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PRADĖTAS PUOLIMAS 
PRIEŠ MADRIDĄ 

ilicininkai pliekiami, betvar
kiai pasitraukia 

SUKILĖLIŲ SUNKIOJI ARTILERIJA 
GRIAUJA RADIKALŲ POZICIJAS 

STATOMA MILŽINIŠKA UŽTV 

BURGOS, Ispanija, spal. 7. LONDONAS, spal. 7. — So 
— Visu ilgi* karo frontu suki- vietų Rusija paskelbė, kad jei 
lėlių kariuomene pradėjo puo- I Ttalija, Vokietija ir Portugali-
limą prieš Madridą. Kai ku-1 ja nepaliaus rėmusios Ispani-
riais pavieškeliais generolo Į jos sukilėlių, Maskva paneigs 
Franco armijos dalys kyliais j nesikišimo sutarimą, 
gerokai pasistumusios pirmyn. 

Sunkioji artilerija ardo ra
dikalų pozicijas, didelių šovi
nių sprogimai raižo dygliuotų 
vielų tvoras ir užverčia apka
sus. 

Maąueda Madridas pavieš
kelių radikalų milicija galva
trūkčiais betvarkiai bėga Mad 
rido link ir šaukiasi pagelbos. 

Gen. Franco visą savaitę 
konsolidavo kariuomenę. Puo
limas prieš Madridą pagrei
tintas, kadangi prasideda lie
tingas ir šaltas oras. 
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BURGOS, Ispanija, spal. 7. 
— Diktatorius gen. Franco ne 
tik tvarko savo kariuo
menės pajėgas, kad uždavus 
galutiną smūgį Madrido radi
kalams, bet jis dar rūpinasi 
ir naujosios Ispanijos nauja 
tvarka ir ateitimi. 

Savo diktatūros pradžiai 
MAQUEDA, Ispanija spal. j i s g u d a r g kabinetą. Paskirti 

Z ~ - Sukilėlių pietinė armija | p e T l k i ^ r ^ ^ i ^ ^ į N ^ ^ 
vakar pasistūmė apie 10 mylių r i j a i > Q j 0 b r o l i g Nicolas Fran 
arčiau Madrido ir vadovybė c o _ generaliniu sekretorium, 
paskelbė, kad paskutinis verži j Direktorijos pirmininku pas-
masis prieš Madridą jau vyk- Į k i r t a s g e n F i d o i D a v i la . 
domas. 

Columbia upėje, Oregone, statoma milžiniška . užtvanka. 
Čia vaizduojamas vienas baigiamij konkretinių, stulpų. (Acme) 

•C*-1 

Maąueda Madridas pavieš
kelių sukilėliai paėmė keletą 
miestelių, įėmus Santa Cruz, 
už 37 mylių nuo sostinės. Ra
dikalų milicininkai visu šduo 
baru nugalėti. Paspruko Mad
rido link palikę šimtus saviš
kių nukautųjų. 

Kita sukilėlių koliumna žy-

Valstybės sekretoriaus vieta 
teko Francisco Serrat, buvu
siam ambasadoriui Varšuvoje. 

Vidaus reikalų direktorius 
gen. Fr . Fernosa, o karo — 
gen. Gil Juste. 

Valstvbės finansams, ekono 
mikai, prekybai, pramonei, že 
mes ūkiui, darbui, švietimui, 
viešiesiems darbams ir susisie 

MAINIERIAI NEĮSIVERŽĖ 
IOVIEDO M I E ^ ^ 

giuoja Toledo Madridas pa- k į m a m s b u g p a s k i r t i t e c h n i ka i 
vieškeliu ir yra ik už 22 m y - j i r j i e b u g a t s a k i n g i g e n . Davi 
lių nuo sostinės. | lai. 

Maąueda sukilėlių stovyklo-1 Tas reiškia, kad gen. Fran-
je pareiškiama, kad dabar bus 'co pilnai pasitiki paimti Mad 
puolamas Navalcarnero, už 25 
mylių nuo Madrido, ir San 
Martin de Valdeiglesias, iš 
kur radikalai buvo paleidę 
vandenius prieš sukilėlius. 

Sukilėlių vadovybė sumobi
lizavo apie 150,000 karių Ma
drido paėmimui. 

ridą, radikalus kai su šluota 
nušluoti ir imtis Ispanijos at
statymo sunkaus darbo. 

RADIKALAI MIESTE 
DIRBA APKASUS 

MADRIDAS, spal. 7. — Ra 
dikalai kasa apkasus čia kai 
kuriose gatvėse ir aikštėse. 
Patrankų pastatymui dirba 
konkretinius pamatus. Miesto 
gyventojai pristatyti prie įvai 

PERPIGNAN, Prancūzija, riaušių įsiginklavimo darbų, 
spal. 7. — Apie 1,500 ispanų nors radikalai giriasi, kad sa 

APIE 1,500 VIENUOLIŲ 
BROLIŲ J£JO PRAN-

C0ZIJON 

vienuolių brobų, priklausan
čių įvairiems ordinams, įėjo 
Prancūzijon. Kilus revoliuci
jai, j ie pabėgo į miškus ir vi
są laiką slapstėsi Pirenėjų 
kalnuose, kurie sudaro sieną 
tarp Ispanijos ir Prancūzijos. 

95 SUIMTI KUBOS SALOJE 

HAVANA, Kuba, spal. 7. 
— Suimta 95 įtariami sankal-
bininkai, kurie planavę sukel
t i revoliuciją saloje. 

-anodai atlieka šiuos darbus. 

BURGOS, Ispanija, spal. 7. 
— Dvyliktoji savaitė, kaip ra 
dikalai mainieriai stengiasi 
paimti sukilėlių valdomą Ovi-
edo miestą, šiaurinėj Ispani
joj. 

Vakar Madrido radikalai 
triukšmingai paskelbė, kad 
mainieriai jau įsiveržę mies
tan ir gatvėse vykstančios 
skerdvnės. 

Taip nėra. Mainieriai pae^ 
mė kelis namus vienam prie
miestyje. Sukilėlių vadas gen. 
Molą pasiuntė pagelbą apgul
tam Oviedo miestui. Mainie
riai bus išblaškyti. 

APIE 300 RAUPSUOČiy 
MANILOJE SUKĖLĖ 
DEMONSTRACIJAS 

MANILA, Filipinai, spal. 7. 
— San Lazaro ligoninės apie 
300 raupsuocių naktį įveikė 
sargybininkus, juos uždarė 
vienam kambarių, o patys kai 
numirėlių šmėklos nužygiavo 
pas prezidento rūmus, kad 
jam įdavus protestą prieš no
rėjimą juos aklai atskirti nuo 
sveikųjų. 

Kadangi prezidentas miego
jo, tai kareivių sargybos virsi 
ninkas priėmė raupsuocių pro 
testą ir jie koramiausia atgal 
grįžo į ligoninę. 

Jų žygiavimas ant kojų su
kėlė visą policiją ir žymią da
lį gyventojų. Tūkstančiai su
plūdo, kad pamačius išsilaisvi 

1 nuosius raupsuočius, kurie ne 
še iškabas su parašais: 

"Duokite mums laisve, ar
ba mirtį. Žmonės sutverti ly
giaisiais. Raupsai nėra limpa
mieji " . 

Iš pradžių raupsuocių dele
gacija būtinai norėjo matytis 

Tiilr*0TAM*iil TUnUIII s u P r e z i d e n t u - K a i t a s ̂ P * -
lUKO I ANGIAI ZmUNlŲ vyko, sutiko palikti savo raš

tą su sąlyga^ kad būtų įduota 

BRITŲ DARBO PARTIJA PRIEŠINGA 
SĖBRAMS SU KOMUNISTAIS 

ATMETA KOMUNISTŲ PASIŪLYMĄ 
SUDARYTI BENDRĄ FRONTĄ 

LONDONAS, spal. 7. — sijos. Suvažiavimas griežtai 
pasipriešino ir komunistai su
kėlė baisų riksmą. J ie nutilo, 
kai pagrasinta, kad bus iš
mesti laukan. Nieko bendra su 

Britų darbo partija suvažiavi
me Edinburghe didele daugu
ma balsų metė šalin komunis
tų pasiūlymą, kad partija su--

. komunistų internacionalu, pa
sidėtų su komunistais ir suda r e j k ^ a 
rytų bendrą politinį frontą. 

Keli raudonieji delegatai 
reikalavo, kad bendro fronto 
klausimu būtų vedamos disku-

Suvažiavimas reiškė pagei
davimą, kad Anglijos vyriau
sybė rūpintųsi valstybės įgink 
lavimu. 

NACIAI CENZŪRUOJA j 1,807,790 PILIEČIU ĮSI-
POPIEŽIAUS KALBĄ REGISTRAVO CHIČAGOJ 
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NENORI TRAUKTI TIESON 
NACIONALISTŲ VADO 

HENDAYE, Prancūzija, 
spal. 7. — Bėgliai iš Madrido 
pasakoja, kad tame mieste ra
dikalų gaujos nužudė tūkstan
čius žmonių. Susidariusi čeką 
grobia įtariamuosius stačiai 
iš gatvių, arba iš namų, nakti
mis išveža iš miesto ir nužu
do. 

Žmonių žudymai padidėjo, 
kai socialistas Caballero pra
dėjo premjeriauti. 

NACIAI KONTROLIUOS 
ATLYGINIMĄ, KAINAS 

KRISTAUS KARALIAUS 
KATEDRA AIRIJOJE 

MIRTINAI PAŠAUTAS 
CROVVLEY 

PARYŽIUS, spal. 7. — 
Prancūzijos komunistai reika 
lavo, kad vyriausybė suimtų 
ir patrauktų tieson prancūzų 
nacionalistų vadą gen. de la 
Rooąue. Raudonieji kaltina jį 
už riaušių kėlimą. 

Vyriausybės aukštieji valdi
ninkai paskelbė, kad jie to ne
darysią. Sako, tokiam atsitiki 
me de la Rooąue būtų apšauk
tas "kentėtojuM ir nacionalis
tai dar smarkiau subrustų 
prieš vyriausybę ir pačius 
raudonuosius. 

Joliete ties savo namais ne
žinomų užpuolikų mirtinai pa
šautas ehicagietis L. J . Crow-
ley, kurs prohibicijos laikais 
praturtėjo, o šiais laikais, 
kaip jis sakėsi, pirkliavo an-
trarankiais automobiliais. 

Policija spėja, kad jis yra 
įsivėlęs į kokį nors rakietą. 

MASKVOJE AREŠTUOTAS 
RADEKAS 

MASKVA, spal. 7. — So
vietų prokuroro Višinskio įsa 
kymu areštuotas Kari Rade-
kas, žurnalistas ir sovietų po
litinis rašytojas. Sakoma, jis 
yra įveltas į trockiistų sanbal 
bį pirieš diktatorių Staliną. 

DUBLINAS, spal. 7. — 
Mullingare pastatyta nauja 
katedra ar pavadinta Kristaus 
Karaliaus vardu. Tai pirmoji 
pasauly tuo vardu katedra. 

Jo Emin. kardinolas Mac-
Rory, Armagh arkivyskupas 
ir Airijos primas, pašventino 
katedrą, dalyvaujant keliems 
vyskupams. 

BERLYNAS, spal. 7. — 
Diktatorius Hitleris pranešė, 
kad Vokietija kontroliuos at
lyginimą už darbą ir kainas, 
kad apsidraudus nuo katas
trofos — ma,:sto gamybos vi
siško sumažėjimo. 

Hitleris sako, kad jei vy
riausybė atsisakytų nuo tos 
kontrolės, Vokietija galėtų pa 
sukti Ispanijos pėdsakiais. To 
nereikia laukti. 

Anot Hitlerio, ateinančiais 
metais didieji fabrikai Vokie
tijai pristatys pakankamai 
pramoninių gaminių. Tad 
vokiečiai ūkininkai turi steng-

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, spal. 7. — Žiniomis iš Ber 
lyno, naciai neleido vokiečių 
laikraščiams ištisai spausdin
ti Šventojo Tėvo įspūdingos 
kalbos, sakytos ispanams bėg
liams rūgs. 14 d. audiencijoje. 
Leista paminėti tik kai kurias 
ištraukas. 

Taip pat naciai neleido per 
radiją transliuoti Popiežiaus 
Aattfca^t*** ^ ^ - y. ...-,... 

Minėta kalba Popiežius be 
kitko aštriai peikė kai kurių 
šalių vyriausybes už katalikiš
kos spaudos varžymus. O Vo
kietijoj katalikiška spauda 
griežtai suvaržyta. 
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Šį antradienį buvo paskuti* 
nė diena ir paskutinė proga 
Chicago paliečiams įsiregis
truoti, kad galėjus dalyvauti 
prezidenciniuose rinkimuose. 
Visuose 50-yje wardų įsi regis 
travo 646,638 piliečiai. 

įSudėjus krūvon su įsiregis
travusiais rinkimų , komisijos 
raštinėse ir rugsėjo mėn. 19 d. 
preeinktuose susidaro 1,807,-
$#) įsiregistravusiųjų. Tai rė-^ 
kordinis skaičius. 

