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SUKILĖLIAI VISU FRONTU TRIUŠKINA 
MADRIDO JĖGAS

BURGOS, Ispanija, spal. 
15. — 'Viena sukilėlių kolium- 
na paėmė Aldea dėl Fresno 
miestelį ties Alberche upe, ne
toli Navalcamero — tik už 
25 mylių nuo Madrido.

MADRIDAS, spal. 15. — 
Madrido radikalų milicijos 
puolimas vakarų link nuo šio 
miesto baigėsi dideliu nepasi
sekimu. Radikalų vadai bai
siai nusivylė, kadangi vakar 
jie pranešė, kad kas momen
tas laukiama San Martin ir 
Toledo miestų atsiėmimo. Pa
sirodė, kad sukilėlių jėgos ta
me fronte ir kitur taip galin
gos, kad- visokis milicininkų 
priešinimasis triušldnamas. 
Patirta, kad sukilėliai visu il
gu frontu nesulaikomai žygiuo 
ja  Madrido link.

Kad taip, tai radikalų vy
riausybė iš naujo suskato stip 
rinti įsiginklavimų aplink mie 
s tų, kad nors su šių pozicijų 
pagelba neleidus sukilėliams 
įsiveržti pa&an miestan.

Čia pripažįstama, kad radi
kalų jėgos labai nukentėjo 
San Martin ruože. Milicinin
kų buvus pakili dvasia šian
dien nupuolusi. Pralaimėjimai 
skaudžiai juos paveikė.

ISPANIJOS AUKSO 
KLAUSIMAS

BURGOS, Ispanija, spal. 15 
— Ispanijos kariuomenės va
das gen. Franco paskelbė įs
pėjimų valstybėms, kad jos 
nepriimtų radikalų išvežamo 
aukso iš Ispanijos.

Ispanijos konstitucija drau
džia išvežti auksų be parla
mento aiškaus sutikimo. Šian
dien Ispanija be parlamento. 
Kurios valstybių priims auk
sų už pristatomus radikalams 
ginklus ir  amunicija, jos per
žengs' neutralitetų.

MASKVA PIUDO PRANCŪ
ZIJĄ SU VOKIETIJA

PARYŽIUS, spal. 15. — 
Prancūzai nacionalistai randa, 
kad Prancūzijos draugavimų- 
sis su Maskvos bolševikais 
jau  duoda neigiamus vaisius. 
Maskva stengiasi Prancūzijų 
supiudyti su Vokietija ir tuo 
pasinaudoti.

Tas paaiškėjo, kai paskuti
nėmis dienomis komisaras Lit 
vinovas slapta atlankė socia
listų premjerų Blumų.

SUKILĖLIAI ĮTRAUKĖ Į  
SPĄSTUS RADIKALU 

MILICININKUS
SAN MARTIN, Ispanija, 

spal. 15. — Vakar Madrido ra 
dikalai triukšmingai paskelbė, 
kad jų milicija “ sėkmingai” 
vykdo puolimų prieš sukilė
lius vakariniam fronte ir kas 
valanda, girdi, reikia laukti 
žinių apie šio miesto — San 
Martin, atsiėmimų. Radikalai 
taip pat paskelbė, kad jų  mili 
ei ja  pasiryžusi atsiimti ir  To
ledo.

Dabar paaišld, kad milicija, 
vykdydama “ sėkmingų”  puo
limų prieš San Martin pakliu
vo į sukilėlių užtaisytus jai 
spųstus.

Sukilėliai nusimanė, kad mi 
licija mėgins laimės, kad atsi
ėmęs San Martin miestų. Tad 
jai be pasipriešinimo leido Pe 
layos perėja, skersai Alberche 
upės, žygiuoti pirmyn San 
Martin link. Tuo pačiu laiku 
sukilėliai perėjos abiem pusėm 
užtaisė kulkosvaidžių lizdus.

Kaip tik keli tūkstančiai mi 
licininlai persi vožė per Alber- 
cbe upę, sukilėliai staiga .uždą 
re perėjų — milicininkams at
simetimų, ir iš abiejų šonų su
rėmė juos su kulkosvaidžiais.

Kova vyksta ir  sėkmės dar 
nežinomos. Tik žinoma, kad 
milicininkų dalis gaus progos 
pasprukti.

BELGIJA IŠSIŽADA VISŲ , 
MILITARINIŲ SUTARČIŲ j

BRIUSELIS, Belgija, spal. j 
15. — Belgų ministerių kabi-, 
neto posėdyje karalius Leo- 
poldas'III paskelbė, kad Bel-j 
gija panaikina visas su kito-: 
mis valstybėmis padarytas mi 
litarines sutartis ir užima Į 
neutralumo pozicijų, taip kaip 
būta prieš pasaulinį karų.

Belgijos valstybės vyrai ra 
do, kad miiltarinės sutartys 
•belgams nėra naudingos. Įvy
kus karui, belgai turi remtis 
tik ant savo jėgų, kadangi, įsi 
veržus priešui, nėra galimu
mo sulaukti greitos svetimos 
pagelbos.

PARYŽIUS, spal. 15. — 
Baržų darbininkai sustreika
vo čia Seine upėje. Visa .upė 
užblokuota.

TAIP GI IŠRADIMAS tLES..PS N'! BOS mūsų dienraščio
TAS VANOJA KOMU- j JUBILIEJUS

Žmogaus pavydalo- (robot) elektrinis instrumentas neke
rtais žaisti. Tas instrumentas buvo išgalvotas 1769 metais ir 
tik neseniai patobulintas. Išstatytas Commomvealth Edison 
Co. elektrinių prietaisų parodoje, Chicago. (Acme Photo.)

LONDONE ATMESTAS 
MASKVOS REIKA

LAVIMAS
LONDONAS, spal. 15. Nesi 

kišimo į Ispanijos pilietinį ka 
rų Europos valstybių komite
to pirmininkas lordas Ply- 
moutli nepripažino naujo Mas 
kvos bolševikų reikalavimo, 
kad komitetas imtų tuojau vei 
kti, kad sustabdžius Ispanijos 
sukilėlių rėmimų, kuo daroma 
nuoskauda Madrido radika
lams.

Komiteto pirmininkas pa
reiškė, kad šis klausimas ne 
nuo komiteto1 priklauso. Mas
kva tuo reikalu turi kreiptis 
į Europos valstybes diploma
tiniais keliais.

Šį kartų Maskvos bolševikai 
be kitko reikalavo, kad Angli
jos ir Prancūzijos karo lanai 
blokuotų Portugalijos pakraš
čius, kad sustabdžius ginklų 
pristatymų Ispanijos sukilė
liams, o nieko nedarytų, kai 
Maskva Viduržemio jūra siun 
Čia pagelbų Madrido radika
lams.

NUBAUSTI TURI EITI 
KALĖJIMAN

Piliečių balsavimo septyni 
teisėjai ir  klerkai nubausti ka 
lėti už atliktas suktybes per 
balsavimus tu ri eiti kalėjimam 
Jie buvo apeliavę valstybės Du traukiniai susidaužė ant 
vyriausian teisman ir teismas viršutinio geležinkelio ties 26 
patvirtino skirtas jiems baus- j gatvės stotinu. 21 asmuo su- 
mės. . . j . _____ žeista, ____ |_ . :

DANCIGO NACIAI LIKVI
DUOJA SOCIALISTŲ 

PARTIJĄ
DANCIGAS, spal. 15. — 

Nacių policijos viršininkas 
paskelbė, kad Dancigo autori
tetai uždaro ir panaikina so
cialistų partijų ir jai priklau
sančias įvairias organizacijas. 
Policijos viršininkas aiškina, 
kad spalių m. 8 d. policija ra
dusi daug paslėptų ginklų so
cialistų partijos vyriausioje 
buveinėje ir pas kai kuriuos 
partijos narius.

Sakoma, Dancigo naciai tuo 
būdu greit apsidirbsią ir su 
kitomis partijomis. Su katali
kų partija naciai turi derybas.

Lenkai su giliu susidomėji
mu seka įvykius Dancige. Var 
šuvoje vyrauja nuomonė, kad 
nieku būdu neleidus Dancigui 
susijungti su Vokietija.

Dancigo nacių vadas A. 
Foersteris yra Berlyne. Jis 
tariasi su diktatorium Hitle
riu. Sakoma, Hitleris pripaži
nęs Foersteriui autoritetų pa
naikinti pilietybę tiems Danei 
go gyventojams, kurie nenori 
kooperuoti su naciais Vokieti
jos nacionaliniam darbe.

21 ASMUO SUŽEISTA

N IZ M į
Š i a m  t i k s l u i  s k i r i a m a  l a p k r i 

č i o  m ė n .  2 9  d i e n a
NEAVARK, N. J., spal. 15.

— Seton Hali kolegijos prezi
dentas kun. J. Kelley sakyda
mas prakalbų Švč. Vardo
draugijos nepaprastai gausiu-1 jubiliejns 
game susirinkime ragino su
daryti stačiai civilinius bata- 
li jonus kovai prieš komuniz
mų. Gerbiamas kalbėtojas, be 
to, vanojo visus Markso ir 
Engelso sekėjus.

