 50,000 paukščių 

Vėliausios mados. Vadinamas streamline stilius dabar labai madoje. Ne tik 
traukiniai i r automobiliai gaminami tuo stilium, bet ir laivai, kurių vieną čia ma
tome. J is kursuoja tarp Cape Cbarles ir Norfolk. Sakoma, kad neužilgo ir Michigan 
ežere — tarp Chieago ir Michigan bei Milwaukee plaukios tokio stiliaus laivai. 

Niekur kitur Lietuvoje ne
pastebima tokio tikslaus pau
kščių skridimo kelio, kaip to
li į Kuršių -marias išsikišusia-
me Ventės rage. Todėl eia ir 
susidarė palankios sąlygos šios 
srities tyrimui vykdyti. Ben
dradarbiaujant su Kauno Un-
tu, šio darbo didžiausią dalį 
atlieka švyturio sargas Pozin-
gys. Kasmet prasidėjus pau
kščių skridimui, šis į spendžia 
specialius tinklus, kuriuose 
sugautus paukščius apžiedavęs 
universiteto teikiamais aliu-
minijaus žiedais su įrašu "U-
niversitete Lituania" palei
džia toliau skristi. 

Tokius apžieduotus paukš
čius sugavus kitur, žiedai grą
žinami Lietuvos Un-tui. Iš to 
galima spręsti, kokia krypti
mi ir kaip toli jie keliauja. 
Daugiausia apžieduojami stra
zdai, kurie iš mūsų šalies, pa
sirodo, vyksta žiemoti Angli-
jon, Prancūzijon, bet pasiekia 
taip pat Ispaniją ir tolimes-
res žalis. P. Pcteingys tokiu 
būdu per kelis oietus paženk
lino jau apie 50,000 įvairių 
paukščių, kurių, pasirodė, šiuo 

Nuo praeito šeštadienio be
veik visų universitetų futbolo 
šių metų pirmieji žaidimai 
prasidėjo. Tačiau garsaus ka
talikiško universiteto — No
tre Dame futbolo sezonas ne
prasidėjo. Kitą šeštadienį jį 
žada pradėti susiremdami su 
C a r n e g i e T e c h . iš P i t t s b u r g h o . 

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
Notre Dame universitetas tu
rės labai gerą ir stiprų fut
bolo ratelį. Tikimės, kad lie
tuvis Andrius Puplauskas 
(Puplis), kuris šįmet tam u-
niversitetui žaidžia, savo mik
lumu pasižymės ir tuomi lie
tuvių vardą iškels svetimtau-
\ ių tarpe. Linkime jam ge
riausio pasisekimo! 

ŠEŠTADIENIO ŽAIDIMŲ 
REZULTATAI: 

Didieji D. šimts (Bi£ T«n) 

Chieago, 34; Lawrence, 0. 
\ Minnesota, 14; Washington, 7. 
Purdue, 47; Ohio U., 0. 
Towa, 14; Carlton, 0. 
Wisconsin, 24; S. Dakota S., 7. 
Illinois, 9; De Paul, 6. 
Pittsburgh, 53; Ohio Wes., 0. 
Holy Cross, 45; Bates, 0. 
C. G. Academy, 0; Wesleyan, 0 
Navy, 18; William & Mary, 6. 
Providence Col., 27; Colby, 0. 
Maryland, 0; St. Johns, 0. 
Cornell, 74; Alfred, 0. 
Phode Island, 7; Maine, 0. 
Tulane, 7; Mississippi, 6. 
Duke, 6; Colgate, 0. 
Southern Calf., 38; Oregon, 0. 
Santa Clara, 13; Stanford, 0. 
Connecticut S., 27; Brown, 0. 
ManMtan, 32; St. Bonaven

tūre, 7. 
Dartmouth, 58; Norwich, 0. 
Carrol C , 19; St. Norbert, 6. 
California 39; Calif. Aggies 0. 
Oolorado S. 13; Western S., 0. 
Idaho, 25; Whitman, 6. 

A. t 
MARIJONA 
FILIPOVICZ 

(po levais M < -d i Ja n) 

Gimė Amerikoj; mirė Chiea
go, Ll. 

Paliko didellafne nuliūdime 
vyrą. Aleksandrą Filipovicz, 
dukterj Cilia Zarat, tėvą James 
Ohlan, seserj E m m a Filipovicz 
ir brolj Edward Chlan. 

Kūnas pašarvotas 2134 W. 
24th St. 

Laidotuvės įvyks antradieni, 
rugsėjo 29 d. TS namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta i Aušros Var
tų švė\ Panelės Marijos para
pijos bažnyčią, kurioj jvvks 
Kodulinpos pamaldos u?, velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Brimines, drauerus-R-es *r pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: V j m s , Duktė Tė
vas, Se «io, Brolis ir ( i iminės. 

T.&idotuvių direktorius Gor-
dan. 

m 

t A. JĮ A. 
TEOFILIJA 

BALSERIENĖ 
(IK) tėvais Rakauska i tė ) 

Mirė rugsėjo 25 d., 3 936 m., 
12:50 vai. popiet, sulaukus 29 
metų amžiaus. 

Gimė Chicagoj. 