Prieš " p r i m a r y " balsavi 
mus pavasarį buvo 1,612,171 
įsiregistravusiųjų. 1932 me
tais gi prieš prezidencinius 
rinkimus būta 1,498,314 įsire
gistravusiųjų. 

Šį kartą buvo pastovus re
gistravimasis. Jsiregistravu-

VILNIUS, — Prieš keletą šiems nereikės daugiau regis-
dienų Vilniuje buvo savotiškas truotis. 
teismas dėl buliaus, kuris ta
riamai šiemet stovėjo Kaune, 
žemės ūkio parodoje. 

Mat, Akmenės kaime, Trakų 
v.? vienas ūkininkas turėjo la 
bai gražų bulių, kuris jau bu
vo pagersėjęs apylinkėje, kai
po veislės gerintojas. Tačiau 

BULIUS, LANKĘSIS KAU
NO PARODOJE 

SKAUDI NELAIMĖ 

KURKLIAI. — Šįmet apylin 
kėj nebuvo nė lašo lietaus. To 
dėl viskas išdegė, nes čia že
mė smėliuota. Ūkininkai netu
ri nei kulti nei ko sėti. Dau-

atsirado žmonių, kurie susido Į J į f ūkininkų duoda vyriau-
tis, kad pagaminus šaliai pa- mėjo tuo bulium ir pradėjo jo 
kankamai maisto. 

KUN. COUGHLIN V£L 
PRALOŠĖ 

Illinois vyriausias teismas 
atsisakė perkratinėti pirmesnį 
savo sprendimą, kuriuo buvo 
pripažinta Chicago parkų 
boardui teisė neleisti kun. Cou 
ghlinui rengti masinio susirin 
kimo Soldier field stadijui»e, 
Grant parke. 

MOKINIAI ATLIKĘ ŠIM
TUS VAGYSČIŲ 

Šiaurinėj miesto daly polici 
ja suėmė vidurinės viešosios 
mokyklos šešis mokinius, ku
rie šiemet per vasarą atlikę 
apie 500 vagysčių ir turėję 
grobio vertės apie 20,000 dol. 

GUB. LANDON CHIČAGOJ 

ŽUVO PENKIAS PĖDAS 
NUKRITĘS 

Dominikas Kuinius, 44 m. 
amž., 6101 So. Green gat., už
simušė nukritęs vos penkias 
pėdas žemyn nuo pastolo. J is 
dažė savo namus. 

Rytoj Chicagon sakyti pra
kalbą atvyksta Kansaso gub. 
Landonas, respublikonų par
tijos kandidatas į prezidentus. 

Gubernatorius kalbės Chica
go stadijume. 

šeimininką kvosti, sakydami, 
kad jis kontrabandos keliu tą 
bulių parsivedęs iš Nep. Lie
tuvos. Atsirado vienas kapi
tonas, kuris sakėsi buvęs Kau 
ne parodoje ir tą bulių tikrai 
matęs prirštą prie tvoros. 
Ūkininkas sakėsif kad bulių 
mažą pirkęs pas Tiškevičių ir 
jį patsai užauginęs. 

Pagaliau bulius iš to ūkinin 
ko buvo atimtas ir parduotas 
iš varžytynių už 270 auksinų. 

sybei prašymus, kad atleistų 
nors vieno pusmečio mokes
čius ir duotų sėklos. 

PANEVĖŽIO VYSKUPAS. 
— Panemuny pašventino gra
žią ir didingą bažnyčią. Iškil
mėse dalyvavo apie 10,000 ka
talikų. 

PADIDINTAS ATLY
GINIMAS 

Gatvėkarių kompanijos Chi 

SUIMTA 12 KOMUNISTŲ 

TOKIJO, spal. 7. — Japoni 
joje suimta 12 komunistų san-
kalbininkų. 

Teisme ūkininkas teisinosi c a^°J darbininkams padidin-
nieko nežinąs apie kauniškį tas-atlyginimas nuo 73 c. rki 
bulių ir iš jo atėmę jo nuosa-17 5 c e n t u P e r v a l a n d ^ 
vą gyvulį. Teismas ūkininką. 
išteisino, bet savo buliaus at-! š i e m e t P e r 9 ^ n e s i ū s Mi
gai ūkininkas negavo, n o i s valstybėje įregistruota 

1,443,149 automobiliai. 

NAUJI PAŠTO ROMAI ORAS 
ŠIAULIAI. — Rugsėjo 15. 

d. Šiauliuose pradedama etaty! CHICAGO SRITIS. — Nu-
ti pašto rūmai. Juose bus ir matomas pragiedrėjimas; šal-
naujoji telefonų centralinė. ciau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

UŽ KĄ BALSUOSIME 

Iš užsiregistravusių Ch'cagoje balsuoti 
lapkričio 3 d. matome, kad šie. metu rinki
muose balsuos titk daug jb :oniu, kiek dar 
niekuomet nėra balsavę. Ates turime žinių, 
kad ir lietuviu; nedaug luo neuž^iregistra-
v..~:ų. 

Dabar kyla klausimas, kurios partijos 
kandidatai gaus balsu daigume ir už ku-
riuce mes, lietuviai, balsu wme. Pakreipda-
i;u tavo balsų daugumą už vienus ar kitus 
Kandidatus, galime pa(bry ; i didele žymią 
ir ypač lokaliuose miesto rinkiniuose laimė
jime pakreipti vienon ar kiton pusėn. 

Reikia žinoti, kad lapkričio 3 d. rink
sime ne vien krašto prezidentą, kongreso at
stovus, bet čia, Illinois valstybėj, guberna
torių, ir kitus valstybės valdininkus. Arjskn-
ty ir mieste taip pat rinksime valdininkus į 
aukštas ir atsakomingas vietas. Dėl to rin
kimai vra labai svarbiis. 

e/ 

Einant rinkimų Kampanijai, kiek galė
dami, lankykime politiškus susirinkimus, su
sipažinkime su partijų platformomis ir kan
didatais, kad žinotume, kaip vienas ar kitas 
kandidatas žada tarnauti žmonių reikalams, 
valstybės ar miesto gerovei. 

Dienraštis " D r a u g a s " ypatingai seks 
rinkinių kampanijos eigą, gilinsis į partijų 
programas, kad prieš rinkilnus duoti savo 
rekomendaciją gerbiamiems skaitytojams už 
kuriuos kandidatus jie turėtų atiduoti savo 
balsus. Tuo tarpu paliekame patiems skai
tytojams gilintis į politinius klausimus. No
rėdami tą daryti visi aktyviai turėsime da
lyvauti politiniame veikime. O dalyvauti po
litiniame krašto gyvenime yra kitkvieno pi
liečio labai svarbi pareiga. 

BAISŪS REIŠKINIAI RUSIJOJE 

Sovietų Rusijos spauda, seniau tylėjusi 
apie tai, kas darosi to krašto viduje prie 
bolševikų valdžios, dabar pradeda kelti ten 
esamus negerumus. , 

Lietuvos katalikų jaunimo laikraštis 
" P a v a s a r i s " sako, kad Sovietų Rusijoj yra 
labai prasiplatinęs banditizmas ir kad šian
dien baustų banditų jaunuoliai sudaro &ep-
tyniasdešimts nuošimčių. 

Sovietų laikraščio "Koms. P r a v d a " (Nr. 
83, 1935) Uralo korespondentas tvirtina, kad 
įvairiems piktadariams daugiausia vyksta 
veikti tarp komsomolcų (komunistų jauni
mo org.) ir pionierių (komunistinė vaikų 
org.). Jiems pavyko didelę daugybę mokinių 
paimti savo įtakon. 

*'Koms. P r ^ d a " (Nr. 72, 1935) ra^o 
"{kurta ypatingoji eentralinė mažamečių 
priežiūros taryba kovoti su apleistais va ;-
kais ir jų plėšikavimu, tuo tik i r beužsiimą, 
kad ji nuolat šaukiasi policijos apginti J | 
nuo vaikų puolimo". 

*• Kiekviena; dieną, — rašo toliau So
vietų laikraštis, — ji puolama kokios 50 
vaikų ir paaugėlių, kurie reikalauja darbo 
ir patalpų. > 

Odesos " S p c n " (socialinės nepilname
čių apsaugos įstaiga) neturi galimybės jiems 
ką nors padėti... nes jos kolonijos perpildy
tos, 0 Finansų departamentas neduoda jo
kios platesnės pagalbos jų maitinimui ve ay-
šiMymnl. . ." 

Tas pats laikraštis (Nr. 4, 1935) šneka 
apie vaikus K k v e : *'Gatvėse sutinki šimtus 
mažųjų nudriskėlių. Kas jie? Tai gatvės 
vaikais, virtę sovietų mokiniai". 

Kitas sovietų laikraštis " Z a kom. P r . " 
(Už komunistiškąjį mokymą) rašo apie K^-
ve įvykusius tarp mokinių susirėmimus. 

Tam pačiam laikrašty skaitome, kad Sa-

i. E. Vyskupu Justino Staugaičio 70 uit. 
A K H K ir 10 m. Vyskupavimo Muejūnas 

maro j 23 mokyklos mokiniai apkūlė moky- • 
tojų tarybos pirmininką, jaunųjų pionierių' 
vadą ir savo mokytoją. j 

Maskvoj įvyko ypatinga įvairių organi-1 
zacijų atstovų konferencija surasti skubias 
priemones kovoti su sostines mokinių plė
šikavimu. 

Kova su mokinių banditizmu paskelbta 
komunistų partijos ir komunistų jaunimo 
organizacijų vienu iš svarbiausių uždavinių. 

Komsomolcų ir pionierių organizacijos 
yra be jokios kontrolės. I r to pasėkoje vys-j T^TC-TAT T> v- on •• m ^i i« • T> ™-V 
osi banditizmas, vagystės ir k t n u s i e t i - . , . ™ A L ~ *%*»£* £ Matuhon.s, P Bucys, Ku 

•" t^wi • » I diena, tai nepaprasto dziaug- kta ir "Pavasar io" Federa-
niai moK\Kioje... . .v» . r . ,. -.,. . . . T~ 

smo ir iškilmių diena. Mies- cijos Protektorius Vyskupas 
Ten matosi "Pa-

arbės Pirmininkas 
jį gyventojai papuošė savo pref. Juozas Eretas, <*Pava-

SVEČIAS CHJCAGOJ 

Dalyvavd 5 Vyskupai* Daug Gafrtrirtgij Asmenų, 
Daugybe Pasauliečių ir 237 Katalikiškų 
Organizacijų Vėliavos. 

komunistų jaunimo organizacijų sekre-., * ° . ?. v. -, , | tas pasipuošęs tautmdmis ve- M. Reinys, torius Kossarevas taip piešia SI pavtnWą: . . . , , . . . . , ; 
-Banditizmas ir kiti socialinio sutriki- *"<*«*, labiau susipratusie- vasario' ę 

mo reiškiniai Maskvos ir kt. Sovietų mokyk
lose yra ypatingai pažymėtini. Mokiniams 
trl mokyklos sienų vadovauja įvairūs pra
muštgalviai ir moterų medžiotojai. Vagys ir 
recidivistai palaiko ryšį su mokiniais. J ie 
išmokina mažamečius gatvėse plėšikauti, gir
tauti ir vogti...'* 

"Tam turi būti padarytas galas!" — 
šaukia Kossarevas. 

Urale dar geriau. Čia mokiniai veikliai 
dalyvauja vagių gaujose. Jie dalyvauja žu
dynėse, plėšikavime ir kt. nusikaltimuose. 

Daugely miestų įvyksta tiesiog masiniai 
mokinių užpuolamai, ir kas baisu, kad šiuos 
mokinius organizuoja ir tvarko įvairūs pik
tadariai. Jie dargi turi savo susirinkimų vie
tas. Kabakovske jie dienos metu apipiešė 
apylinkės pirmininką. 

"Dniepropetrovske jaunų komunistų Ir 
mokinių gaujos terorizuoja gyventojus, už
mušinėja komunistų partijos veikėjus, per
sekioja mokinius, kurie neina su jais iš vien , ; 

(Kom. Pr. Nr. 64, 1935). 
"Archangelske mokinu gaujos išpiešė 

smuklę, ųaMiišė' vieną l Veiklų komunistų va
dą... i ^ a ikė vietos valdininkus ,

l\ 
"Tame pačiame mieste, mokyklos Nr. 7 

mokiniai apiplėšė pionierių būstinę, sunai
kino sovietų vadų paveikslus, apkūlė mo-
kytoją, policininką, sunaikino mokyklos bal
dų 3000 rublių vertės ir t.t. ir t . t . " (Pr. S 
Nr. 48, 77, p. m.) 

namus ir gėlėmis bei vaini
kais. Visais keliais - keleliai: 

Kun. J. Zabulionis, praeitų 
liepos mėnesį atvykęs iš Lie
tuvos, vakar atvyko Chicagon. 
Cia jis apsistojo pas save 

draugą kun. M. Urbonavičių, 
M.I.C., Aušros Vartų parapi
jos kleboną. Šiandien, Vilniaus 
gedulo paminėjimo dienoje 
gerb. svečias kalbės šia proga 
Aušros Vartų parap. svetainėj 
rengiamajam programe. 