“ Kadangi komunizmas yra 
socialinis vėžys, kurs negali 
vystytis dienos šviesoje”, kal
bėjo kun. Kelley, “ geriausia 
priemonė jo sunaikinimui yra 
iškasti jį iš purvų viešumon, 
taip kad žmonės vaikščiodami 
galėtų sutrinti jo purvinų gal
vų”.

Miniose reiškėsi nepapras
tas entuzijazmas, kai kun. Ke
lley vanojo, komunizmų ir ko
munistus, kadangi komunizmo 
svarbiausieji uždaviniai —- ko 
votį prieš religijų ir demokra 
tijų. Siekia išgriauti krikščio
niškos civilizacijos pamatus.
Tik budėjimu ir vieningumu 
kiekviena tauta gili apsisaugo 
ti nuo užsikrėtimo tuo bjau
riu gemalu — komunizmu.

Šiomis dienomis organizuojasi stiprus Chicagos lietuvių 
komitetas, kad tinkamu būdu paminėti dienraščio “ Draugo”  

Mat, 5,"emet sueina dvidešimts metų kai “ Drau
gas”  eina dienraščiu. Į  “ Draugo”  Jubiliejaus komitetų kvie
čiami mūsų spaudos platintojai, rėmėjai, profesionalai, ir  biz
nieriai. Netrukus bus skelbiami jų vardai. Prie to darbo no
riai dedasi visi geros valios lietuviai, nes gerai žino, kad 
“ Draugas” yra vienintelis lietuvių tautinės ir religinės kryp
ties dienraštis, kuris eina per dvidešimts metų be jokio sus
tojimo. . ' -

“ Draugo”  jubiliejaus paminėjimui skiriama visa LAPK
RIČIO 29 DIENA, kuri pavadinama DIENRAŠČIO “ DRAU
GO” DIENA. Planuojamas toks programas: ryte pamaldos, 
po pietų koncertas, vakare bankietas. Kokiu mastu ta i bus 
įvykinta, daug pareis nuo komiteto sumanumo i r  veiklumo. ..

Šiuo pirmuoju pranešimu “ Draugo”  redakcija ir  adminis
tracija nuoširdžiai prašo visų gerbiamų klebonų, organizacijų 
ir draugijų tų dienų nieko nerengti, bet jų pavesti dienraš
čiui “ Drangai”. Už ta  malonę būsime dėkingi.

Koncertui yra paimta graži vieta vidunniestyje. Apie ta i 
pranešime rytoj.

Kas dalyvaus koncerto programe? — TAI BUS DIDŽIAU
SIAS CHICAGOS LIETUVIAMS SIURPRIZAS IR  DI
DELE SENSACIJA. I r  apie tai .truputį vėliau pranešime.

PREZ. ROOSEVELTAS CHICAGŪJ

ANGLIJA NUSPRENDĖ 
RENGTIS KARAN

LONDONAS, spal. 15. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
pilnaties posėdyje svarstė 
tarptautinę situacijų ir ant 
galo nusprendė be jokio atidė
liojimo ginkluotis ir rengtis 
karan.

Kabinetui. pranešta, kad tai
ka Europai neužtikrinta. Lo-
karno sutarties negalima at-.kai, geležikelių kompanijos ir 
gaivinti. Vokietija drumsčia visi kiti. 
taikų Europos žemyne. Per 
daug koncesijų pripažinta Vo 
kietijai. J i tuo vis dar nepa-Į 
tenkinta ir vis daugiau reika-
lauja ir siekia.

VYSKUPAS PASISAKO, 
KAD BALSUOS UŽ

ROOSEVELTĄ

DETROIT, Mich., spal. 15. 
— Detroito vyskupas M. J. 
Gallagher aukština kun. C. E. 
Coęghlinų už šalies gyventojų 
žadinimų, už jų supažindinimų 
su Popiežių enciklikomis. Vy
skupas sako, kad jis neturi 
pasiryžimo kištis į jo politinį 
veikimų. Tačiau jis pats, vys
kupas, pasisako, kad per rinki 
mus balsuos už Rooseveltų.

ELLSWORTH, Me., spal. 9. 
— Vienam saliune narve laiko_ 
mas luokis užpiovė savininkų 
ir kitų vyrų.

Prez. Rooseveltas Chicago laikai, koki buvo tarp 1929 ir 
stadiijume pasakė įspūdingų 11933 metu. 
prakalbų. Politiniams prieši- Chicago stadijumas buvo 
ninkams, be abejonės, -buvo ne laipinąs žmonių — daugiau
j aulai klausyti prezidento iš
dėstomų faktų apie tai, kaip 
būta šalyje 1933 metų pradžia 
ir kaip yra šiandien. Kreipda
masis į įmonininkus jis sakė, 
kad Amerikos biznio trauki
nys važiuoja pirmyn.

Bankuose indėliai apsaugoti. 
Šiandien jau lengviau alsikve 
pia šėrininkai, bonįninkai, pir 
kliai, pramonininkai, tarpinin-

Kai kas protauja, kad visų 
.reikalų gerėjimas pats savai- 
|me vyksta. Tačiau naujovin- 
iam pasauly, kur visi reikalai 
be galo supainioti, ekonomi
niai gerėjimai negali- patys 
savaime įvykti. Nuo 1929 iki 
1933 metų laukta ekonominio 
gerėjimo. Bet nesulaukta, pa
reiškė prezidentas. Tik 1933 
metų pradžių imtasi priemo
nių, kad ištraukus šalį iš eko
nominės krizės. Per nepilnai 

i ketverius metus daug kas at
likta. I r  šiandien kiekvienas 

Į pripažins, kad demokratų ad
ministracijos atliktais darbais 
tikrai galima pasidžiaugti.

Jei kas pageidauja keisti ad 
ministracijų, nurodė preziden 
tas, jei kas nori keisti vyriau
sybės vykdomų programų, tas 
pageidauja, kad šalies ekono
minis gerėjimas būtų sulaiky
tas ir kad iš naujo grįžtų blogi

kaip 25,000. Didesnis skaičius 
buvo lauke. Visi girdėjo prezi
dento kalba per garsinius in
strumentus.

Prezidentas kalbėjo ilgiau 
kaip pusvalandį. Baigė .tuo
jau po 10:00. Griausmingais 
raliavimais prezidentas Išlydė 
tas į geležinkelio stotį.

NUTRAUKTOS PAS PO
PIEŽIŲ AUDIJENCIJOS

(VATIKANAS, spal. 15. — 
Dėl Šventojo Tėvo Popiežiaus 
Pijaus nesveikumo neribotam 
laikui nutrauktos maldininkų 
grupių audijencijos.

Tas padaryta patariant gy
dytojams iki Popiežius visiš
kai nusikratys šalčiu. Popie
žiaus aktyvumas apribotas tik 
būtinais ir  neatidėliojamais 
reikalais.

546 ŽUVUSIŲJŲ 
FILIPINUOSE

MANILA/spal 15. — Tai
fūno ištiktuose plotuose Lu- 
zon saloje iki šiandien suskai
čiuota 546 žuvusieji asmenys. 
Apie 1,045 kitų nesurandama.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; popiet, 
ar vakare numatomas lietus; 
maža temperatūros atmaina.
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ŽYMUS PRANCŪZAS LIETUVOJ Prof. Dr. K. Pakštas

Kultūrinė Autonomija

Kokia ji Galėtu Buri Lietuvoje. -  4. Kultū
rines Autonomijos Didieji Tikslai.

(Tęsinys)

Quebec provincija arba Ry
tų Kanada rodos arčiausia slo 
vi prie kultūrinės autononii-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Vakar nuo vieno savo ta
vo rščiaus iš Kauno gavau.

DIENOS KLAUSIMAI

SUSITARUS SU VOKIEČIAIS

I Prieš kiek laiko Lietuvos vyriausybė su
darė prekybos sutartį su Vokietija. Tai šiek 
tiek turėjo pagerinti ūkininkų būvu Sekda
mi Lietuvos spaudų, pastebime, kad žemės 
ūkio produktų eksportas pagyvėjo, kad kai- 
nps pakylo. Tuo būdu ir tautininkų valdžios 
pozicija galėjo sustiprėti.

I  Tačiau politiniu atžvilgiu prekybos su
tartis su Vokietija davė daug minusų. Ta 
sutartimi pataikaujama Klaipėdos vokietinin
kams. Jiems atiduodama apie keturiasdešimts 
nposimčių eksporto Vokietijon. Bet blogiau
sia, dabar pradeda reikštis provokiškas val
džios kursas, kurs erzina ir atšaldo prancū
zus, kurie vis dėlto Lietuva! labai iiėme Klai- 
gėdos byloj, g&lejusioj sukelti tarptautinį 
konfliktą. Valdžios spaudos organuose skai
tome eilę straipsnių, dėl kurių prancūzai ga
lėjo užsigauti ir net protestuoti. Iš kitos 
pusės męs nęmatęme, kad privačia inicia
tyva leidžiamoj spaudoj būt nurodyta silp
nosios sutarties pusės ir nematėme atsakymų 
į tuos straipsnius, kurie užgauna prancūzus. 
Gia, žinoma, bus spaudos cenzūros kaltė.