Amerikoj Išgyveno 29 m e t u * 
Pal iko didel iame nuliūrfime. 

motiną MarHoną Rakauskienę, 
2 brolius.- Petrą ir Joną ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 729 West 
21s( St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
rugsėjo 30 d. Ifi naBių 8 vai. 

•ryto bus atlydėta j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, B r o iai tr 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

State 4690 Prospeet 1012 

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

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

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

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

CLASSIFIED 
AR REIKIA JUMS PINIGŲ? 

Mes perkam arba skolinam 
visokių pirmų ir defaultuotų morg 
cių ar bonų. KABANA, 30 N. 
Salle St., Suite 836. 

RENDON KAMBARIAI 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
T e l e f o n e : REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal I i 7 5 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPubl ic MOO 

Rendon 4 kambarių flatas. Švh 
BŪS. Gera transportacija. Dorcbest 
prie 75tos gatvės. Renda: $15.00 

Rendon 5 kambarių flatas. Kai 
tu vandeniu Šildomas. P r e HumboU 
Park. Renda: $32 00. Kreipkite*' 
"Draugas" , Box 458, 2334 S. 
ley Av<>, Chieago. 

Rendon kambarys vaikinui, mei 
nai ar vedusai porai. Prie mai< 
šeimynos. Kreipkitės: 1943 W. C< 
mak Road, antros lubos. 

PAIEŠKO SŪNŲ 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus i r Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaič ų ir Vaikų. 
N E R I A V I L N O N E S PAN-

C I A K A S DĖL M O T E R Ų 
I R V A I K Ų . 

Taiso senus svederius. Pa r 
duodam vilnones pijąs, storas 

i r plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VlCtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais i r 

sekmadieniais. 

Pažjstamiej i prašomi pranešti a-
pie mano sūnus Juozą ir Pran< 
Krupel ius per " D r a u g o " ari 
" L a i v o " redakciją. 

Motina Juzefą Krukeli* 
i ' i 

[ L A B A I P A G E I D A U J A M A surw 
Bruno Jaekus, kuris pirmiau g y v ^ 

i po num. 4612 South Sawyer Ai 
Jaekus yra Pasaulinio Karo Vef | 

1 ranas ir dirbo Majestic Radio ko^ 
i panijoj . 

Būsime dėkiii"i, jei jis pats 
žinantieji anie jį praneš Immigrant 
Protect ive Lea£ue, 824 Sonth H i 
ted Street . 

P A R D A V I M U I B I Z N I S 

Pardavimui Čeverykų ta isymo krai 
tuve. Pilnai irensrta — turi visi 
maSinerijas. Biznis gerai i šdirbtas .^ 
Kreipkitės į 608 W. 47tū St . 

• v ' 8 

ATYDAI tu. kurfe turi 
gimines LENKIJOJ 

Galite siųsti pundelius senu dra
bužiu, nuo 25 Iki 4 2 svaru savo 
jrtrnipjsrr.!, T FNKIJOJ, B E MUI
TO MOKESČIU. 

JOKIV LEIDIMŲ N E R E I K I A 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

Laivai reguliariai vežioja 
Siunčiami e pinigrus J Lietuvą. Ift-
mokama doleriais. Taipgi siun
čiame pinigus J kitus kraštus. 
D81 informaeijų kreipkitės } 

POLISH ATLANTIC 
SHIPPING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VAN Buren 6081 

PARDAVIMUI KRAUTUVŽ. 

Pardavimui cleaning ir dyeing] 
krautuve. 30 apartmentų namai 
Priverstas paleisti pipiai. Labai p i i 
pi renda. Oera proga tinkamanij 
žmogui. 7217 N. Rogers Ave. 

PARDAVIMUI GROSERNŽ 

..Pardavimui groseme. Gerai išdirb
tas biznis. Priverstas parduoti d(fl 
lei nelaimės. 3111 So. Haisted 

REIKALINGA D A R B I N I N K E 

RETKALLVGA mergina namų da| 
bui ir prižiūrėti 2 vaikelius. Gal 
eiti namo ar būti naktimis. E. Pu 
ler, 1214 So. Turner Ave. 

Reik liaujama mergina namų dar«4 
bui. Būti naktimis. 2 vaikeliai šeimy
noj. Grordon, 8417 Drezel Ave., 
clifffe 2047. 

REIKALINGA ŠEIMTNmKŽ 

Reikalaujama šeimininkė prižiūi 
ti našlio namus. 2 vaikučiai 6 ir 
m. amžiaus. Mažas moderniškas 
partmentas. Paprastas virimas. AW 
.^išaukite šeštadienį tarp 3 ir 7 val.^: 
arba visa dieną sekmadieny. C. Ze-
chel, 7123 S. Bennett Ave. (18C 

. East — j rytus). 

'REIKALAUJAMA: Salesmonas Pardavinėti 
Nauja 1937 Buick 

Turi būti apie 35 meti} amžiaus, švarus ir turi turėti pa
žinties su žmonėmis., kurie išgali nusipirkti naują ar var
totą karą. Tikrai gera proga pasidaryti gt rą pinigą. Parda
vinėjimo prityrimas nereikalingas. Pradžia su lėšų paden
gimu. 

GORDON BUICK 
6633 So. Western Ave. Tel. PROspect 0500 

I IMP] IMPERFECT IN ORIGINAL 

http://crapp.es