Tikimės daug ko išgirsti a-
pie Vilniaus lietuvius ir ji? ko
vas atvaduoti Vilnių, nes 
gerb. svečias pastaruoju laiku 
klebonavęs Bijutiškio parapi
joj, kuri visai arti Vilniaus, 
gavo progos geriau suprasti 
to krašto lietuvius ir jų kovas 
Vilnių atvaduoti. 

sano ? Federacijos Pirminin
kas daktaras Ltimonas, dau-

takais - takeliais plaukė į gybė dvasininkų, garbingų a-
Telšins iš įvairių Šventosios smenų ir valdžios atstovų. 
Ž.maitijos žemaitės ir žemai-' Popiet naujuose Vyskupuos 
čiai... rūmuose iškilmingas posėdi.*, 

Telšių Dievo maldos namuo k'irj pradeda Telšių Vyskupi-
se nuo pat ankstybo ryto tę- jos Kancleris Pralotas Uruv^ 
sėsi nekruvinoji Kristaus au- navičius. Choras gražiai su
ka — šventosios Mišios, tai gieda Viešpaties maldą "Te-
padėkos Aukščiat.siajam už ve mūsų, k i r s esi danguje..." 
gerąjį Ganytoją? Justiną. CG- Garbes prezidiuman įeina F-
lebraojantieji šv. Mišias ne; kscelencijos Vyskupai: Justi-
tik dėkoja Dievui už malones: nas Staugaitis, Teofilius Ma-
suteiktas Žemaitijos Vysku- ! tulionis, Pranas Būčys, Kukia 
pui, bet jie melste meldžia I ir Mečislovas Reinys ir val-
Gkrąjį Dievulį, kad ir toliau džio^ atstovai: apskrities vii 'Pavasarį su visa savo šei-
laimintų Ganytojo darbus i r ' š ininkas Šalkauskas ir karč imyua iš Maskvos persikėliau 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Ameriką ir paskui mano 
delnų pasiekė tokia gromata 
iš Rasiejaus balšavikų rojaus. 

prietelių Jėzų. 

"Čitoj mokimų gaujos apkūlė mokytoj?/ A P i e 9 v a l - n m P»™P«J«« 
iškūlė mokyklos langus, iškoiiojo mokytojus 
ir trukdė keletą dienų pamokas..." 

44Redakcijos narį ir partijos kovotoja 
Leviną jie sunkiai sužeidė peilio smūgiu \ 
(Za B. R, Nr. 48, p. m.). 

Rytinėj Sovietų Azijoj panašūs vaizdai. 
Vladivostoko mokyklose taip drąsiai 

siautėja banditų mokinių gaujos, kad mies
to valdžia pranešė, jog ji nepajėgia jų su
drausti (Krasn. Snam. Vlad. Nr. 69, 1935/. 

Sovietų laikraštis " Z a Kom. prosv." 
(Nr. 53, 1935) patiekia baisų paveikslą, iš 
kurio matyti, kokią jaunąją kartą ruošia 
Sovietų mokyklos. 

Kuibyševo mokykloj Nr. 1 partijos ko
votojas Orlovas nurodė mokinių banditų pa
vardes. 11 balandžio mokykloj buvo praner
ta, kad jis bus nužudytas. Visa klasė kas 
minutę laukė baisaus nutarimo įvykdymo... 
Vaikai drebėjo ir vos galėjo sekti pamoką. 
Po keturių dienų sprendimas buvo įvykdy
tas: 15 balandžio Orlovas pamokos metu mo
kinio Sidorovo buvo persmeigtas durklu". 

Ir šitai įvyko penktam skyriuj, tarp 
mokinių 12̂ —15 metų. 

Taigi, matote, pačios oficialios Sovietų 
spaudos pranešimais šiandien aiškiausia ma
tyti, kad visoj Sovietų Rusijoj komunistų 
auklėjimas be DieVo, be religijos jau neša 
baisius vaisius. Ateityje tie vaisiai bus dar 
kartesni raudonosios, vandališkos Sovietų 
Sąjungos kūrėjams. 

• • • 

Garsioji Popiežiaus Pijaus XI enciklika 
apie socialinės tvarkos rekonstrukciją re
miasi nauja dvasia, socialinio teisingumo 
dvasia, išeinančia iš tikrosios artimo mei
lės. Mūsų manymu, ne vienas visuomenes 
veikėjas negali būti pasekmingas veikėjas 
socialinėj ir ekonominėj dirvoj, jei jis nėra 
susipažinęs su tąja eneiklika. Ypač mūsg 
Federacijos skyrių vadai turėtų imtis dar
bo, kad tą garsų Šventojo Tėvo raštą i sp> 
puliarizuoti. 

Je i norima palaikyti taiką pasaulyje, 
žmoniškasis broliškumas turi būti nuolat ir 
sistematingai skelbiamas visoms žmonių gru
pėms ir klasėms visame pasaulyje. Tai tu*n 
būti skelbiama dvasinėse/ seminarijose, ko
legijose ir mokyklose, sakyklose ir salėse, 
spaudoje, per radio visais kitais garimais 
būdais. Tai tikriausias taikos kelias. , 

bažnyčios išsilieja didžiulė -
ilga vėliavų, jūra grojant ka
ro ir Telšių šaulių orkestrams. 

O tų vėliavų daugybę ir į-
vairenybę sunku ir aprašyti: 
čia angelaičių, ten jaunesniųjų 
pavasar. Ateitininkų, mišrios 
pavasarininkų, mergaičių, vy
rų, katalikų vyrų, L. K. Mo
terų Draugijos, blaivininkų ir 
kitos. Visos" turi po du paly-
dovus-(es) išskyrus tik dvi: 
Šakių "Pavasa r io" vyrų ra
jono ir Švėkšnos Pavasario 
vyrų kuopos. Vienu žodžiu ta
riant tebuvo tik du našliai... 

10:30 vai. Katedros švento
riuje, prie gražiai parengto 
altoriaus iškilmingos švento
sios Mišios, kurias celtbruoja 
Jubiliatas Vyskupas Justinas. 
Dar šv. Mišioms neprasidė
jus "Ecce Sacerdos Magnus", 
o po to įvairios kitos gies 

tojų, o jis pats ištremtas. To
kių čia yra daug. Dar praeitą 
mėnesį išvežėme 25 žmones į 
Solovkų pelkes, kur tokie nu
sikaltėliai priverčiami dirbti 
sunkius darbus. Labai daug 
turėjome vargo, kol sukūrėme 

komendantas pulkininkas Pul- 'gyventi į Bokovkos kaimelį. I kolchozą. Sušaukus snsirin-
kauninkas. įfVisai netoli stoties pavyko > kimų, atvykusį iš Maskvos in-

Prasideua gausūs ir nuosir- surasti visai pakenčiamą na-1 struktorių kaimiečiai vos ne-
dūs sveikinimai. Garbingąjį (molį, kur gyveno viena nedi- užmušė kirviais. Išgelbėjo mi-
jubiliatą sveikino\\ tel'egraiK- j dėlė šeimtna, sutikusi savolficdja. 
mis Šventasis Tėvas Pijus Vie- patalpos dalį man išnuomoti.; "Šeimininkė pasakė, kad 
nuoliktasis, Šv. Tėvo atstovą..-? ( Namelio šemiininkė pareiškė' šis gruzinas esąs labai biau-
monsinjoras Arata, a rk ivy- man, kad sutinka išnuomoti j rus, be mažiausio reikalo į-

žmones, 
skundžias ir t. t. Jo visi čia 

pas .A. Karosas, vyskupas K. styriu. Mielu noru sutikau, baisiai neapkenčia. Beveik kas 
Paltarokas, J . E. Lietuvon Sutarties daryti negalėjome, I naktį žvalgyba lankosi po na-
Piezidentas A. Smetona, ir k. ( n?s, patalpos jai paliktos pa-j mus, daro ir kratas, ieško 
Be daugybės sveikinimų teie- gal šeimynos narių skaičių,; brangenybių, aukso ir kitų da-
gramomis ir žodžiu sveikino j todėl oficialiai išnuomoti ji I lvkų. Bet labai retai kur ka 
J . ¥J.: vysk. Būčys, vysk. Ma- j neturi teisės. į m > r s geresnio suranda. nes 
tirionis, vysk. Reinys, vysk. Pas mus sovietuose dažnai žmonės seniai badą Renčia. 
Kukta ir kiti. . | atsitinka taip, kad žmonės va-; šeimininkė verkdama pasako-

Žodžiu buvo perskaityta sąrą užleidžia kitiems savo' jo, kad anksčiau ir jie „'erai 
daugybė sveikinimų ir J . Eks- patalpas, o patys persikelia gyvenę. Jos vyrą taip pat iš-
celenciją pasveikino ir jo gi- gyventi į tvartą. Žiemai atė- vežė į Solovkų pelkes, bet už 
mtinio krašto L. K. J . " P a - | jus, jei jų būtų nepaliuosuoją, ką jį ir po šiai dienai' neži-
vai-ario" Vyrų Sąjungos ša- tai neturi teises prievarta ren- nanti. Likusi viena su dvejetą 
kiu rajono vardu Antanas, d a un i n ką iškraustyti. Teisė i 
Duoba. Sveikinimai užsitęsė gyvenamą butą priklauso tam, 

js»m pavestas aveles. Susipra
tę žemaičiai, žemaitės artina
si prie klausyklų ir plauja sa
vo sielas nuo nuodėmių. I r 
kaip-gi nuodėmingam būti 
taip gražiai gėlėmis išpuoš^ 
ti:ose Dievo maldos namuose. 
Susitaikę su Dievu artinasi 
prie Dievo stalo ir kviečia; kupas J. Skvireckas, a rk ivy- patalpą su sąlyga, kad aš pa- ! davinėjąs nekaltai 
pas save Geriausiąjį žmonijos fctrpcis Pr. Karevičius, vysku- gyvenęs metus tikrai išsikrau-

kas jame gyvena. valandą ir 50 min. 
Profesorius Eretas savo il

gokoj ir įdomioj paskaitoj 
trumpai apibudino Ekscelen- j kti korteles. Pasus mums at-
cijos Vyskupo Staugaičio di- nešė Sielsovieto valdininkas, 
delius nuopelnus Katalikų Ba juodas kaip čigonas. Pakvie-
žnyčiai, mūsų Tėvynei ir Lie-jčiau pas save. Bevaišinant jis 
tuvos Valstybei ne tik dabar, j nusiskundė, kad jo čia žmonė 
bet ir prieškariniais laikais. 

P. S. Sveikinimų eilėje rci-

vaikų, neturinti kuo maitintis. 
"Duonai, silkei, arbatai dar 

šiaip taip uždirbanti su vai-

kia įdėti "Pavasar io" Fede 
•mes, kurias gražiai atlieka racijos pirm. J . Leimono, 'Pa-
mnzikos magistro Jasenausko»« vasario" vyrų sąjungos var
vėdamas choras. 

Š\T. Mišių pradžioje, po E-
vangelijos, J . E. Vyskupas 

du, pirmininko A. Valičio, A-
teitininkų Federacijos, Kata
likių Moterų draugijos, Vyrų 

Po poros dienų reikėjo įsi re-,| kais, o apie mėsą ir sv- stą 
gistruofti ir gauti maistui pir- ir galvoti r,etenka. Sviesto 

svaras kainuoja 50 rublh , o 
ji su dukterim per mėnesį iž-
dirbanti tik 150 rublių." * 

Tai bent " ro jus" , tavorš-
čiai. O bet gi sueik kokį Ik -

nekenčia ir net ketina užmušti.' tuvišką balšaviką, kurig nie • 
" — Štai priešais, — pasakė kad nėra buvęs Rasiejuj, j i , 

rodydamas per langą, — gy-jtau kuogražiausia ištlum(Kv-\>, 
veno buržujus, kuris turėjo du kad Rasiejuj darbininkai gy-
namu. Dabar tie namai nusa-'vena taip kaip Amerikos mi-
vinti, kaip ir visų kitų gyven- lijonieriai. 

Pranas Būčys, pasipuošęs Ii- Sąjungos, K. V. C. Vyriau-
turginiais Rytų apeigų rū- šios valdybos, įvairių vienuo-
bais sako pamokslą prabilda- lynų ir gautus sveikinimus iŠ 
mas šv. Pauliaus Apaštalo žo
džiais: "Būkite mano sekio-
toja'h kaip ir aš Kristuje". Čia 

Amerikos. 
J . Ekscelencija v'yskupas J. 

Staugaitis dėkodannu sveiki-
Vyskupas pamini tos dienos nusiems, guodžiasi, kad pm 
iškilmių reikšmę ir Jubiliato buvo priskaityti U tie nno-
Vyskupo didelius nuopelnus 
ne tik. Žemaičių vyskupijai, 
bet ir visai Lietuvai. 

Šventorius pilnas tikinčių
jų katalikų, kurie nuoširdžiai 
meldžiasi. 