Toks valdžios nusistatę Inas yra nesvei
kus Lietuvos užsienių politikoj atžvilgiu. Kas 
bus, jei vokiečiai ir vėl sulaužys sutartį ir 
vėl ims Lietuvai grąsįnti Klaipėdos atplėšo
mu! Lietuva turi turėti gerus santykius su 
Prancūziją ir kitomis valstybėmis. Juk jau 
keliais atvejais pasirodė, kad Vokietija ne
galima pasitikėti.

Lietuvoj lankėsi labai žymus Paryžiaus 
universiteto tarptautinės teisės profesorius 
Loųis Erasme Le Fur. Jis yra parašęs ir
išleidęs daug knygų tarptautiniais politi-H Idėjos Istorija. — 2. Pavyzdžiai Svetur. — 3. 
kos klausimais. Jis yrą reiškęs savo nuomo
nę ir apie Vilniaus bylą.

Prof. Le Kur, anot “ XX Amž.”, yra 
žinomas ne tik kaip grynas teisininkas, bet 
taip pat, kaip filosofas, prigimtinės teisės 
ątstovas. Tarp naujųjų laikų prigimtinės tei
sės atstovų jis užima žymią vietą. Jo nuo
mone, prigimtinė teisė nėra besikeičiančio 
turinio, kaip tvirtina Štamleris, kadangi jos
turinį sudaro universalinio žmonių teisingu- j j° s idealo. Tad šitą kraštą ir 
mo jausmo tiesioginis pritaikymas. Prigim- ! reikia pirmoje eilėje čia nors 
tinę teisę jis suveda į du pagrindinius prin- trumpai apibudinti. Provinci- 
cipus: pareiga respektuoti laisvai padarytus ja yra susiformavusi iš tų 
pasižadėjimus ir  pareiga atlyginti neteisingai 60,000 prancūzų, apsigyvenu- I  v. .
padarytus nuostolius. I r  pagaliau prie šių 'siu  Kanadoje dar prieš b r itų 11',11. (niK̂ 1,1K,ais^nuo o) a - valdininkų ?r dar vienas žino-' 
dviejų principų subsidiariniąi jis jungia tre-1 užkuria/imą 1763 m. Britams 
čiąjį principą, tvarkos principą; valdžios ge-j užvaid2ius šį kraštą, dauge- 
rbimą. j iįs manė, kad maža prancūzų

Prof. Le Fui- yra žinomas ne tik k a ip 1 saujelė, naujos atęivijos nebe- 
mokslininkas, bet ir kaip aukštos moralės gaudama bus lengvai paskąn- 
ir didelio tiesumo žmogus. Lietuvai jis ypa- dinta milžiniško anglosakso- 
tingai pasitarnavo tuo, kad tiek juridiškai, uiško kontinento masėje, nu- 
tięk morališkai pasmerkė 1923 m. kovo mėn.! gįos saVQ i:ai^QS įr tikybos.
15 d. AnbasadoriTj Konferencijos nutai-imį! į ag au atsitiko visa; k iu , p;

Vilnią L e n in i :  “ Kek ^ - v i n e s  g;tie žn)onfe buvQ p ,ataug Q

bet atsiradus bendriems rei
kalams, visos susirenka į be 
ūdrą posėdi. Tarybos stalo 
mokyklas, skiria mokytojus, 
kontroliuoja išlaidas ir pri
žiūri valdžios nustatytos pro-'tokią korespondenciją: 
grainos vykdymą. Mokyklų ir i Vienam Kauno bare Lais-' 
joms panašių kultūros įstai-jvėS aiėjoj prie stale sėdi ži-! 
gij laikymui mokesčiai renka-■ ]10Inas dailininkas, keletas

skirai. Tuos mokesčius suren-'gUS> kurio užsiėmimo nė pati 
ka valdžios organai, btt kiek-1 p0Įjcjja nežino. Visi jie įkau- 
vienas pilietis yra laisvas tą'šę. Nežinomas profesijos žmo-l 
mokestį skirti tai tarybai, ku- 'gus iš galvos deklamuoja Ida-' 
ri jam labinu patinka ąrba sįj<Us lotyniškai, kiti klausoj 
atitinka jo pasaulėžiūrai. Vai- ipuo tarpu įeina trys ūkinin-’ 
džia čia neužsiima suktybė- kai Ramiai jie susėda prie, 
inis ir laikosi pačio teisingiau gretiin0 stalelio ir pasiprašo 
šio principo: mokesčius išski-' pQ a|aus bokalą. Dailininkas Į 
rsto pagal pačių mokėtojų va

pik-
aslai

prieina pne jų.
— Aš myliu ūkininkus ir

geriu į jūsų sveikatą.
— Dėkui, ponuli, — atsako

vienas ūkininkų, — bet alus

teisės, tjąk teisybės atžvUgiu Lietuva nėra apsaugoti nu0 f  ištiži-i1̂  ir tuo bMu Pražalina
suosto 1923 m. kovo men. 15 d. Aiubasado- km.g didesn? Pra I ginčus, kurių kiti kr
n ų  Konferencijos nutarimu... Šauktis tęisy- J - i dažnai nemoka išvengti,
bės, kad patikrintų stipresniojo ir f aklino jo ' nc j i .R e  u- j
valdytojo triumfą prieš tą, kuris remiasi tei Icijos metu. Nežiūrint svetimos i Rusiškoms pažiūroms arti 
se, yra priešinga ne tik protui, b tt ir teisin- J valdžios ir bendrai nepalan-iiuas pilietis gali paklausti: jei ,peibrangus, 
g-umui” . ' kiy sąlygų šita labai ręligin-1 ten valdžia neturi jokių mo-| — Vargšai, jums viskas

-----——,--------- ga prancūzų saujelė per lTO .kyldų ir neužsiima auklėjimu, i bangu. Vaikus jūs auklėjat,,įi
NAUJAS DANŲ SUMANYMAS metų.pavirto 4 milijonais, ku- f tai gal ten ir tvarkos,bei vai-į mokslus liedžįat, o jei jūs bū-

* 1 ’ '•  I r ’y 1 'mik emigravo į Jungti-1 stybingumo labai m a ž a ? v i s  i tumėt dailinrnkai, .?tai •jums]
Spau^oą žiniomis;'Tautų Sąjungos pilna- nes Valstybes, o 3 mil. pąsili-Į dėlto ne. Prancųzišk'a Kebeko' niekas nekaštuotų,

ties. susirįiddnie. danų. Užsienių, reikalų iii i- ko Kanadoje, daugiausia Ke-j provincija yra tarsi nedidele! —Kaigi, ponuli, nekasiuos?]
nisteiis pabrėžė reikalą sukurti ateičiai bėn-,.keko provincijoj. Dabar Kebe-, sala anglosaksų jūroje, kurio-1 Juk ir dailininkas turi pini-i
drą Europos gyvenimo pagrindą, kuris leis
tų toms valstybėms dalyvauti bendroje tiųp- 
tautinėje organizacijoje. Esą, jei didžiųjų 
Vakarų Europos valstybių derybos pasiek
siančios tikslą, tada Tautų Sąjungos Taryba, 
o po jos pilnatis, turės apsvarstyti didžiųjų 
valstybių .susitarimo pasėkas Tautų Sajun

ko provincija, turinti savo je verda labai veiklus ir tu r-'gų  uždirbti, 
parlamentą ir  savo minįsterių i tingus gyvenftnas. Per Šv. Lau — Ak, jūs kietos galvos!; 
kabinetą, turi apie 3 mil. gyv.,. rymo slėnį ir upę, per Mont- Aš, pav., pareinu namo, ŽČ.-I 
kurių didesnė dalis gy’vena [ realio uostą eina beveik visa! įmina, girtas ir pinigu lietu-į 
miestuose. Jai priklauso M on- Kanados ir dalies Jungtinių riu. Žmona pikta, vaikai rė- 
trcalis, didžiausias Kanados Valstybių prekyba. Stambioji ] kia ir prašo duot valgyti. Aš

VILNIEČIO VEIKĖJO SUKAKTIS

Šį mėnesį Vilniaus krašto lietuviai mini 
žymaus visuomenininko ir  kultūrininko kun. 
Prąnciškaus Bieliausko 25 mietų kunigavimo 
ir 25 m. visuomeninio ir kultūrinio darbo 
sukakti?. Minėjimas įvyko Šv. Mikalojaus 
bažnytinėj salėj, kurion susirinko daug Vil
niaus krašto lietuvių veikėjų.
r Jn. V-ys “ L. A.” apie jubiliatą taip rašo; 
Į “ “ Kun. Pr. Bieliauskas, būdamas puikus, 

gražaus balso, dainininkas, pats dalyvauja 
choruose ii* organizuoja chorus. Kaip Vil
niaus katedros kunigas jis čia sudaro stiprų 
chorą, rengia įvairius giedojimus, koncer
tus, dalyvauja šventėse, ypač rūpinas išplė
sti bažnytinį muzikos meną. Jis renka lietu
viškas liaudies dainas, kurių turi sulinkęs 
su gaidomis, didelį pluoštą. Dalis spausdi-
nailla-

V Labai naudingas tautiškuoju atžvilgiu 
kun. P. Bieliausko darbas, tai lietuvaičių tar
naičių ir darbininkių organizacijos (Šv. Zi
tos d-jos) įkūrimas, kuri gyvuoja, taip pat 
dvidešimt penkerius metus, turi nekilnojamo 
turto, nasmus. Be to, kun. P. Bieliauskas di
delį ir atsakingą darbą nuveikė ir lietuvių 
komitete nukentėjus'iemš nuo karo šelpti, vė
liau labdaringame lietuvių komitete, kurio 
•pirmininku dabar yra. Dar didžiojo karo 
metu, be lietuvių centro komiteto, veikė ir 
skyrius Vilniuje, kurio jis buvo pirmininku. 
Ir visas tuoinętinis veikimas Vilniuje apie 
jį sukosi, ĮĮirbo ir laikiname. Vilniaus lietu
vių komitete.