Po pamaldų iškilmingas vė
liavų paradas įvairiomis mie
sto gatvėmis pro naujuosius 
Vyskupijos rūmus. Nanjųjų 
rūmų, gražiai išpuoštame b a l - ' ^ a pasakęs: "Odit., error.-
kome paradą priima E*sce&en-1 «r". ffite erran4es jj\.< pt k e r i t e 
ei jos Vyskupai: j . Staugaitis, ' kV :dų, bet riyJe^: t. iv,,sUui-

•:"us). Tikra artyn. > n.-i I ė iši
rtais ir didžiausį rrk<ę pa-j 
daro prietelium. i.rokykiif. ? i 
T. ylėti savo priešių i" Kliš
i u s gyvenimo. .Ekscehneija 
aukojo ir tolyniosio^ /it^navy-
Kijos jo gimtinės jfcttdPifH*? ir 
"audinos, kad iš ta i t ai r sa-
v (. jėgom arvykt- jo pasvei-

',elnai, kuriuos padari ne jis.!l< nti. Pabaigęs sav< k«Jbą su-
bef kiti". Toks p e n i m a s jį j t^ikė iškilmių daly u m s pa 
i:a;p ir gyvą laidoti ; kapus, j laiminimą. 
Kkscelencija pabiėžin būtino 
i: liaJo mylėti ne tik savo .ny-
l:muosius, Bet ir tjos asme
ns , kurie atrodo bio^i. Išitik-
vųjų visai blogų ž. ;oni; gal 

»;? nėra. Būna tik M*£* K dei-
Jau šventas --'. uivustmas rbai. 

Prieš posėdį baigs^mt hv-
x c sugiedotas *1M asario' 
iumnas, o pabaigUo — Tautos 
himnas. 

Posėdžio metu protarpiais, 
laike sveikinimų grojo orkes
tras ir Magistro jasenauske 
vadovaujamas choras pagie
dojo daug gražių dainų. 

400 Metų Senumo 
Koplytėle Lietuvoje 
Rytų Lietuvoje, Utenos ap., 

netoli Malėtų miestelio yra 
senas Rudesos bažnytkaimis. 
Dabartiniu metu jis yra ne-
daug kam žinomas, tačiau pra 
eityje jo būta gana įžymaus. 
Kaip pasakojama, Rudesos 
bažnytkaimis 1535 m. įkąru 
si karalienė Bona, kuri kiii 
mo buvusi Italijos princesė. 
Kiek laiko po įkūrimo, baž
nytkaimis gerokai išsipietė ir 
buvo virtęs Inturkės parapijos 
centru. Vėliau Rudesa savo 
augimu Inturkę aplenkė'. Ra-
desoje palikta tik maža ko
plytėle, kuri miškelyje rr* du-
bar tebestovi, nors j i turi 40^ 

Bufešnių Antanas metų. 
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409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
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Telephone Hemlock 2204 

A r Y r a R e i k a l i n g a paeina nuo tavęs, bet kad 

Malda? 
R AULAS: Ar yra reikalin

ga žmogui malda? 
. JONAS: Raulai, juokingas 

klausimas. Gerai žinai, kad 
pats Kristus pasakė: "Prary
kite, o gausite". (Mat. VII, 

• 7). Kadangi malda yra pra
šymas, todėl turime melstis ir , 
apturėsime Dievo malonių. 

yra kas nors už tave dides
nis ir galingesnis. Kitas da
lykas, jei Dievas d'iottj be pra 
šymo, tai pamiršt u n: Dievą ir 
manytum, jog pat* esi koks 
ten dievaitis. Žiūn-k; kada a-
paštalai buvo pi /e j i ' j s ant 
jūrų, Kristus buvo su jais, 
bet jie prašė išge'bcti ir ap
turėjo ramybę. 

RAULAS: Bet ym atsitiki-

Isklmingas Vilniaus 'Šis - Tas Iš West End 
Užgrobimo Pami

nėjimas 
Pittsburgho Padanges 

Spalių 1 d., šv. Vincento 
Spalių 4 d., Federacijos į m ° t e r u klubas laikė mėnesinį 

Pittsburgho apskritis tinka- j susirinkimą, kuriame buvo pa-
mai suruošė Vilniaus u ž g r o b i - ' t i e k t a apyskaita iš paskutinės 

RAULAS: Jeigu Dievas yra t mų, kad žmogus mcld/iasi ir 
toks turtingas, tai kam man 

^ reik prašyti: J i s gali duoti 
i man ir be prašymo* 

. 

JONAS; Mūsų prezidentas 
Rooseveltas yra labai turtin
gas, nes valdo turtingiausj 
kraštą, bet ar jis duoda tau 
P i n i gu, jei jo neprašysi? 

o negauna J prašo, 
JONAS: Jei vaidas verkia 

ir prašo aštraus peilio, ar tu 
jam duosi f Ne, nes yra pa
vojingas. Taip ir Dievas ne
duos to, kas yra žmogui pavo
jinga ar kūnui, ar sielai. Ki
tas dalykas, už kiekviena, bra-

i 
RAULAS: Aišku, kad be ngesnį dalyką reik daugiau 

prašymo neduos, nes prezidel mokėti. Taigi, kas yra svar-
ntas nežino, ar man jų reik, Į besnis Dievo akyso to reik 
a r ne. Bet Dievas yra visą, 2i- j daugiau prašyti. R"t malda 

I 

n$s; J i s turi duoti man be 
jokio prašymo. 

JONAS: Raulai, ar tu netu
ri ko pavalgyti ir kuo apsi
dengti? O jei prezidentas duo
tų tau pinigų, ar tu neimtum' 

RAULAS: Aišku, imčiau, 
nes juo daugiau turėsiu, tuo 
būsiu laimingesnis. 

yra reikalingas ir naudingas 
dalykas. J. V. S. 

mo paminėjimą. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė. 

Paminėjimą atidarė trumpa 
kalba apskr. pirm. J . Tamke-
vieius ir vakarui vesti pa
kvietė Kastą Vaišnorą. 

Sugiedojus Amerikos him
ną, bendras choras padaina
vo tris tai dienai pritaikin
tas dainas. 

Pirmiausia kalbėjo Pittsbu
rgho majoro atstovas adv. J . 
Zatkovieh, kuris sveikina lie
tuvius ir gyrė, kad taip vie
ningai savo tautines istorines 
šventes iškilmingai apvaikš-
eioja. Priminė, kad nors Lie
tuva maža tauta, bet savo da
rbštumu ir gera tvarka pri-
skaitoma prie veikiančių tau
tų. 

Šv. Pranciškaus akademikių 
orkestrą, kuri vos tik šiemet . t y k i o s labui. 
susiorganizavus, gražiai pa- . Baigusios susirinkimą turė-

klūbiečių pramogos. Džiugino 
kiekvieną klūbietę, kad taip 
sėkmingai parapijos naudai 
pavyko pramoga, nes pelno 
liko virš šešių šimtų dol. 

Šiame susirinkime klūbietės 
svarstė ir nutarė prisidėti 
prie parapijos rengiamo baza-
ro. Sutarė turėti savo 's tand ' 
lininių daiktų ir iš savo ka
sos apmokėti. Nors klebonas 
tam priešinosi, bet klūbietės 
apsiėmė daiktus apmokėti. Pa 
sirodo, nepaprastas noras ir 
pasišventimas moterų klūbie-
čių, kad iš po nelemtos be
darbės prigelbėti parapijos ir 

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

Spalių 11 d. Rttsburghe 
&vč. Vardo Jėzaus vyrų drau
gija rengia viešą pagarbini
mą švč. Sakramentui. Iškil-

levicius, Jonas Gailys, Ado
mas Jaškūnas, Antanas Navic 
kas, Petras Blekas i r Jonas 
Zimnickas. Numatoma, kad 
tai bus viena Pittsburgho di
džiausių iškilmių pagarbai Jė
zaus Švč. Sakramente. Bei šiai 
dienai sužinota, kad dalyvaus 
mažiausiai apie 100,000 vyrų, mėj ima dalyvumą visos Pitts 

burgho vyskupijos lietuviai, v i r š 3,000 ministrantų, šimtai 
jų tarpe ir Šv. Kazimiero pa
rapijos 400 ar 500 vyrų. Iš
kilmės prasidės lygiai 7 va
landą vakare iš Mount Mercy 
Academy procesija su Svč. 
Sakramentu gatvėmis į Pitt 
Stadium, kur tam tikslui pa-

kunigų ir keletas vyskupų. 
KOT. 

jos komitetas visiems duoda 
nurodymus ir patarimus — 
visame vadovauja. Na, jei jau 
šiemet bazaras nepasisektų, 
tai nežinia kas būtų kaltas... 
Rengėjai laukia visų ir pasi- ] 
tiki, kad visi ateis. Koresp. 

Šv. Kazimiero parapijos me 
tiniam bazarui baigiama tva
rkytis. Antanas Sikorskis su 

giedamos įvairios giesmės, pri 
tariant milžiniškiems vargo
nams iš Carnegie Library sve
tainės per garsiakalbius. Pa-

mokyklos reikalams. Toks Į statymui altoriaus ir kitokie-
moterų klūbiečių nusistatymas , m s darbams reikalinga įvai-
turėtų parapijos vyrus paska - (

r į o s r ūgį e s darbininkų: stalių, 
tinti ir paraginti prie didės- elektrikų, inžinierių ir t.t. Iš 
nes darbuotės parapijos ir 

griežė. Be to, akademikės pa- j jo draugišką vakarėlį. Šį va-

Reikalinga Žinoti 
Rugsėjo 27 d. adv. J . J . 

Grisius iš Chicagos atsilankęs 
į Šv. Pranciškaus Rėmėjų sei
mą labai gražiai kalbėjo apie 

dainavo " K u r "bakūžė sama
nota'? ir "Leiskit į tėvynę". 

Svarbiausiu vakaro kalbė-
tojum buvo adv. J . Laučka, 
kuris savo turininga kalba vi
sus sužavėjo. Faktais įrodė, 
kad lenkai grobikai viena ra-

karėlį su skaniu užkandžiu 
parūpino Balinskienė Ona ir 
De John Ona. 

pagelba keletos gabių meistrų 
ruoštame altoriuje Švo. Sakra j baigia stalus ir būdas kalti 
mentas bus išstatytas adora-1 Bazaras prasidės spalių 12 d. 
cijai visą' valandą. J . E. vysk. i ir tesis per šias dienas: spa 
Kelly sakys pamokslą. Bus lių 15, 17, 19, 22 ir 24. Smar

kiausiai varosi moterys są-
jungietės, nes jau "card par-
t y " tikietus baigia parduoti 
spalių 22 dienai. Rūtos klu
bas nepasilieka savo rankų 
darbo įrengimais. Sodalietės 
neatsikvėpdamos varosi, kad, 
baigiant bazarą, šokiai būtų 
visais atžvilgiais sėkmingi. 
Galima permatyti, kad joms 
pasiseks, nes šokiams grieš 
Povilo Dargio radio orkestrą. 
Mokyklos vaikučiai irgi jau 
susiorganizavę biznį. Parapi-

Šv. Kazimiero parapijos į tą 
darbą eina sekantieji: Juozas 
Navickas, Antanas Sikorskis, 
Petras Barškėtis, Jonas Bla-
žaitis, Jonas Palmeris, Vin
cas Čižauskas, Aleksas Zamu-

Spalių 4 d., Piliečių sve
tainėje įvyko Vilniaus užgro
bimo paminėjimas. Apvaikš-
(čiojimą atidarė Federacijos a-
pskr. pirm. Juozas Tamkevi-
čius gražiai išdėstydamas iš-i 
kilmės mintį. Kastą Vaišno
rą perstatė programo vedėju. 
Programa buvo įvairi ir turi-| 

(Tęsinys ant 4-to pusi.) 

Kunigai turėtų jsigyti 
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, MJ.C. para
šytą 

Katalikišką Veikimą ir sutei-
JONAS: Tiesą pasakei, Eau j kė patarimų apie testamentus, 

lai. Tas pats yra ir su Dievo Lietuvių tarpe randasi su-

i 
K 

i 
\ > 

malonėmis: juo žmogus turės 
daugiau, tuo jis bus laimin
gesnis. Malda nėra įrankis 
prašyti Dievo pinigų ir tur-
'*ų, bet didžiausias įrankis pra 
. vti Dievo malonių ir Jo pa
laimos, kas yra brangesnis 
tiž visokius turtus ir gėrybes, 

^įes turtai bei pinigai nebus 
u mumis ilgiau, kaip tik du 

karsto. Karstas afim^ nuo 
mūsų visus turtus, gėrybes ir 
ką tik turėsime ant žemės, bet 
Dievo malonė pasiliks amži
nai su mumis ir juo daugiau 
Dievas laAnina mus, tuo dau
giau apturime Jo malonių. 

RAULAS: Ar malda turi 
kokią galybę, kad per ją ga
lime gauti kas reikalinga? 

JONAS: Šv. Jonas Chryzoa-

augusių vaikinų ir 'merginų, 
kurie gražiai gyvendami susi 
dėjo senatvei centelių. Be* 
nelaimė, kad jų sutaupos po 
mirties dažnai palieka svetini 
taučiams. Kodėl taip yra? Tį
siems aišku, kad gyvendami 
nepadarė teisingo testamento, 
sulyg įstatymais. O kuomet 
testamentas nėra padarytas 
sulyg valstybės įstatymais, 
palikimas būna be vertės. Tai 
reiškia, kad paliktas turtas 
nepasiekia tikslo ir nedaeina 
ligi tų, kam buvo paskirtas. 
Todėl toks palikimas neturi 
jokios naudos nei mirusiam, 
nei gyviems. 

Adv. J . Grišiaus pareiski-
mu, dar di'desnė būna nelai 
mė, kai tie taupytojai daž 

Spalių 4 d., Sodaiietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos, 
taipgi laikė mėnesinį susirin-

nk a rašę sutartį su Lietuva, j kimą, kuriame vienbalsiai su-
kita ranka griebė ginklą Vi- j tiko prisidėti prie parapijos 
lniui pagrobti. Apleisdami Vi- bazaro. 
lnių vokiečiai užleido lenkus, j S p a l į ų 4 <į^į š v P n m _ 
kurie ir po šiai drenar vrlnre- ' c i g k a u g d i e n a V i e t i n i a į treti
ems kankma. Jo kalba ilgai ^nkai-es atliko iškilmingas į-
pasiliks Pittsburgho ir apy- v i l k t u v i u i r p r o f e s y 0 8 a p e i . 
linkės lietuvių atmintyje. 

Paminėjimas baigtas Lietu
vos himnu. Dalyvis 

Bridgeville, Pa. 

gas. Trys kandidatės viešai 
pasižadėjo ištikimai pildyu 
šv. Pranciškaus trečiojo orde-
no įstatus. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Hakted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

<f 

Spalių 5 d., H. Zdabinskis 
su Stanislova Slavinskiūte ta-Spalių 3 d. bažnytinėje sa 

lėje buvo surengta vakarienė' po surišti 'moterystės ryšiu 

• 

tomas sako: "Žmogus, kuris niausiai nepadaro jokio testą-

\ 

T m. 

turi pilną pasitikėjimą mal
dai ir meldžiasi nusižemini
mu sutikdamas s u Dievo va
lia, pasidaro, gan greit visa
ga l i s ' \ Tai yra, ko tik prašo 
tą ir apturi. Šv. Augustinas 

mento. Pasirodo, kad jie Ui 
josi daryti testamentą, nes 
mano, kad padarius testamen
tą, reikės mirti. Tai neišmin
tingas supratimas. Parašytas 

parapijos naudai. Daugiau 
kaip šimtas svečių, gardžiai 
pasivalgę, šoko polkas, val
sus ir t.t. iki 12 vai. nakties, 
griežiant šauniems muzikan
tams. Visą tvarką vedė ir 'pe-
čenkas' kepė mūsų jaunos so
dalietės: M. ir J . Žvirbliūtės, 
J. Vasiliauskiūtė, L. Sloka, 
prigelbstant Zataveckienti, Ty 
kačienei, Čebatorienei, Kučau-
skienei, Jakštienei ir P. Jo-
ciūtei- M f t f l 

Spalių 4 d. pas mūsų klebo
ną, kun. A. Jurgutį buvo su
stojęs adv. J . Laučka. Pirma
dienio vakarą gerb. svečias 
išvažiavo į Louisville, Ken-
tucky. Adv. Laučka yra pa
kviestas redaguoti "Ameri-

popierėlis nenumarins žmo 
sako, kad malda yra stebuk- gaus ir mažai tekaštuos. Kol 
lingas raktas, kuris atidaro I sveiki ir gyvi, skupaujaine *%"« Savo lengva plunksna 
duris neišsemiamų dvasiškų I pora dolerių parašymui tes tą - , i r Dievo duotais gabumais, 
turtų. Kaip už auk*«. gali gau J mento, o po mirties viskas tikime, jis paskleis per tą lai-

Slavinskiūtė buvo soda lietė, 
tat jos draugės gyvomis gė
lėmis išpuošė altorius ir taką 
baltu audeklu išklojo. Lai ge
rasis Dievulis laimina naują 
šeimynėlę. 

Šv. Vincento parapijos ko
mitetas darbuojasi, kad para
pijos bazaras gerai pavyktų. 
Bazaras prasidės spalių 15 d. 
ir baigsis spalių 17 d. Pilnai 
pasitikime, kad ir iš apylin
kės sveteliai teiksis atsilan
kyti į mūsų parapijos bazara. 

Spirgutis 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
: ^ , 

INSURED 

Skoliname pinigus ant pirmų morgi-' 
čių lengvais išmokėjimais. 

Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Dėl informacijų 
kreipkitės į 

JMANO PA 
EDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
OP CMICAGO 

^ : 

2202 W. Cermak Road 
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas. 

J? 

/ / 

prigelbės sucementuoti mūsų 
jėgas. ; ! i,;, 

Spalių 4 d. didokas būrys 
bridgevilliečių važinėjo į Pitts 
burghą, kur buvo surengtas 
bendras Vilniaus užgrobimo 

ti kas tau yra reikahnga, taip 
ppr maldą gali apturėti nuo 
Dievo gausių maloaiu. 

E AULAS: Jeigu aš esu ko
kioj nelaimėj, a r galiu mels
tis, kad Dievas gelūėtųt 

žūna! ' 
Toliau advokatas primine, 

kad tarpe lietuvių randasi ir 
geraširdžių, kurie norėtų pa
likti keletą centų vienuoly
nams, bažnyčioms bei labda-

, kraštį daug gražių minčių ir j dienos paminėjimas. V. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

: ^ , 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E L OIL R A F I N I R I LOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes g r e t a i pristatomo Ir garantuojame pilną miera su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET R E I K I A ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
K U R U I ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
^ . N 4> 

PAMOKSLŲ 
400 puslapių knygą. 

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus « 
pamokslus. 

Kaina $1.50 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A ir D 
Vienas žymus sveikatos speciali 
yra pasakęs, kad 83% iš visų 
Šalies gyventojų yra slogų paliesti. 
Jo patarimas yra vengti persaldyi 
palaikant savyje atsparumą. 

NUGA-TONE — dabar moksliš
kai sustiprintas su VITAMTNArS 
ir D yra jau įrodęs tą stebėtina 

I sveikatos būdavotojo ir palaikytoje 
atsparumo. Jis paliečia kai tik sil
pnuosius organus. Juos sustiprins 
taip, kad nuodus, kurie sveikatą sil
pnina, jie patys nuo savęs pašalina. 
Dabar jums kai tik laikas budavoti 
atsparumą prieš šalčio persaldymą-| 
Mėgink naująjį NUGA-TONE turinti 
VITAMINUS A ir D. Parduodam* 
Ir garantuojamas pas vsus vaisi 
kus. Lengvas imti ir palaiko ji 
vaizde. 

Nuo užkietėjimo imk—T "G A-SOI 
tai Idealus lluosuotojas. 25c ir 

TOLOSEFAT 
Ml.i M. K»tner of Brooklyn. N. T. 

wrlte»: "Have ua«d Kru.chen for th« 
pait 4 montha and have not only loit M 
poanda but feel to mueh better in aveiy 
way. Kren for people who don't eare ta 
rednee, Krusehen U wonderfal ta keep 
tae tyttem healthy. I belag a narse 
•hauld know for I've tried to man? 
thla£» bat only Krusehen anawered att 
•eraeaea." (May 12, 1M2). 

TO lose fat 8AFCLT and HARMU83-
LY, take a h ai f teaspoonful of Kruacnea 
Balte ln a glaaa of bot water in tha 
morning before breakfast—don't mist m 
morning—a bottle tbat lašu 4 weoka 
eoeti but a trifle—get Kruaehen Saite at 
any drugstore ln America. If not k>y-
fully aatlaned aftar tne flrst bottle— 
money back. 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Slogos Kiu.nifj , KU.IOS ga.ii jsiga-
leti, grt-itai palengvinamos uždė
jus malonų, šildantį Musterole. 
Musterole N E VIEN mos. is . J i s 
"erzinimo priešas". Milijonų var
tojamas per 25 metus. T.ijų st ip
rumų. Daugelio g/d>tojų ir s lau
gių rekomenduojamas. \ i s o « o = 

v a ^ ' ^ g s e . 

DETECTIVE RILEY By Richard Lee 

JONAS: Jeigu beturtis, kęs Įringoms įstaigoms. Bet tie pa
badą, bet nepasisakys gera- Į likimai mažiausiai būna išpil-
dariams, ar gali ji? kaltinti į domi. Kur nėra testamento, 
geradarius? sulyg valstybės įstatymais, o 

RAULAS: Ne, k a i ir tur- jgyvas būdamas geraširdis ne-
tingas geradaris, b< t jis turi apsirūpina, tai jam bei jei 

< 

išgirsti reikalaujančio balsą mirus niekas kitas nebeapru-
bei prašymą. Tada jis duos. j pins. Todėl kiekvienas tvar-
Kadangi Dievas žino. jog m a n ' kingas taupytojas privalo gy-
reik kokio daikto, kamgi man vas būdamas paskirti geriems 
reik prašyti? - darbams arba padaryti gerą 

JONAS: Reik p r a s t i , kad iestamentą, kad jo palikimas j 
pripažintom, jog ne viskas būtų išpildytas. Reporteris j 

A S E R V A N T OFIrt lNE 
JOff lNČr FORCCS VtfiTM 

*N AMERICAN B K V U , . . 
W » U RUE THI DAV / 

THFi WIL1 BOTH 

http://ga.ii


DRAUGAS 

Pitlsborglio 2inios 
Šv. Kazimiero Parap, 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

ninga. Jo je dalyvavo šv . Pra
nciškaus Akademijos mergai
čių orkestrą ir choras. Kalba* 
sakė miesto majoro ats tovas 
ir adv. Juozas Laučka, pla
čiai išdėstydamas, kas kal
čiausias, kad Vilnius pateko 
lenkams. Keletą gražių ir j -
spūdingy dainelių padainavo 
Lietuvių Bendras Choras, va
dovaujant muzikui Medoniui 

! 1$ išvedžiojo klebonas kun. 
j Kazėnas ir supažindino su vi

sa tvarka . Viskas svečiui pa
tiko. 

Vieną popietį mokiniai ap
lankė Heinz kompaniją, kad 
susipažinti su įvairiomis iš-
dirbystėtmis. Palydovas išve
džiojo po visus kambarius, pa 
rodė įvairius darbus, kur ir 
ka ip viskas daroma. Apžiūrė
jus darbo vietas, buvo rodo
mi judamieji paveikslai. Pas
kui nuvedė pietų, kurie buvo 
pagamint i iš Heinz produktų. 
Nesitikėjom tokių vaišių. 

Vieną šeštadienį i r sekma
dienį kuone visi s tudentai bu-

Ketvirtadienis, spalių 8, 1936 Ą 

UNCLE WIGGILY'S TRICKS 

Sp lask me,TJncle W į j j W ' M o r e ! He r i e v 1 ^ a s i e r ! ' If she wai 

• M M > 

Dabar 
Neuritis Greitai 

Palengvinama 

jasi rinkliavą. Mažai kas t - Padėka Šv. Pranciškaus Bus Paminėta Vilniaus 
rūgoja, nes tai gyvybės ženk- j Vienuolijos Rėmėjams Pagrobimo Diena 
las. Ar jus t dalijote, kad kas | • į & *~w**m 

Tiesa, iš to " b e n d r o " choro , vo nuvykę į Clevelandą pa- aukojo ir aukoja bažnyčios ir 
matyt i Didžiųjų Ežerų paro- tautos reikalams nei kiek ne-
das. Grįžo visi sveiki i r pa- pavargo, kas neaukojo if ne-

-f*7*> 

beliko vos tik pats vienas Šv. 
Kazimiero pa rap . choras, nors 
ir neskait l ingas, bet gabaus 
muziko Medonio gerai išlavi
n tas . (Jaila, kad p i ie to bend
ro choro jaunimas nesideda. 
Būtų kur kas gražiau. Apvai-
kšeiojimas nusisekė. E r c m 
svetainė buvo pilnutėlė žmo
nių, tik jaunimo labai mažai. 
K u r mūsų jaunimas? Tegul 
pa ts pasisako. 

Senas Dzūkelis 

tenkinti . 

Pradžios Mokyklos 
Žinutes 

Aukštesniosios Mo
kyklos žinios 

: (Šv. Kazimiero Parapijos, 
Pit^sburgh, Pa.) 

.- Skulpt . Rimšai išstačius »a-
vo kūrinių jftirod^ Pit tsbur-
gho mieste, ir Sv. Kazimiero 
ankštesnė mokykla nepraleido 
llrogos kad nepamačius naujų 
dalykų. Visi mokiniai ėjo pa-
matyt i meno dalykų, a tv iš tų 
iš Lietuvos. Skulpt. Rimša vi
sa aprodė i r kiekvieno kūri-

Gyvsidabris aukoja, nei kiek nepraturtė
j o . Yra dar North Side pus-
' tuzinis ką raudoną pūsle įsi-
. kandę pajuokina žmones, bet 
jie miršta... Kar ta i s jie (rau
donieji) su juodukais susiren
ka "L»ib r ty H a l i " , užtraukia 
" in te rnac i Jonaitį.", bando cho-

j rą tverti , vaikams " š k u l e / ' 

N U S I Š Y P S O K ! 