Kun. Pr. Bieliąuskas darbštus, pozitin- 
gas ir taktingas kultūros ir visuomeninio gy
venamo darbininkas, sumanus vadovas, pir- 
inininkas, geras lietuvis ir žymus lietuviškojo 
giedojimo ir dainavimo pionierius Vilniaus 
krašte” .

|  Gerbiamam Vilniaus krašto lietuvių vei
kėjui linkime dar ilgai pagyventi ir darbuo
tâ  pavergtųjų mūsų brolių gerovei.

gai. Jei didžiųjų valstybių derybos nepavyk- su a pUinkėinis, turįs jpramon anglosaksų rankose,
tų, tai Tautų Sąjungos Taryba pilnaties var- aP e . K-vv- did- . Tokiose aplinkybėse praiuni-
du turės dar kartą pasistengti privesti tau- Į mieštis, kuriame kriminalinių zai turi dėti didelių pastangų 
tas prie susitarimo. Toliau danų užsienių i nusikaltėlių esti apie 20 kar-; neišsisklaidyti turtingesnės A- 
reikalų ininisteris prisijungė prie savo kole-!tų mažiau, negu panašaus di- nierikos dalyse, nepasiduoti 
gos norvegų užsienių reikalų ministerio anks- dmuo kituose abiejų Amerikų j užgožėjimui ir neatsilikti kil
čiau pareikštos nuomonės pabėgėlių klausi- miestuos/. Provincijos tautinis ] Itūroje. Tad suprantama, kad 
mu. Jis pareiškė, kad Tautų Sąjunga turi ir tikybinis paskirstymas ma-f visa tai duodasi tik dideliu 
šioje srityje įvykdyti savo pareigu nesikiš- ž(laug toks; pl.ailc,-lzlJ katuli-, paitangij ir auka dėka. Rei-
darna į suinteresuotų valstybių vidaus reika- , i-.,ioi;i-n i • -r • i t -i m x • o , w ikų 80 nuos., airių katalikų o kia ankstų pilietiniu dorvkių,
lūs, Del -tautų oąjungos re tonuos danų uz-1 » __7 1, , i - , - «• . A /. .. , . . ; . 1 x * - . J  nuos., anglų protestantų / i kad dideli rūpesčiai neatimtusienių reikalų numstens konstatavo, jog i š ' 1 1

paklausiu, ko jie nori. Kiau-| 
linio kotlieto, atsako visi. Pra
šau, galiu duoti jiems kiauli-

laiku susilaukęs kelių šimtų 
laidų.

A’adinasi, kultūrinė autono
mija davėsi įvedama nelabai 
aukšto išmokslinimo šaly, kur 
greta viena kitos gyvena ke
lios tautos ir tikybos, kur yra" A- 1 1  ix -  i j m x ! nuos., škotų protestantų 4 kantrybes, neišstumtu iš nu- • . . . . . . .  . . 7yyTiausybių atsakymų matyti, kad Tautų . . .  . . y . T . . A v labai didelių miestų ir neturX i 4 . . -. . - . nvn5 ivmrin nteivin .S TllinR.. I sųaUSVVrOS. JIlk ir Čia ŽlUO- 1 -ec  ; i i  1 i- i-4 -  nv.os., įv a irių  a te iv ių  a nuos.,oąjųngos paktas šiuo momentu negalįs būti _ ’ • .

pakeistas. Bendrai manoma, kad, visų pirm a,! katalikų 1 nuo -.
turi būti išaiškinta ir pagerinta procedūra Kultūrinė (tiksliau — mo- 
tarpininkauti konfliktų išsprendimui ir kon-1 kvklinė) autonomiįa čia isiga- 
fltotanis iSvengti. Šiuo reikalu nuomonės tiek l,įjo jau J9.n|e an)žiujei kai

, w _ . . i tingų kaunu J i velke ęią la-nes pasilieka žmonėmis — gi- . . . . . Y ,v  . . „ . , . bai sėkmingai, aukštai pakeleineijasi, disputuoja. O vis dėl-1 - _ °  . I
to šito krašto gyvenimas mu
ša harmoningu ir kultūringu 
pulsu. Milžiniška jų spauda
nežino jokių varžymų ar cen- Į Olandiją tinka laikyti ant- 
zūros. Kalėjfimuose nėra poli- ruo«lu kultūrinės autonomijos 
tinių kalinių. pavyzdžiu. Olandija jau kįto-

kio tipo šalis. 8 mil. gyv. su-
Parlamente xf bendrai p o - -..i  i  i  . w •, • i ] sideda beveik iš vienos tautos

Komunistų spaudoj nuolat rašoųia apie-,nuoš. beraščių. Dabartiniu me-H it Įmainė Kebeko gyvenime da žnwnhj (9g nuo§.). Tikybiniu 
fyųbipinkų ir vargšų “ meilę”'. Bet iš Sovle- tu ši trijų milijonų provinci-1 lyvauja 3 partijos: liberalų, I atžyi]g\ u skirstosi šitaip, 
tų Rusijos ir dabar Ispanijos gyvenimo ma- ja turi apie 7,000 pradžios konservatorių ir nacijonalistų Į Reformatai (kalvinistai) — 
tome, ką toji jų “ meilė” reiškia. ‘mokyklų su 9,000' mokytojų, ! (nacijonalistai kartu su tau- L į  nuo§

Ispanijos komunistai nekreipia jokio dė- apie 100 įvairių gimnazijų, t iškurnu tvirtai pabrėžia savo 
uiiesio į tai, ar kas ką nors naudingo dirba tris universitetus, politrclini-Į katalikiškumą ir pacifizmą).] 
ar ne. Jiems vis tas pats. Jie žvėriškai puo- ką, žemės ūkio akademiją, pre | Rinkiniai čia eina labai lais-1 
Įa vienuolių vedamas įstaigas: senelių,, vai- kvbos institutą, konservatori-1 voje atmosferoje, bet partinių 
kiį prieglaudas, ligonines, mokyklas, išžudy- h. (Jaug aųultų mokyklų, rietenų mažiau kaip bet kuri 

Nors Kebeko provincija yra kitur, nes čia mokykla ir pa-, 
šalčiausioje Kanados daly ir saulėžiūros dalykai yra atsKt- 
turi skurdesnes dirvas, nepa- rti nuo valdžios ir politikos, 
sižymi mineraliniais turtais, Kiek pagyvenęs čia svetim- 
bet, apsčiai panaudodama sa- šalis irgi pasieki, kad žino
vo upių jėgą elektrifikacijai, nes Kebeke laimingiau gyve- . v-
išvystė didelę pramonę ir pre na, nors turtų turi truputį didžiumos, et pai aniente vi

sutampančios, kad Tautų S-gos pilnatis jau z
dabar galinti nutarti paskirti studijų komi
siją.

KOMUNISTŲ “ MEILĖ

žmonių švietimas čia, kaip ir 
i visur pasaulyje, buvo dar vi
sai žemame laipsny, 1910-11 
ni. Kebeko provincijoj dar sti 
go mokyklų ir buvo apie 20

darni globėjus, mokytojus — vienuolius.
Iš spaudos sužinome, kad vis dėlto ne 

visur ir komunistams lengvai pasisekė su
naikinti katalikų įstaigas ii’ išžudyti jų ve
dėjus.