Spalių 11 d. mūsų minis 
t ranta i sykiu su visų parapi 
jų ministrantais dalyvaus Eu 
karištinėje šventėje. 

rengti ir kitokius t n k s u s ro-
Spalių mėnuo pašvęstas Ma Į dyti , bet iš jų viso veikimo 

rijos garbei. Mokyklos moki- j išeina tik šnipšt. J i e moka 
niai žinodami brangiam} i r ' m > t " t a u t i n i n k ų " vardu pasi-
vertumą šv. Rožančiaus, v\s vadint i , kad tik prisiviliojus 
pasiryžo kiekviena trečiadie
nį, penktadienį ir sekmadienį 
dalyvauti rožančiaus pamal
dose. Motinėlės i r tėveliai pa-
raginkit vaikučius, kad pasi-
ryžimą išpildytų. Matydami 
gražų pavyzdį, ir pa tys atei
ki te! N. 

Kas Girdėt North Side 

Spalių 4 d. Mykolas ir Gra
silda Nagreckiai minėjo si-

aio reikšmę išaiškino. Moki- 4abrinį jubiliejų savo vuly-

' « 

niams paroda labai pat iko. 

! Aplankę skulpt. RPnišos pa
rodą, ėjo aplankyti P i t t uni
versi teto knygyną. Cia vel 
pamatė daug knygų gražiai iš
puoštuose rūmuose. Susipaži
nę šiek - tiek, kad ir pavir
šium, su knygynu, patenkinti 
g r į ž o n a m o . 

binio gyvenimo. Iš ryto kle
bonas kun. J . Misius atgiedo 
jo šv. Mišias jų intencija, pa 
prašė visų pasimelsti už ju 

kokį neatsargų kataliką. Kar
tais jiems tas pavyksta , bet 
neilgam. 

Muzikos ir dramos ratelis 
auga. Vis daugiau ir 'daugiau 
jaunimo prie jo glaudžiasi. 
Rateliui vadovauja Jonas Se
nulis. Bažnyčioj groja Stanis
lovas Alukonis. 

Spalių -4 d. susirinkę para-
pijonys nutarė , kad vienas as
muo galėtų ir vargonininkau
ti ir ratelį vesti. 

S. Alukonis, turėdamas kitą 
gerą. darbą Pgho atletų klu
be, negali daug laiko pašvę
sti bažnytinei muzikai nei ra
teliui ir nuo lapkr. 1 d. pasi
t raukia iš užimamos vietos. 

PITTSBURGH, P A , - - R d _ j BINCJHAMTON, N. Y. -
škiame nuoširdų ačiū visiems Kadangi visos lietuvių kolo-
Šv. Pranciškaus Vienuolijos nijos stropiai pradėjo ruoštu 
Rėmėjų atstovams, geradaria- minėjimui Vilniaus pagrobi-
nis ir svečiams už skaitlingą mo, tad ir mūsų kolonijos vie-
dalyvavimą seime, rūgs. 27 d. tinės kuopos nutarė neatsilik-

Ištikrųjų, nesitikėjome su- ti . 
silaukti tokio didelio būrio | Tam tikslui y ra išrinkta ko-
veikėjų iš Chicagos ir visų lie misija, kur i stropiai rūpinasi 
tuviškų parapijų Pi t tsburghe. su i \ng t i tinkamą minej?ma. 

o-tasis seimas visais atzvn- Minėjimas įvyks Lietuvių i nustebo ir išs-gando, išgirdęs 
giais buvo naudingas. Visi su- svetainėje. Nors tiksliai Ita pradedant groti -kapela. Po 

Pietūs ir muzika 

Bernardas Shaw tiek ne
mėgsta, kad jam valgant kas 
keltų triukšmą, jog tada ne
gali pakęsti nė muzikos. Dėl 
to jis buvo itin pamėgęs ir 
ėmęs lankyti vieną kuklų ir 
ramų Londono restoraną. 

Kartą j tą restoraną atėjęs 
ir užsisakęs pietus, rašytojas 

Bayer Tabletal 
Iš irpsta Kuone 

Akimirk ny 
I'UKHI MiMalKltmu* 
laikrodėlio, likrtut 
BAYKIt Aspirin t«-
liic.u* pradedu t ir-
|i i ir veikti į S 
sekunda*. |m:'Hkit<' 
Bayer Aspirin ta-
bletu į s'ik line dun
dens. Kol na*lek»H 
stiklinės IIMCIIH, jau 
t i rpsta. Kas atsi-
tiiikn M Ik P n* J* . . . 
atsitinku jūsg vidu-
ri uode. 

j v a -

*Ia-

o*s 

į k -

MU-

iai 

važiavo gerais norais, naudin- v a k a r o programos nežinau, bet 
gaiš patar imais ir kilniais l:-c į kiek teko pat i r t i bus gana su-
škimais. Taigi, seime daug j dėtinga. 
svarstyta, daug gnlvota, dainj 
nu ta r t a ir daug pažadėta. Vi
si pasiryžo sustiprintomis jė 

pirmo muzikos dalykėlio ka-
pelmeisteris^ kuriam kelneris 
mirktelėdamas užrodė žymųjį 

biliatus per 25 metus santai 
koj praleistus. Pas save jubi- , Tuom paėiu Jonas Senulis ta 

/ 

liatai iškėlė pietus ir vakarie- mpa D. Žengimo parapijos va-
nę savo pažįstamiems, kaimy- | rgonininku ir ratelio vedėjum. 
nams ir giminėms. Dalyvavo i Tikimės, kad i r šioj srityj 
apie 30 asmenų. Nuotaika bu- ! mirties ir merdėjimo šmėkla 

I Ne tik mes aplankėm skulp. j vo labai gera. Per pietus ju-
fcmšos parodą, bet ir dailini- j biliatai su svečiais nufotogra-
nkas Rimša aplankė mūsų mo i fuoti. 
kyklą. Svečią po visą mokyk- Nagivekiai y ra dideli D. ^« | kleboniją ir bažnyčią, 

gomis ateinančiais m; tais nu
tarimus įvykdinti ir tokiu bū
du siekti rėmėjų organizacijos 
tikslo. 

Pirmiausia nuoširdžiai d"-kc 
jame atstovams, kurie nesigai
lėjo kelionės lėšų atvažiuoti 
iš tolimesnių kolonijų; taip 
pat esame dėkingos vietiniu 
parapijų atstovams ir sve-ia-
nis; visittns dalyvavusiems 
seime už įteiktas MVO a r i * 
atstovaujančios draugijos au
kas. Negalime pamiršti ir tų 
parapijų, draugijų bei a uii -
nų, kuriems aplinkybe* nelei
do dalyvauti , tačiau pr',sid5-
jo gausiomis aukomis. Centro 
valdyba už gražią dr.rbuotę ! lumo V. V. S. skyrius ir svar-

Jv . Juozapo parapijos cho-j svečią, prieina prie rašytojo. 
ras vadovaujamas K. Vineiū \ T, . 
4_ , . i , , v. . ,. Pasiruošęs junis patarnaut i , 
tes sudainuos keletą šiai dio- i . , . . , . . . . . 

, . , • ,. ^ s ; r i — pagarbiai kreipiasi ns 
nai skirtų dainelių. Bus su- . ' ; . , f, 

. ,. •» ,• i . t T v t r 1 Shaw; — ko pageidautumėt! 
vaidintas veikai mkas " Už Vi-, 

Stebėtinai Greitam Paleng 
vinianui Gaukite Tikrą 

BayW / A s p i r i n 

JeigT" kenčiate neuritis skausmu* 
Jūs noAte greitą palengvinimą. 

Tikri Bayer Aspirin tabletpt 
duoda greitą palengvinimą, df. 
vieno dalyko, kad Jie pradeda tii 
pti kaip tik paliečia dr€gnurm 
(Temykite piešinį viršuj.) 

Taigi — kuomet paimate tikr,. 
?iayer Aspirin tabletą, jis prade 
da tirpti kuone taip kreit kaip j 
praryjate. Tuo būdu pradeda tuo 
jau veikt i . , galvos, neuralgla I_ 
neuritis skausmai pradeda leng 
vėti kuone akimirksny.. 

Dėlto milijonai perkant aspiri 
neprašo jy vien aspirin vardi 
bet visuomet sako "BAYER At ' 
PIHIN" ir kitokių neima. v 

I 

S 

Inių". Šio veikalėlio art is tai 
bus ' Dailės Meno ^ B i r u t ė s ' 
ratelio nariai , režisorius nenu
ilstamas šios kolonijos lietu
vių veikėjas Pr . Rakauskai . 
B? to t ikimasi sulaukti sve-
eias ka 'bėtojas. 

Nors, rados, čion randasi 
V. V. S. skyrius, bet jokio gy
vumo nerodo. Tuo tarpu vi
sokius tautos įvykių paminė
jimus tur i atl ikti įvairios ki
tos kuopos. 

— Kad eitumėt palošti do
mino, kol pavalgysiu. -— trum
pai atšovė rašytojas. 

Pamėginkit, 
betina. 

T t « I N \ 
8 rjM" 25c 
TI2INAI 

Maždaug 
lc tabletai 

Sakysite, kad ste 

ŽICIlf.KlTi; BAVKR KRYŽELIO 
i | 

GARSINK1TĖS "DRAUGE" — 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Residcnce 
6609 S Arte iatt Ave 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praeitais metais irgi užsipe; 
no mūsų padėkos. 

Lai gerasis Dievas kiekvie-
, nam-ai mūsų rėmėjai atlygina 

pabėgs. ,. , _ , v -v ,. 
; ypat ingu būdu uz pasisv^nti-

Truputį susitvarkę, iš " n u - į m a , už aukas, už naudin^ &* 
prisikėlę, aplopę į įnešamus, už gerus nonio k 

Na bet reikia tikėtis atei ty 
je gal daugiau parodvs veik- j OFISAS 

3156 W. 59th St. 
FTKMl..ek 5W8 

biems tautos jvykiams surengs VATiANTUOR: 
sudėtingus, t inkamus paminė-! ° 4 nopiet — 7—0 vakar* 

x r ^ _ t ^ i . s | Trečiadieniais ir Sekinalicniais 
j imus. Nemuno Duktė 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
EEMlock 6286 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

panai sutartį 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
OVDVTOTAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. ;,; 

M. ir. 

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI 

jy 

! 
savo I kilnius darbus mūsų Kongve-

ngnno parapijos rėmėjai. ! p a s t a n g a s n u k r e i p s i m e sese- i gacijos gerovei Ses-lės i šv im 
L i n k m e Jiems laimingai su- • , i ų . v i e n u o l i ų l i n k ) k a d j o , | d a r b u o s i s s u j u m i s i r j f u s ų l > d . 

laukti auksinio jubiliejaus i r 1 i^_. ,__^ ^ . . . . . . . 
dar su kaupu. 

* X L 4 N N I I N < ; 
"VALGIU GAMINIMAS IR 
NAMU PRIŽIORĖJIMAS" 

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais įvai
rių valgių gaminimui, pyragų, 
pajų, ir duonų kepimui, įvai
rių konservų ir preservų da
rymui , paukštienos kepimui 
a r vir imui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi y ra 
visokių naudingų patar imų 
šeimininkėms. 

Šią k m g ą galima gauti per 
paštą a rba ra&tinejt: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley 

Chicago, ūl. 

Mūsų darbščios sodalietss 
jau pradėjo rengtis pr ie ba
liaus, kur is įvyks spalių 15 
d., lietuvių svetainėje ant Bel-
mont str. Ka ip girdėjau visi 
ket ina eiti į tą balių, patrep
sėti, o svarbiausia, paregint i 
parapiją, nes pramoga ren
giama bažnyčios naudai . Rei
kės ir man nu t rauk t i pasižiū
rėt, ka ip northsaidiečiai mo 
ka linksmintis. 

galėtų pas mus apsigyventi ii 
kad galėtumėln nuosavą sve
tainę įsigyti. Gal, daug mete
lių dar prabėgs, iki tas įvyks, 
tačiau to sieksime, prie to ei
sime. 

siryžimus stiprins savo nuola
tine malda. 

Šv. Pranciškaus {Seserys 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Ros. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

KAINA SU PERSIUNTIMU 
TIKTAI $ -j .05 

Mūsų klebonas parūpino 
tam t ikrus vokus (konvertus) 
specialei kolektai anglims nu
pirkt i . Vokai su aukomis jau 
pradėjo grįsti . Klebonas džiau 
giasi parapijiečių duosnunnt. 

Reikia pripažinti , kad apsi
gyvenus North Side kun. J* 
Misiui visi pradėjo krutėt i , di
rbti, veikti . Mirties šmėkla di
ngo. J e i dar kur is miega, tai 
rengiasi keltis ir stoti darban. 
Snaudalių mažai teliko ir tie 
patys jau krapštosi akis ir 
grei tai stos talkon. Pramoga 
sfcka pramogą, rinkliava ye-

Parapi jos 30 metų jubilie
jus, kuris įvyks lapkr. 26, 27 | 
ir 28 d. pradeda visus intere
suoti, visi apie jį šneka, gal
voja. T ai geras ženklas. Drau
gijos savo susirinkimuose iš
kelia jubiliejaus klausimą, ir 
nutar ia jį remti visomis jė
gomis. Puiki proga parodyti , 
ką North Sidės lietuviai gali. 
Daug dvasinės ir medžiaginės 
naudos turėsime, jei vienin
gai sutart inai padirbėsime. 

P ranas Pocius, komiteto na
rys, 'mūsų parapiją apleido, iš
sikėlė į Carrick. J o vieton ko
miteto nariu tapo paskir tas 
Edvardas Gimbutas, gabus ir 
doras jaunuolis. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY ARIIJ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kur t i 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudama akių kai.šri, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akiniua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė a t j da atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Dauge!y at-
sltikJinų akys Atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Photie Boitlevard 7589 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
T!S "DRAUGE" 

80 MBTŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamu — akiniai 

pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETMSTAS 

1801 8. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 tak. 
Tel OANal 0523 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-
Oi't'ice Houi-s 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OtLšo Valandos 

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

Ofiso Tslef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeat 1930 

^ _ _ — _ — ^ — ^ — _ — — — — — — — — — — 

Tel. CANal 6122 

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

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

REZIDENCIJA 
6631 S. Callfornia Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Ros. PROs]>ect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Aitcsiau Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki I popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

--
lTel. Ofiso BOUlevard 5913-14 

Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 

Ros. oti^o vai . : 10-12 A 
& 8-9 P . M. 

TrečiadieniHis ir Sekmadieniai.* 
jmgal sutart į 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
I Utarn., Ketv. ir P«">tn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Habted S t , Oticago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v. 
— • •* i •• i • • • I I I , i i M i iMia^ 

Tel. Calumet 59 74 Ofiso valandos, 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek 
madienius ii 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS I 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

l 

Ra . 6924 So. Talman Ave. 
Ecs. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlo k 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—8 vak. 

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 
• • • ' • • ! • -

DR. T, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 00*6 

Ofiso vai.: 2—t ir 6—8 p. ui. 
Nedeliomis pagal sutarti 

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. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nadtliomi* uuo 10 iki 12 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. y. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 
N*o 10-12 v. ryto; 3-3 i* t-8 v. vak. 

Nedeliomifi nuo 10 iki 12 diena 

Tel. CANal 2S45 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St 

Tai CANal 0402 
_^ 

DR. A, J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*1 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:3Q 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal aatartį 
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SOUTH CHICAGO ŽINIOS HAPPEK 
\*ų 2 SO. CHSCAGO. — 

d. parap. choras laikė mėim 
Jgfttf susirinkimą. Apkalbėta 
daug ir svarbių dalykų. &į fet j 

'nesj bus pradfetas naujfų narių 
vajus. 

Išrinkti 4 atstovai į Chiea 
gos parap. chorų- susivieniji 
ma. Jais yra B. ir M. Kaza 
kevic.iūtes, J . Urbonas ir J 
Stanaitis. 

Nutarta surengti šokių va 
karų parap. svetainėje. Išrin
kta komisija. Šokiai įvyks la
pkričio 8 d. 

By GENE BYRNES 

Spalių 5-11 dienomis &v. 
I Juozapo bažnyčioje vedama 
| novena prie Šv. P. Marijos. 
Vedė jum yra kun. dr. M. Ra 
žaitis. Pamaldos su pamoks
lais būna rytais 9 vai. ir vak. 
7:30 vai. 

Visi sočikagiečiai naudojasi 
proga kuodaugiausia pelnyti 
savo sielai malonių. 

Šis paveikslas iš Londono radio bangomis persiųstas į New Yorką parodo, kaip 
sukilėlių hombnišys lėktuvas nuskandino Ispanijos radikalų laivą Ahnirante Ferran-
diz netoli Gibraltaro. 

VIETINĖS ŽINIOS 
i i i p* 

PAGERBIMO IR ORDENO ĮTEIKIMO 
K PUOTA 

-

Sekmadienį, spalių 4 d., šv. kalbėjo. L. Šimutis iškalbini 
-urgio parap. salėj įvyko ne- !gai sveikino "Draugo" , L. B. 
paprasta puota. Tai buvo nia- j K. Susivienijimo ir Federaci-

^o vardines ir, kas svarbiau- jos vardu. L. Šimutis jau 
<ia, vitšas įteikimas D. L. K. i " D r a u g e " buvo puikiai pa-
(ledimino ordeno I I I laipsnio, reiškęs šios puotos tikslų. 
"kurį įteikė Lietuvos vvriau- *\ • • > • * • - T> 

, - O. Pieziene, Romanas piu-syl>e per savo konsulą A. Kai- , • . , • . . ̂ _ • kiai dainavo. 
vaitj. Puota buvo įspūdinga, j 
Xe tik aš tų sakau, bet t a ip ' K a t l i r puikiausia progra-
buvo girdėti ir iš dalyvavusių' ma> n e b ū t U taip įspūdinga, jei 
joj žmonių. Džiaugėmės gra- m a ž a būtų publikos. Bet ma
žių gčlių bukietu. Del ko jis n o Pietel iai ir parapijonai į 1 uvo gražus! Dėl to, kad su- užpildė parap. salę. 

* j idėjo iš įvairių gėlių ir, be j Taigi, už tas visas malones, 
. 1 , puikiai suderintas. Puota UŽ m a n o darbus, kad kartais 
buvo įspūdinga ir dėl to, kad j i r n e tobulus, tariu pirmiau-
joj buvo graži programa. j s į a i Dievui dėkui, Kataliku 

Kad kų gražaus sudaryti, 
reikia daug darbo. Mano pa-
gelbininkai: kunigai S. Pet
rauskas ir A. Valančiuj nenu
ilstančiai dirbo ištisas sava i-

11 Ą tes. Prof. A. Pocius ruošė sn 
- vo cborų ir orkestrų, Vietinė* 
į sesutės irgi nemažai priside-

V ' jo. Mūsų jauna, bet energinga 
V moterų draugija, vardu Šv. 

Jurario moterų klubas, puoš.' 
• / salę, šeimininkavo ir išplati 

no tikietų. N. P. P. Šv. įiier-
' "gaičių sodalicija puikiai prie 

stalų patarnavo, 
/ Kų besakyti apie kalbėto- Siuvėjų Lokalo (269 A. C. 

: / jus bei solistus-es. Konsulas W. cf A.) susirinkimas įvy^s 
A. Kalvaitis, be įteikimo or- spalių 9 d., Amalgamated ce-
deno pasakė gražių kalbų. Ad- ntro name, 333 So. Ashland 
vokatas Mastauskas, kaip vi-1 Blvd., 7:30 vai. vak. Visus 
suomet, įspūdingai kalbėjo. I narius kviečiame dalyvauti. 
Adv. J . Zūris taip pat gražiai į F . Prusis, sekr. 

Visi į Vilniaus Vakarę! 

BPtlGIITON PAK7C — šios 
parapijos Federacijos skyrius 
visus šios kolonijos gyvento
jus lietuvius patriotus kvie
čia? atsilankyti į "Vi ln iaus ' ' 
vakarų, kuris rengiamas pen
ktadienį, tuojau po rožančiaus 
pivmaldų. Vakaras — masinis 
susirinkimas įvyks parapijos 
salėj. 

Kalbėtojais bus tfleb. kun. 
A. Briška ir žurnalistas S. 
Pieža. 

Parapijos choras išpildys 
programų. 

Taipgi bus išnešta protesto 
rezoliucija, kuri bus patiekta 
anglų didžiajai spaudai. 

Visi, lietuviai į susirinki
mų! Įžanga dykai. Rap. 

Vardinių proga mūsų pa r. 
klebonų kun. Pr. Vaitukaitį, 
atlankė daug kunigų pasvei
kinti ir palinkėti ilgo amže 
Ko. Klebonas svečius gražiai 
pavaišino. Choro Rap. 

-Moterys, kurios nelošia gol 
fo, galės lošti bridge ir lai 
mėjusios taip pat gaus dova
nas. Dvi dovanos bus duoda
mos kiekvienam stalui. 

Veik. rast., Dr. G. Bložis 

;. r 

Neišduoda paslaptie? 
Mokytoja (dešrininko duk

ter iai) ; — pasakyk man, Onu
te iš ko daromos dešros? 

Mergaitė tyli. 
— Juk esi mėsininko duktė, 

tai prdvalėtum žinoti. 
— Mačiau, kaip dirba, bet 

tėvelis uždraudė apie tai pa
sakoti, — atsakė n^drųsiai 
mergaitė. 

- • • 
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Phone BOl levard 4089 

P. J. RIDIKAS 
Laidotuvių Direktorius 

N A U A KOPLYČIA DYKAI 

3354 So. Halsted St. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Q T ) / ^ \ TV n P A Q .kad turi užtektinai dovanų 

Bažnyčios Galvai Šv. Tėvui 
Pijui XI už anais metais su
teikta pralotystės garbę, Lie
tuvos valdžiai ir, vienu žod
žiu, visiems, kurie kokiu nor* 
būdu prisidėjo prie šios iškil
mės. 

Lai Dievas šimteriopai vi
siems atlygina. 

Dėkingas, 
Prelatas M, L. Krušas 

Pranešimai 

\ 
/ 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

GARY, IN'D. LAIDOTI;VIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas 
Plione 9009 

Moteris patarnauja 
620 W. 15tb Ave. I 

Susivienijo Chicagos 
Parapijtj Chorai 
ŽINIOS IŠ PIRMO 

SUSIRINKIMO 
Iki šiol Chicago parapiji

niai chorai neturėjo artimes 
nio ryšio su savo kaftnyni-

j niais chorais. 
Laikui bėgant pasirodė n i 

kalas tampraus tarpe choriį 
ryšio. Ir, štai, šio mėnesio 
3 d. Šv, Jurgio parap. salėjo 
įvyko skaitlingas susirinki

mas. Susirinko atstovai iš vi
sų Chicagos parapijų chorų. 
Susirinkimo vedė jum buvo 
varg. VI. Daukša. Susirinki
mas buvo gyvas, įdomus. Sva
rbiausiu klausimu buvo suda
rymas pradžios bendro veiki
mo. Išrinkta valdyba, kur 
vadovaus chorams. VaMybon 
įėjo šie asmenys: pirmininku 
— varg. VI. Daukša, vice pi r 
min. — J. Matulaitis, nutari-
'mų rast. — J. Stanaitis, kasi
ninkas — K. Gaubis, kasos 
globėjais — V. Simonauskai 
tė, M. Brazauskaitė ir Alb 
Pauliūtė; maršalka — J. Bar
kauskas, korespondentas — J. 
Stanaitis, anglų kalba kores
pondentė — L. Pieržinskaitė, 
bendro choro dirigentas — 
komp. A. Pocius. 

Valdybai uždėta sunkus ir 
atsakomingas darbas. Keikia 
sutvarkyti ir padėti tvirtus 
pamatus tai organizacijai, ku-

Perkele Savo Ofise 
Adv. Klemensas J . Svilow 

perkėlė savo ofisą pas adv. 
C. P. Kai, 6322 S. Western 
ave. * j 

Adv. SviIow yra jaunas ' Tr 
energingas lietuvis. Nors gi
męs Chicagoje, bėt labai gra
žiai kalba lietuviškai ir yra 
karštas patrįjotas ir rėmėjai; 
savo tautos. Vėliau bus pra
nešta jo valandos ofise. Malo
nu, kad lietuviai advokatai 
grupuojasi, kad galėtų geriau 
patarnaut lietuvių visuomenei. 
Kurie turite kokių reikalų su 
adv. Klemensu J . Svilow, 
kreipkitės minėtu adresu nuo 
6 iki 8:30 vai. vakare. 

RePortcris 

ri netolimoje ateityje turės 
būti viena didžiausių Ameri
kos lietuvių chorų organiza
cija. Korespondentas J. S. 

Golfo Turnamentas 
Spaliu 11 d. 

Rugsėjo 27 d. Lietuvių Gol-
fininkų Sąjungos turnamen
tas neįvykęs, dėl blogo oro, 
nukeltai į spalių 11 d. Turna-
mento pradžia 0 vai. ryto,' o 
balius prasidės 6 vai. vakar*. 
Kad ir būtų blogas oras, ba
lius tą vakarą įvyks. 

kiekvienam 'foiirsome'; pagei 
daujama, kad dalyviai užsi
sakytų vietas iš anksto. 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8340 

Baliaus rengimo komisija 
stengsis kuogeriausiai pavai 
sinti kaip narius, taip ir sve
čius. Vieta puiki, erdvi ir ant 
tyro oro — Gleneagles Coun-
try Club, ten pat, kur eis tu
rnamentas. 