Štai, Granadoje Augustinijonai vienuo
liai laikė savo lėšomis ligoninę ir senelių Į 
prieglaudą. Žiaurūs komunistai užsimojo vie-

krašto mokslingumą, ugdė kra 
što politinę vienybę ir gyven
tojų politines dorybes,

Katalika1 — 36 nuoš.
Kitos tikybos — 12 nuoš.
Bažnyčioms nepriklausą — 

11 nuoš.
Tai gajausia ir kultūringiau 

šia Vakarų Europos šalis, kur 
žmonių masės gražiai ir turti
ngai gyvena, kur laisvė, tvar
ka ir autoritetas puikiai sude
rinti. Katalikai čia nesudaro

nųolius išžudyti. Tai sužinoję miesto darbi- kylių ir švietimo reikalams pa-J mažiau, kaip kiti derlingieji j r  d*’ • ' ’ t k '
Įlinkai susiorganizavo ir  dieną ir naktį sau- j.ėgia per metus išleisti apie Amerikos kraštai. Jų  laimiu-Į ^ l( a i° ^ ausuJ- 1 l a
gojo vienuolyną' per du mėnesius. Jie kelis 150 mil. litų. gesnio gyvenimo pulsą galima; 4 .vr.as 0 pai ’mia
i___x.. i ■ • j __i _ ■_____ • x.. ___įA L • _x: __ , dažniausiai tenka duoti nukartus sėkmingai atmušė komunistų puoli
mus. Jie- tol laikėsi, kol komunistai nesu- 
ti'aūkė daugiau jėgų iš kitur. Tada visi tie 
darbininkai, kurie gynė vienuolyną, buvo iš
žudyti. Išžudyti ir visi vienuoliai. Ligoniai 
ir  seneliai liko be globos ir priežiūros.

Taip tai komunistai “ myli” darbinin
kus ir vargšus.

■ ■ ■ K .

!siaii T i i i  n n ^ i . i  k  >111 i r  ips  i i i  i c i i i i m i i i . i  * '

Valdžia čia neturi nė vie
nes mokyklos Mokyklos, pa; ol.ėję' apražytį visų 19-tų amžių Olandijoj vi-
suskirstytos stambiomis pa i v-lzxc. s,-,^ rdavo kovos dėl mokj’klu ir

pajusti kad ir iš tų romanų,]
kuriuos-yra parašę kai kurie Esterius pirmininkus. Beveik

____  _ . -r.. , . i laimingiausius stos žemes zuio
sauleziurų grupėmis, lviekvie
uos pasaulėžiūros mokyklas nes’ Pav; Louis He,nM1 roma- j 
tvarko atskira taryba, šitos Marie (^apdelein?, išvers-1 
tarybos posėdžiauja atskirai,: tas į daugelį kalbų ir trumpu mo įstatvmas”, už kurį bal-

vaik.ų auklėj'hio. Jos visiškai 
pasibaigė tiktai 1920 m., kuo
met buvo išleistas “ nuramini-

nį kotletą. Paimu popierį, p;e- 
šelius ir per vieną minutę vi
siems nupiešiu po kotletą. 
Fskit ir tylėkit! Ar manot, 
kad man tokia štuka pindgai 
kaštuoja?

Ūkininkai žvilgterėja vienas 
į kitą.

— Kad ir  nieko nekaštuoja, 
ponuli, bet popieris popierių 
ir palieka.

— E, ką jūs suprantat! 
Žmogui svarbiausia gera vaiz- /  
d uote, o pilvą galima suval- - 
dydi...

Dar kažką dailininkas pra
dėjo aiškinti, bet ūkininkai ir 
alaus nebaigę gerti paliko.

— Ar jis, panelyt, durnas? 
Nejau Kaune daug tokių yra?

— Kodėl daktaras S t. nesi- 
sveikina su ponu P.?

— Dėl to, kad ponas P. su 
juo labai negražiai pasielgė: 
jis pas daktarą' ^t? pietavo, 
sugadino vidurius, o gydytis 
nuėjo pŽš: kitą gydytoją!-

Muziejaus sargas rodo iš 
kaimo atvažiavusiam savo gi
miniečiui muziejaus įžymeny- 
•bes. Priėjus prie geležiniais 
šarvais aprengto senovės ri
terio, kaimietis ilgai stebisi 
tais keistais drabužiais ir, pa
galiau; sako:

— Įdomu, kaip jis pasika
sydavo, kai jam niežėdavo?

Jau 5000 Užsisakė 
Šv. Raštę!

Visi skubinasi užsisakyti šv. 
Raštą per “ Žvaigždę” . Jau 
5000 užsisakė. Kas jau turi 
laikraštį “ Žvaigždę” , tik pri
siunčia 50c, o kas naujai už 
sisako atsiunčia už “ Žvaigž
dę”  $1, o 50c už šv. Raštą, 
tai viso $1.50 ir gauna per 
metus nepaprastai gražų Jė
zaus Širdies laikraštį “ Žvai
gždę” ir šv. Raštą, susidedan
tį iš 4 Evangelijų knygų, A- 
paštalų Darbų, 14 šv. Povilo 
laiškų, Apreiškimo Knygosr 
šv. Jono, šv. Petro, šv. Judo 
laiškų, žodžiu, visa Naujo T e
stamento Šventraštį, kuris y- 
pač šiais laikais turėtų rastis 
kiekvieno kataliko grinčįoje 
Atskirai perkant toji knyga 
(800 puslapių) kainuotų gana 
brangiai, o prie “ Žvaigždės’',, 
tik 50c. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu: Re v. J. Bružįkas, 
S. J., 259 N. 5tli Str., Bropk- 
lyn, N. Y.

savo visos partijos: jįs priim 
tas 75 balsais prieš 3 (2 ko 
munistų ii’ 1 liberalų).

(Daugiau bus.)

Kai 1924 m. birželio 1 d. 
socijalistas Ja  v orėk mirtinai 
sužeidė Austrijos kanclerį pre 
latą Seipelį, minia žudiką pra 
dėjo mušti. Bet Seipelis mir
ties agonijoj šaukė:

“ Nemuškit, nemuškit”.



MAISTAS MOKYKLOS VAIKUI ŽIEMĄ

Rašo Dr. John L. Rice. New Yorko Miesto Sveikatos 
Kcmirijonierius.

Paprastai, mokyklos vaikas 
ir mergaitė turi įprasti val
gyti tą, ką senesnieji valgo 
per vakarienę. Vakarienė lai

Augantieji vaikai ir mer
gaitės visuomet reikalauja dav 
g’au maisto pagal jų ūgį ir 
svorį, negu augę žmonės. If
žiemą jie reikalauja dauginu i susMeda iš dviejų virintų dar
maisto, negu vasarą. Žiemą 
patartina duoti daugiau šilto, 
o ne šalto valgio. Virtas gru 
dų maistas su gana pieno pri
valo sudaryti svarbiausią da
lį vaiko pusryčių; taip pat *r 
kiaušinių l’aiks nuo laiko. Ge
ra duoti padžiovintos ir svies
tu užteptos duonos griežinėlį. 
Pusryčiams gera pridėti švie
žių arba virintų vaisių arba 
tomatės sunkos.

Vidudienį duoti vaikui dar 
žovių pagamintos sriubos, mė
sos pajų arba makaronų su 
sūriu, arba “ spaglietti” su 
kepta mėsa, ar kokį kitą kar- 

, š tą  valgį. Šilto pieno, cocoa 
arba šokolado irgi patartina 
duoti vidurdienį. Prie to-pri
dėti saloti], žalių kopūstų ar
ba Intos daržovės. Jo valgis 
tada bus pilnai subalansuo
tas.

žovių, geriausia lapotų, bulvių, 
•mėsos, žuvies arba vištos ii 
žalių salotų. Vaikas privalo 
gerti stiklą pieno prie kiek
vieno valgio. Neduoti vaikui | 
sunkių pyragų. V‘etoj tu, va-I 
rtoti vaisių kaipo dezertą.

Kada vaikas pareina iš mo
kyklos po piet, jis vis nori ko 
nors užkasti. Reikia jį pratin 
ti valgyti duonos su sviesta, 
ko pakaks iki vakarienės.

Laikyti vaikus ant šviežio 
oro kiek tik galima. Tik rei
kia, prižiūrėti kad jie būtų 
šiltai apsirengę ir turėtų ka
rosus, jeigu šlapia arba snie
gai. Gera yra vaikams žaisti 
po sniegą. Jeigu kojos ir ap- 
šlampa, reikia nesirūpinti. Kai 
tik įeina į namus, lai nusiau- 
na, nusimauna pančiakas ir 
rankšluosčiu nus’šluosto ko
jas, pakol išdžius. F LIS

traukiniu apleidome Kauną ir  J 
išvykome į Klaipėdą. Prieš I 
išvykstant stoty susirinko bū 
rys pažįstamų atsisveik’nli.

Ryte stoty susitinkam su Į
Zaborskiu ir  Bakūnu, kurie _____________________________ _____________
atvyko mus pasitikti. Iš sto- — — ^ = =
ties nuvažiavome į “ Viktoii-J Loyola prašė Į Columbia Tinklas — Penk-
jos”  viešbutį, kuriam ir apsi-• didžiūną Lope Men- tadieniais, Chesterfield Ciga-
stojome. Dėka Zaborskiu *rHoza aukl?-J18 ne neailko-
Bakūno apvažinėjome įvairias D 0’ net išvarydamas pasa-
vietas Klaipėdoje ir  jos apy-i^ė: “ Jei tavęs 'ant laužo* ne-

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ IR KELIONĖJ 
ĮGYTI ĮSPŪDŽIAI

(Tęsinys)

Reikia pažymėti, kad dabar 
Lietuvoje esant skubiam rei
kalui, susisiekti - pasikalbėt1 
telefonu ne taip- jau sunku,

Rašo V. Mučinskas
kiekvieno daikto reikšmę. La
bai įdomi muz5ejuj vieta yra 
atskiras kambarys Lituanicos 
I-mos. Visam muziejui apžiū
rėti reikėtų bent dviejų die-

nes kiekvienam pašte, bei paš

Trij°se pozose. Fotografo nuimtas prez. Rioosevelto 
paveikslas trijose pozose, kuomet jis praeitą trečiadienį 
sakė reikšmingą kalbą Cbicago stadiume, kuri buvo sau
sakimšai užpildyta piliečiais. K iti milijonai žmonių na
muose klausėsi kalbos per radio.

L., atstovą Kaune, o dar vė
liau pas Balčiūnus į Šančius. 
Tai buvo mūsų paskutinė die
na Kaune, kurią praleidom vi
zituodami pažįstamus. Ryt vy
ksime į  Deltuvą.

Laikinai aple’džiam Kauną

linkėj. Iki laivo išplaukimo 
iš Klaipėdos dar turėjom tris 
dienas, ta t su Zaborskiais ap
lankėme Palangą.

(Daugiau bus.)

I sudegins, aš gyvas sudegsiu”

K artą po to1 Mendozo, ne
tyčia papylęs paraką ant sa
vo stogo, taip katastrofoj ap
degė, kad netrukus mirė.

Venecijos patrijarclias Ago- Tzr t  t » v m  < » •  ••  stini (t 1892), sutikę gatvėj K u n - I  B tU Z lko MiSIJOS 

verkiantį vyrą, paklausęs, kas
jam yra. Vyras atsakė: “ Ma
no žmona sunkiai serga, ir aš 
neturiu pinigų gydytoją jai 
parvežti” . Agostini graudžiai 
pažvelgęs į jį: “ Vesk mane 
į savo butą” . Vyriškis: “ Bet 
aš esu žydas ir  mano žmona 
žydė” . Agostini: “ Tai niekis, 
mes visi esame vieno Dievo 
vaikai” .

retai, Kostelanetz Šokių Or
kestrą, K av Thompson, Rav 
Heatherton i r  Choras, 8:30 
v. v. E.S.T., 7:30 v. v. C.T., 
9:30 v. v. M.T., 8:30 v. v. P.T.

Nuo lapkr. 16 iki 22, — 151 
Rogers Str., Lowell, Mass.

Nuo lapkr. 23 iki 29, — 36 
St. George Str., Norvrood, 
Mass.

Nuo lapkr. 30 iki gruodžio 
_  4400 So. Fairfield avė.,

Cbicago, UI.
Nuo gruodžio 14 ik i 27, - i  

1515 So. 50th Avė., Cicero-, III.
Nuolatinis adresas: Rev. J. 

Bružik’as S. J., 259 N. 5tli st.. 
Brooklyn, N. Y.

Nuo spalių 5 iki 18. — 50 
W. 6tli Str., So*. Boston, Mas?,.

Nuo spalių 19 iki lapkr. 1, 
— St. Andre w ’s Church, 
Church Str., New Britain, 
Conn.

Nuo lapkr. 2 iki 6, — St. 
Ann’s Church, 337 Woodwaru 
Str., Jersey City, N. J.

Nuo lapkr. 9 iki 15, — 2,59 
N. 5th Str., Brooklyn, N. Y. 
(poilsis).

Kunigai .turėtų įsigyti 
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą ■

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir  šventėms garsiojo

teologo parašytus i 
pamokslus.

Kaina $1.50

DRAUGO KNYGYNE .
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago, 111.

Egipto atsiskyrėlių tvarky
tojas šv. Pachomijus, kai jis 
tebebuvo dar pagonis ir ka 
reivis, netoli Tebis miesto su
stojęs buvo vienoje krikščio
nių šeiYnoje, kuri jį maloniai 
priimdama taip paveikė, jog 
jis tuoj tapo krikščionimi.

m’ai iš džiaugsmo. Su saviš
kiais praleidome visą savaitę. 
Paskui vykome į Suvalkijos 
kraštą pas žmonos giminai
čius. Čia teko lankytis kelio
se vietose Jr palyginti gyve
nimą tarp Kaunijos ir  Suval
kijos.

Turiu prisipažinti, kad nors 
vykau į Lietuvą pasilsėti, bet 
.mažai to poilsio gavau. Tik 
Deltuvoj pas saviškius savai- 

visą kitą

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus i r  Storus Vilno
nius Svederius dėl vynj. Mo

terų, Mergaičių ir  Vaikų. 
NERTA VTT.NONES PAN

ČIAKAS DEL MOTERŲ 
IR  VAIKU.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas storas 

ir plonas dėl mezgimo.

F. S elem onav ičia  
504 W. 33rd St 
(Netoli Normai Avė.)

TeL VIC tory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir  

. sekmadieniais.

Praleidę Kaune keturias die 
nas autobusu išvykome į Uk
mergę. Mes visi trys, brolis 
ir jaun. leitn. A. Tumavičius.

Sužinojęs, kad mes atvyk- į įę teko pasisėti, o 
nepraleisti nepamačius ir  to ! s -̂ame i Lietuvą, sukombina-. Įaik^ buvau amerikoniškai ta- 
mnziejans bei vėliavos iške-jvo kaip, kad lr 3*s gavo* tuo I r janį “ on the go” . Lietuva 
limo ’r  nuleidimo iškilmių.

5 I nų. Man, susidėjus aplinky
bėm, teko ant greitųjų per
bėgti. Kiekvienam amerilrie-

to agentūroje, yra telefonas.
Pašaukus bile ką prie telefo-. v. . .
no, skubiai sujungiama, b e i1C1U1’ uris turės progos 
pakviečiamą pageidaujamą a- aPlanky«  Lleta^  patartum, 
smenį pasikalbėti. Tolrius pat 
patogumus turi ir  didesni kai 
mai. Dar gerokai pasikalbėję
Š. A. L. Kauno skyriuj, va
kare išvykome pasižiūrėti Ka
ro Muziejaus iškilmių.

Vėliavos nuls’Jimas

Saulei leidžiantis iškilmin
gai nuleidžiama Lietuvos vė
liava iš Karo muziejaus bok
što. Iškilmės, griežiant karo 
invalidų orkestrą1, atliekamos 
labai įspūdingai. Vėliavos iš
kėlimo (saulei tekant) ir  nu
leidimo (saulei leidžiantis) 
proga kūrenama senovės pa
pročiu amžinoji ugnis. Per 1š- 
kilmes ne vienam nurieda 
ašara, ypatingai lietuviams a- 
tvykusiems iš užsienio iškil
mės daro nepaprastą įspūdį. 
/Tą vakarą buvo atvykus iš

pačiu laiku atostogas. Jo pul- j ]mvau labai pasitenkinęs, ypa- 
kas apsistojęs Kupišky. J o ! tingai mano1 žmona, kuri pir- 
ir  mano brolio pastangomis I ;n;J karti} parvyko j Lietuvą 
mums Lietuvą teko geriau pa- ir jai tokį jspūdj paaarė, kad 
žiuti kaip tikrenybėje ji atro-1 labai gailėjosi- su Lietuva sk>- 
do. Nors nesame jau taip se- rt;g j į  gavo visai kitokį į-

Vakare pasivaikščiojom po 
miestą, apžiūrėjom krautuvių 
langus, kuriuose, taip kaip ir 
pas mus Amerikoje, išdėta 
prekių pavyzdžiai. Reikia pa
sakyti, kad Kaunas turisto a- 
k’mis žiūrint tiesiog stebina 
savo* pažanga, ypatingai Lai
svės alėja. Gražiausi Kaune 
rūmai bene bus “ Pažangos” 
bendrovės (penkių aukštų), 
kurie neseniai pastatyti. Lai
svės alėja naktį -mirga įvai
riomis šviesomis. Viršuj “ Pa
žangos”  b-vės rūmų yra, kaip 
pas mus Amerikoje, vadinama 
“ Roof Garden” , graži kavi
nė. Čia galima gauti įsigerti 
kavos ir prie gražios orkes
tras pasišokti. Kurie nėra šo- j 

šneku-

niai išvykę ’š Lietuvos (14 
metų) ir -per tą  laikotarpį te
ko trumpam laikui parvykti 
į svečius, bet visgi, kad ir
bėgy metų, vis būna kokių j Įjana daugiau Lietuva sužavė- 
pakeitimų. Turint su savim i negu Lietuvoje gimę. Tą

spūdį, negu kad girdėjo A- 
merikoje pasakojant. Bendrai,

lietuvės, parvykę į Lietuvą,

SUKYS -  DOODY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

Pirmus Morgi&us 
Skolinam ir Perkam

R E A L E S T A T E
V isokios R ū šies Insurance —  U gn ies, V iesu lo , A u tom obilių , 

Stik lų  ir t. t.

jprovincijos v’enos pradžios mėgėjai, susėdę
čiuojasi žiūrėdami iš viršaus 
į bendrą Kaimo vaizdą. Tu-

ymokyklos mokinių ekskursija, 
"’asitiko DULK pirm. Skipi
tis. Prie amžinos ugnies bei 
nežinomo kareivio kapo mer
gaitės uždėjo gyvų gėlių puo
kštę, p. Sklpitis pasakė kal
bą, Prie nežinomo kareivio 
kapo yra keliolika ypatingo 
stiliaus kryžių, surinktų iš 
visos Lietuvos. Nežinomo ka
reivio paminklas pastatytas iš 
surinktų akmenų po v’eną iš 
kiekvieno Lietuvos kaimo, vie 
nlciemio, miestelio ir  miesto. 