Golfininkai bus patenkinti, 
nes turnyro komisija taip su
tvarkė lošimo jėgas, kad visi 
lošėjai turės lygią progą. Tai
pgi turime priminti, kad vi
sose klasėse bus lošiama už 
čempijonatą. Bus lošiama 36 
skylutės. Komisija praneša, 

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

Grabnamių 
- o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
- o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTHOTŠTERN AVE, 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.—4447 S FnirfiplH AVA 

I loofe t«n years youngar. My hair i t no long«f 
faded and streaked with grey. Once agoin it ha* that 
lovely lt»tt*f and rkh shade that Johtt admlr«d so before 
w ww marrled. And I m lt oll to Cloirol whlch, in 
ono qokk 3 - ln - l treatment, thampooed, recondltioned 
and tinted my hair to it$ present naturol-looking beauty* 

• • • 

Ask your beautiektn aboot a Oairol treatment fbr 
yoor hair. Or write for FREE booklet, FREE advlce 
on caro of hair ond FREE beauty onolytifc 

Not with common, old-f**hhntd h*k dyts...but 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108th Street 
^hone PTTLlman 1270 
»rha CANal 2515 

j . Liiilevičius 4092 Archer Ave. 
Phone ULFayette 3572 

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

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phoiie BOUlevard 4139 

Beverly Kln% Con*ul»ont \ 
Ooirol, Inc., 132 V T M I 46lh Street, N«w Yort Gry 

v Pleas* tend FREE Cloirol bodktot. FREE «dvfc« ond WBE ooafyslk 

A - » • » . . - -

A ū O r e l I — 

Ory Staf*. 

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

J. F. Radžius Phone CANal 6174 
668 West 18th Street 

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

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

My MdVtician h- Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

# • / 
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Ketvirtadienis, spalių 8, lfM6 

Vajaus Aukos Marijonu Seminarijos 
ioply 

Tėvų Marijonų seminarijos j Detroit, Mich., M. Černavi-
koplyčios statybos darbai, b e ' čius iš Chicago, dr. P. Atko 
abejonės, šįmet bus baigti. Tai 
rodo kas dieną didėjantis tal
kininkų skaičius. J talką eina 
kiekvienas lietuvis, kuris tik 
įvertina Tėvų Marijonų ple
čiamą švietimą išeivijoj ir au
klėjimą naujų vadų, kurie po 
metų, kitų turės užimti senes
niųjų dabartinių vadų vietas. 

Be jau aukščiau paskelbtų 
talkininkų, vakar atsiuntė au
k ų : ' * * • 

Marijona Vainauskiene, Ci
cero, 111., $50.00. Po $10.00: E. 
Norvaišienė iš Chicago, F . 
Aukštakalnis iš Hartford, 
Conn. Po $5.00: K. Draugelis 

čiūnas iš Cicero, 111. Po $2.00: 
M. Kirtiklienė iš Seltzer City, 
Pa., K. Jonelis iš Chicago. Po 
$1.00: J . Parockienė iš Saum, 
Minn., Blazauskienė iš New 
Britain, Conn., U. Aukštakal-
nienė. 

Vajaus komitetas apeliuoja 
j kiekvieną lietuvį prašyda
mas ateiti talkon auka sulyg 
savo išgalės. Visos aukos, ar 
tai pavienių, a r draugijų, ar 
organizacijų bus skelbiaimos 
11 Drauge*' ir savaitrašty 'Lai
ve*. 

Aukas prašome siųsti: Bev. 
Rector, St. Mary's Seminary, 

%'*::-.---..*;,:::-VS*- •-"% % 
•.%•.•*< • v - .•;•*>*;•>>;< ->: • - . " < • ; • : • * 

iš Chicago, P. Bendorius i š ' Hinsdale, 111. Vajaus- Kom. 

VIETINĖS 2INI0S 
Tūkstančiai Gelžkelio 

Užmušto Jaunuolio 
Laidotuvėse 

« < i 'Gaila jauno vyro. Gaila 
tėvų. J ie nieko jam nesigailė
jo: nei mokslo, nei gero už
laikymo. Išaugino, gražiai iš
auklėjo, priruošė gyvenimui... 
Gaila, kad tokia skaudi nelai
mė turėjo atsitikti".. . Taip 
kalbėjo žmonės, grįždami iš 

doję Raimundą Janušauską, 
kuris vietoje gelžkelio buvo 
užmuštas netoli savo namų. 

Laidotuvės buvo antradieni 
iš Gimimo parap. bažnyčios, 
kurioj velionies tėvas vargo
nininkauja, kurioj jo motinė
lė kas sekmadienis gieda, ku
rioj pats velionis giedojo prie 
choro, pratinosi solo giedotf. 
Gedulingas šv. Mišias laikė 
pats klebonas kun. A. Baltu
tis, vietos vikarams asistuo-

ilsį", išsiskirstyta, bet Janu
šauskų šeimoj padaryta žaizda 
niekuomet neužgys. š. 

Po žaidimo ir skanių vai-galvos moteriškus plaukus ir 
šių prie lietuviškos muzikos pasakė: "Tavo laimė, kad. 

Šaunus LRKSA 
Vakaras 

visi linksminosi šokdami lie
tuviškus ratelius, polkutes ir 
gražiai dainuodami. . 

Lauksime daugiau panašių 
vakarų! RaP. 

Neatsargių automobilistų aukos. Šitokių vaizdų ga
lima matyti bile kurioj Chicago ligoninėj. Tai aukos ne
atsargių, neblaivių automobilistų. Trafiko teismas da
bar kiekvieną sugautą, greitai važiuojantį arba važiuo
jantį neblaiviam stovy automobilistą siunčia į ligonines 
pažiūrėti sužeistų aukų, o paskui baudžia piniginėmis 
bausmėmis arba kalėjimu. 

PADARYTA GRAŽAUS 
PELNO 

MARQUETTE PARK. — 
Spalių 3 d. pas Ievą Lukošiū
tę įvyko bunco ir kortų loši
mo vakaras, LRKSA Chica-
gos apskrities naudai. Pada
ryta gražaus pelno. 

Namas užsikimšo svečiais, 
vietiniais ir iš toliau atvyku
siais. Vakarą gražiai vedė pa
ti Lukošiūtė. Buvo daug do
vanų. Pirma p. Andreliūno 
dovaną laimėjo Baliauskas iš 
Brighton Parko. Antrą dova
ną — "pertnanent wave" su
teikta Carolyn's Beauty Shop, 
gavo p. Peterman. Moterų 
"door pr ize" laimėjo market-
parkietė K. Mikuiičienė, o vy
rų prizas teko dr. Drangeliui. 
Taipgi prie kiekvieno stale
lio laimėjusieji gavo dovaną. 

Tarpe svečių dalyvavo i r 
Gim. Pan. Šv. par. klebonas 
ir LRKSA dvasios vadas kun. 
A. Baltutis su vikaru ir daug 
kitų svečių. 
Baigiant lošimą; apskr. pirm. 

Žemaičiy Dėmesiui 

Telšių Bendras klubas ren
gia smagų pasilinksminimą 
spalių 17 d., W. Neffo salėje, 
2435 S. Leavitt st. Klubas no
ri sukviesti į šį vakarą visus 
žemaičius, gyv. Chicago j . Bus 
gera muzika, kurios patieks 
telšiškių orkestrą. Be to, bus 
skanaus užkandžio ir gėrimo. 
Naujienų apie Lietuvą ir Tel
šius papasakos klubo narė S. 
Bulauskienė, kuri dabar par
važiavo iš Lietuvos. Nepa
mirškite atsilankyti. 

TJšiškių kaimynas 

vidui turėjai šunį". 

Vilniaus Gedulos 
Vakaras Aušros 

Vartuose 

Šiandie po Rožančiaus pa
maldų Aušros Vartų svetainėj 
įvyks su gražiu programų Vi
lniaus gedulos paminėjimas. 
Bus ir kalbėtojų, tarp kurių 
liepos mėnesį atvykęs iš Lie
tuvos kun. J . Zabulionis žada 
daug nupasakoti apie Vilnių. 

Visi vestsaidienčiai nuošir
džiai kviečiami. Ren. Kom. 

PLATINKITE " DRAUGĄ' 

Šunies Neapgausi 

So. Chicago policija ieško 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAS 

Reikalaujama vaikinas išnešioti 
f»-ro,sernf>s orderius. 2003 N. Kediie 
Ave. 

REIKALAUJAMA DARBININKĖ 

Reikalaujama mergina arba mote-
Fiorono, kur is persirėdęs TUO-Į ™ namu darbui. Kreipkitės į 2003 
, .„, 7 . . * j -, I N. Kedzie Avenue, BELmont 0944. 
tenskais rūbais ir nuduoda- j -
mas maisto pardavėju buvo 

- - — - — • — " ' ' t 

šias atnašavo kun. Tg. Alba- giedojo Sasnausko choras, ko-! J . Mickeliiinas trumpa kalba 
vičius ir kun. J . Vaičūnas. Įmpoz. A. Pociui vadovaujant, i apskrities vardu dėkojo vi-
Jaudino gausinga, žmonių mi- j Graudžiai raudojo tėvas, bro- j šiems už skaitlingą atsilanky
mą/ pamokslininkai — kun. liai, alpo motinėle i r močiutė, | mą, ypatingai Lukošiūtei, jos 
Baltutis ir kun. A. Linkus, i bet ir visiems susirinkusiems . tėveliams ir Mickeliūnienei už 
Pirmutinis kalbėjo bažnyčioj, ' rasojo akys. Per ašaras sugie-1 pasidarbavimą gražia'm vaka-

Š ^ K a z i n u ^ šonlni^altori* mi- antrasis - prie kapo. Gražiai dota prie kapo "Amžiną at- rui. 

Mrs. B. Beck, 33 «m., 83113 
Clyde ave. įleistas į namus. 
Laimei vidui buvo didelės vei
slės šuo, kuris apuostęs "vie
šnią" pradėjo loti. Išeidamas 
iš namų moronas nusiėmė nuo 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telepnow>: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefoną* RRPubH*' PftOO 

State 4690 Pro^nect 1012 

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

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

6:00 vakare 
188 W. Randoliph St. 

Valandos: kasd«m nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus'ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų. Mo

toru, Mcrgaio ų ir Vailnj. 
NPRTA VILNOMS PAN-

CIAKAS DfiTi MOTERŲ 
IR VAIKU. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones frijas. storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VICtory 3486 
Atdara dionomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

f 

ATYDAJ tu. kurte turi 
gimines LENKIJOJ 

Galite siusti pundelius s^nų dra-
boMu. nuo 21 OH 42 svaru savo 
r m j n ^ . s f TT-VKIJOJ, BE MUI
TO MOKESČIU. 

.IOKIU I.EIDI\fŲ NEREIKIA 
Kiekvienas pundelis yra apdrau
stas ir pristatymas garantuoja
mas. 

l a iva i reguliariai vežioja 
Siunčiame pinipus J Lietuvą. IS-
mokama doleriais. Taipgi siun
čiame pinigus J kitus kraštus. 
D§1 informacijų kreipkitės \ 

POLISH ATLANTIC 
SHIPRING CO. 

1143 So. Spaulding Ave. 
Telefonas VA N Buren ft«81 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

ANKSTYVO RUDENS IŠPARDAVIMAS 
Garantuoti Vartoti Karai 

Štai tikros vartoti? karų vertybės. V\si karai par
duodami kuožeiuiausiomis kainomis. Mes pasiryžę 
parduoti visus vartotus karus pirm sezono at idary
mo. Išsirinkite Jums patinkama karą — mes neat
sakysime jokio pae inamo pasiūlymo. 

875. 
995. 
395. 
395. 

hesterfield 

346. 
195. 
975. 
875. 
845. 
• 9 5 . 

146. 
135. 

£ 1>J«, tKJCtTT § MT11» TOBACCO C * 

. . .jie lengvesni 
jie turi geresnį skonį ir aromatą 

BUICK '35. 5 C'ub Sedan 41. puikiam stovy, 
BUICK *35, 5 Club Sedan. tobulas, garant . 
FHTICK. '34. 5 Sedan 67, JuodaM. kRip naujas 
BCICK '33! 2-4 Coupe, atsakantis, Svarus 
BUICK '3l ! 5 Sedan 47, smagus mažas karas 
PF'Tr"K '34. C'ub Sodan fil. trunk. puikus . 
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas 
RUTCK '30.' R Sedan 57, lahal geram stovy 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 
C^DIT.UAC "32. 7 Sedan, gražus karas, garant 
CADILLAC '32. 5 Coupe, tobulam stovy 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas 
CADTLLAC "31, 5 Sedan, jokiu trūkumų 
CADILLAC '29. 5 Sedan, atsakantis, žetna kaina 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan. gražus mažas karas 
FORD '36, Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS 8UTAUPYMAS. . . 
FORD '36, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SPECIAIi. 
F"ORD '94 2 door Sodan, labai puikiam stovy 396. 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas 146. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina, 396. 
I,A SATJ.E 'SO. 7 P *Jan. eeroj tvarkoj 196. 
IJNCOLN '3 3, 7 Sedan, puikiam stovy 995. 
NASH "32, 5 Sedan, čionai gera vertybė, 335. 
OT.DS 6, '34, 2 Durų Sedan. pukiam stovv 395 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 735. 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
PONTIAC '35, 5 Sedan t runk, labai geras, 

Mainykite savo senąjj karą aukščiausia kaina ant vieno II Sių pui
kių vartotų karų, ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniai* mo
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

EMIL DENEMARK. INC. 
3860 Oeden Avenue Tel. CRAwford 4100 
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