Po Vytauto muziejų

Sekančią dieną nuvykome 
apžiūrėti karo muziejaus, da
bar vadinamo Vytauto muzie
jum. Ta1 tikra Lietuvos šven
tovė. Kaipo palydovą su sa
vim turėjau jaun. leitn. A. Tu- 

. mavičių, kuris apie visą mu
ziejų teikė paaiškinimus ir

ristui Kaune yra daug kas 
pamatyti ir  kuo pasigerėti. 

Atsilankymas pažįstamų

Vakare į butą atsilankė 
Kaune viešinti amerikietė Kli- 
ngaltė ir  keletas kitų pažįsta
mų Kauno gyventojų. Pasi- 
kalbam, pasidalinam įspūd
žiais apie Lietuvą; jie domė
josi, klausinėjo1 apie Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Mums 
bešnekant nei nepajntom kaip 
atėjo dvylikta nakties. Sekan
čią1 dienai Klingaitė nžsikvie- 
tė pas save pietums.

Vizitų diena
Anksčiau buvom tai vienur, 

tai kitur pakviesti į svečius. 
Tat šią dieną paskyrėm vizi
tams. Pirmiausia1 pas Klingai- 
tę, paskui pas Puodžių, g. A.

palydovą, kuris teikė įva'rius 
paaiškinimus ant kiek kurioj 
srity padaryta pažangos, bu
vo labai naudinga. Tais paly
dovais buvo minėtas karinin
kas ir mano brolis Pranas, ku
ris dabar lanko Vytauto Di
džiojo un’versitetą.

Iš Kauno iki Ukmergės ke
lionė tęsėsi dvi valandas. Uk
mergėj autobusų stoty nusi- 
samdėm taksi, kuris mus nu
vežė į Deltuvą. (Minėtas ka
rininkas irgi iš Deltuvos pa
eina, tai visi jautėmės, kad 
vykstame namo). Parvykus, 
kaip paprasta1, ašaros, verks-

gali paliūdyti bile kas, kam j 
teko kalbėti su tokiais lietu- 
viais po grįžimo iš Lietuvos, i 

Ir vėl atgal į Kauną 
gį kartą jau buvo mūsų ke 

lionės pradžia atgal. Grįžome 
į Kauną jau tik atsisvelkinti 
su pažįstamais. Čia dar pa 
buvome dvi dienas. Išvykome ' 
aplankyti Klaipėdą ir Palan
gą. Paskutinėmis Kaune bu
vimo* dienomis aplankiau kai 
kurias laikraščių redakcijas 
Paskut’nį vakarą susitikau 
Gricių, “ Lietuvos A ido '1 re
daktorių, kuris dar parodė 
Kauną. Vakare tarptautiniu

JO KIŲ  PELENŲ

OIL

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PR O D U K TA S DID ŽIAUSIO  P U E D  OID R A FIN IR IU O T O JO  

ŠIOJ T E R IT O R IJO J
M es greita i pr ista tom e ir garan tu ojam e p iln ą  m iera su  C ity S ea’cr  

apžiūrėta is, sa ik u ota is trok als.
KUO M ET R E IK IA  A L IEJA U S PEČIAM S ŠA U K IT E  

CANal 2020
T R IA N G L E  O IL  C O M P A N Y  

2430 West 26th St., Chicago, III.
~ A L IE JA I VISO K IEM S ŠILDYTUVAM S

“VALGIĮJ GAMINIMAS IR
namįį P rižiūrėjimas”

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 
ar virimui, daržovių ir vaisių 
užlaikymui, ir t. t. Taipgi yra 
visokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.

Šią kn\ gą galima gauti per 
paštą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley

Cbicago, UI.

Į KAINA SU PERSIUNTIMU 
TIKTAI $ -J .05PETER BALSITIS, Manager

DETECTIVE RILEY By Richard Lee



4 D R A U G A S Penktadienis, spalių 16/ 1936

WEST S!DE
Įnikltnes Šviesos, 

iau Tui 
Tiesos

Daugiau Turėsime• o

Laikas greitai bėga. Čia, ro
dos, pavasaris vyliojo iš na
m ų ,iš  miestų į laukus, į ga
mtos grožį, o čia jau ir ru
duo, lyg visai nebuvę to gra
žaus laikotarpio.

Rudeniui atėjus, kiekvienas 
jaunuolis savo keliu grįsta į 
Mokyklą. Dr-jos taip pat ima
si veikimo'.

Užėjus ilgiems vaktiratos, 
kad nereiktų nuobodžiauti, im
kimės naudingo darbo — skai
tymo, pamylėjimo lietuviško 
katalikiško laikraščio.- Nors 
vieną ją  parsikvieskime į sa
vo namus.

Ne vienas pasako, a, tegul 
skaito tie, kas juos rašo. Ki
tas pasako: tai pinigų nėra, 
tai šilta Skaityti, tai reikia 
kur išvažiuoti ir t-.t. Dęsė.tkai 
įatsisakinėjimą.

I  Mieli lietuviai katalikai, 
Praėjti atrisakinėjitoo laikas".

Kiekvienam thrėtp būt žino-' 
nįaj kokią svarbią rolę lošia1 
spatidam ūrii gyvenime. Su
pratę tai pasakykime kie'kvie- j 
nas sari; ritėjo laikas’, kad la i-1 
ktaštis namuose turi bet kas-' 
dieną, ar savaitėje. Parėjus n a 1 
mo iš darbo pasiėmei į ran -; 
kas lietuvišką laikraštį ir  ka
lbiesi sau su pasauliu, su at
skirais žmonėmis, sn organi
zacijomis. Iš laikraščio pasi
semt daug žinią rytojaus die
nai.

Stokime į kat. spaudos tal
ką. Kiekviena katalikiška šei
myna lai pasirenka sau tinka
mą laikraštį, kuris duris vi
sai šeimai žibią, pamokinimą 
ir neš lietuvišką sugyvenimą.

Štai, laukia mūs dienraštis 
“ ihrarigas” , kada lietuvis jį 
.pasikvies į savo namus, kad 
kasdieną lankytą. “ Drauge” 
plačiai rašoma apie lietuvių 
judėjimą visoj Amerikoj ir 
Lietuvoj. Galima pasirinkti ir 
savaitiniai, kaip “ Garsą” , 

.i“  Darbininką ” , “ Ameriką ’ ’.
Kada: naujuose bus bent vie
nas laikraštis, nereiks nuobo
džiauti.

I Ja  tinime; gir di namuose tė

BALSAVIMAS — SVARBUS ŽODIS

COL. KRANK KNOX
UŽ VICĖ-P'REZIDENTĄ

už išmintingą pinigų praleidimo pro
gramą, nė už nerūpestingą eikvoji
mą su be vilties ir  spaudžiančias 
skolų naštas. Jie balsuos už nami- 
nę-pramonę, naminę-produkciją, na- 
minį-sunaudojimą ir laimingą pirki
mo jėgą naminėse-biržOse; — baisuos 
už veiklumą ne už “ Šp.ols” sistemą; 
— balsuos už Amerikonišką Dalybą.

Jie atsimins piktus mėginimus 
Naujos Dalybos narių sunaikinti A- 
merikos papročius ir Amerikos lais
vę. Jie atsimins eikvojimą, begėdin- 
g# išpioviinį mūsų gyvulių, sunaiki
nimą mūsų derlių, įstatymą kuriuonn 
trisdešimt-šėši milijonai vaisingų A- 
merikos akerių ėjo niekais, priver
čiant didelį importavimą javų ir  mė
sų iš kitų kraštų. Jie atsimins ad
ministraciją,- kuri laikė dirbtuves ir 
fabrikus uždatyttis ir kuomet mūsų 
bedarbiai prašė darbų, jie gavo: pa
šalpą.

Mes atsiminsime Naują Dalybą — 
jos fėgiinentaeiją biznio — jos regu
liuojamus derlius — jos planuotą e- 
kouomiją — jos neprielankumą biz
nio iniciatyvai — jos įstatymus — 
jts  žiaurias bausmes. Mes atsimin
sime!

Ir balsuosime apginti savo teises. Balsuosime Amerikoniškai! 
BALSUOSIME U Ž LANDON IR KNOX!

S I
GOV. ALFRED M. LANDON

UŽ PREZIDENTĄ

Dabai- balsavimas yra svarbiausias 
žodis rinkimų kampanijų varžytinėse. 
Visi išmintingi piliečiai žino, kad A- 
merikos balsuotojai lapkričio 3 d. su
tiks didelį moralinį ii- ekonominį kri- 
zį. Darbas, kurį atliksime paskutinę 
šios kampanijos savaitę, bus galu
tinas. Tai bus savaitė,- ktiomet orga
nizacija veikia balsų surokavimui. 
Be rirgatiizacijris, be intensyvaus as
meniško prižiūrėjimo reiškia pralai
mėjimą. Vien balsai skaitysis bal
savimo dienoj.

Kampanijų kalbos ir  organizavi
mas turi savo1 vietą, bet galutinas 
laimėjimas bus pareikštas Dievobai
mingų, piliečių balsais. Amerikonis- 
kos minties balsuotojas balsuos ank
sti, balsuos patrijotiškai i r  prikalbins 
kitus balsuoti. Savivaldybos teisių 
ženklas yra balotas. Liuosas balo
tas yra rezultatas šimtmečių darbo 
ir  pasiaukojimo dėl žmonių teisių. 
Nesinaudojant tomis teisėmis' dabar 
yra pražūtis.

Amerikos balsuotojai balsuos už 
tradicinę Amerikos piliečių laisvę, nė 
už vergiją; — balsuos Už darbą, ne 
už išmaldas ir  nužeminančią pašal
pą; — balstios už prezidentą ne už 
.diktatorių ar biurokratiją; — baisuos

velius lietūViškai kalbant. Ne 
vienam, galy jati betarnauja ri
kių šviesa, kad pasiskaitytą 
lietuvišką laikirištį. Patarnatik 
jiems,- perskaityk jiems žlibas, 
straipsnius apie Liettivą, o* tuo 
suteiksi! jiems didelio malo
numo.

Kada kiekvienoje lietuvių 
šeimoje rasis nors Vienas ka
talikiškas laikraštis, tuomet if 
leidėjams bus leilgviati; jie gri 
lės laikraščius didinti, tobu
linti, pasikvies daugiau- ben
dradarbių, kurie suteiks skai
tytojams dar daugiau ir įdo
mesnių žinių.

Nors West Side žinių sky
rius veikia, bet negali- kiek
vieną sykį užpildyti puslapio 
žiniomis, kadangi niekas ne
ateina su pagėlba tiėm's, ku
rie ptivargtisia nuo darbo ra
nka stengiasi aprašyti veiki
mą, gyvavimą kolonijos. O _ 
kaip butų nialonu, kad mūs. 
žinių skyrius būtų turiningas' 
ir kad jaustum, jog kiekvie
noje liottiviškoj šeimoj randa
si tas lietuviškas laikraštis.

Kartais išgirdęs žmogus, 
kas nors jam įdomaus buvo 
parašyta, bėga pas kaimynus, 
klausinėja to laikraščio, pra-. 
šo, kad duok pamatyti.- O jei 
jo namuose būtų tas laikraš
tis, nereikėtų bėgioti, klausi- • 
lieti, -kur tas laikraštis,- ką a-1 
pie , tą  ir -  tą-, rašo. -

tJNCLĖ WIGGII r  S TRIGH9

Todėl kviečių ristis pasiva
dinti gerą laikraštį į savo’ na
mus. West Šide lietuviai, tap- < 
kime kat. spaudos mylėtojais. Į 
Nentikentėsime! Nėra didelio , 
vargo laikraštį užsisakyti.- At- 
sikrėipkit tik į šio skyriaus I 
žinių vedėją,- M. Šimonį. Jis 
su malonumu kiekvienam pa
tarnaus. Šešupės Bangos

Spaliu 9 d. Lietuvių tautai 
yra liūdesio diena, Spalių 9 
d., 1920 m. netekome sostinės 
Vilniaus.

Mūsų kolonijoje kas met 
kleb’. kito. 1. F. Boreišio rū
pesčiu minima gedulo diena. 
Paminėta ir  šiemet. ŠV. Anta
no bažnyčioje atlaikyta šv. 
Mišios, ir pasakyta pamokslas. 
Taip pat parinkta aukų. Be 
to, atminčiai pats klebonas 
dalino Aušros Vartų P. Šv. 
paveikslėlius.

Reikšmingas buvo spalių 9 
d. paminėjimas.

Kun. I. F. Boreišio pritari
mu, seserų Pranciškiečių rū
pesčiu, suorganizuota Motinos 
Garbei jaunučių mergaičių dr- 
ja  net iš 70 mergaičių. Dr-ja 
puoš bažnyčią savo maldin
gumu.

Garbė seserims Pranciškie- 
tėms.

Inž. E. J . Žiūrys gavęs po
rą savaičių atostogų, jas pra
leido Kanadoj. Aplankė žy
mesnės vietas Toronto, Ont., 
pasisvečiavo pas lietuvius ir 
atlankė Toronto universitetą, 
Montreal, MėGill niiiv., Que- 
beo - Lavai St. Ann De Beau- 
pre, Kingsten - Quens univer
sitetą, kur susipažino su dau
geliu profesorių.

Vafg. J. A. ir  T. Blažių 
sūnelis pakrikštytas vardais 
Robertas - Jonas. Krikšto tė
vais buvo gerb. Maitai.

Spalių 25 d., Šv. Antano 
bažnyčioje per sumą bus šliū- 
bas veiklios poros parapijoj: 
Viktoro Bendorėičio šu Mari
jona Velčiškaite. V. Bendo- 
raitis eina parapijos komiteto 
pareigas, Marijona Visada pa
sidarbuodavo prie parengimų.

Lapkr. 26 d. įvyks sutuok
tuvės įžymios poros detroitie- 
čių tarpe. Apie šią porą vė
liau parašysime.

Balandėlis

EAST SIDE
Spalių 6 d. Spaudos Rėmė

jų Dr-ja turėjo pirmą po ato
stogų susirinkimą. Išreikšta 
daug gražių minčių ir suma
nymų platinti ir remti myli
mą mums laikraštį 4Di^aųgąr. 
Ateityje bus plačiau tariamo-

si apie paskleidimą 
go” mūsų parapijoje.

D'rau

Spalių 6 d. iškilmingai pa
laidota staiga mirusi a. a. Pe
tronėlė Trilikaitienė. Gražų 
pamokslą pasakė vienuolis
kun. J. Staša’tis. Velionė bu-1 Amžinojo Rožančiaus, Tretini- 
Vo gera katalikė. Paliko vy- i nkų ir parapijos komiteto.
rą,' keletą vaiku ir daug gi-Į -----------
minių. i Staiga if sunkiai susirgo

—— —— . Marijona Čepe'lionis, gera pa-
Spalių 10 d. kito. J. Čižaus-; rapijos rėmėja, narė Maldos 

kas suteikė krikšto sakramen I Apaštalystės ir Tretininkų dr-
tą Ričardui - Edvardui, sūnui; jų.
Edvardo' ir Matildo’s Lauko-! -----------
mn. ; Parapijos komiteto ntirys,-

_______  didelis darbuotojas, Ignas
Spalių 11 d. įvyko pirma: Škulis, slinkiai serga plaučių 

pamoka sodaliė'čių clioro, kti- i Braso pažįstamų ir drau- 
rį vadovaus *r lavins klebu- Sk* aplankyti.
nas. Tautiškų šokių vedėja Parapijos choras* po vado- j 
bris M. Aukščiūrilenė. Pijanis- vyste muzįko p. Nekrašo, ruo- į 
te M. Žvirblaitė. Yra daug gįasį p rje didelio koncerto, Į 
mergaičių nepriklausančių nei | kurig įYy ts kelių sa v a n ų .'
prie bažnytinio clioro, nei prie | ------—
jaunamecių. štai, turi jos da-1 Spalių mėnesio pamaldos 
bar gerą progą veikt1 savo inflsų bažnyčioje laiktitoos tre- 
draugijoje. L” jei visos gerai ir penktadieniais,
laikysis, trumpu laiku gale; Geras katalikas turi dalyvau- 
daug gero ir naudingo nuvei | į̂ minėtais vakarais patoaldo- 
kti draugijai, Bažnyčiai ir Liė-
tuvai. Painokos bus kris sek
madienį po mišparų. Tėvų prie 
dermė rag’nti savo dukteris 
prie gero darbo.

Spalių 11 d. parap. svotai- j 
nėję įvyko balius. Turėjome I 
daug žmonių, kurie gražiai, ir | 
draugiškai pasilinksmino.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Office Pilone Res. and Office

PROspect 1028* 2359 S. Leavitt St.
CANal 0706

DR, J. J. KOWAR
(EOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2403 W . 63rd St., Chicago- 
Office ilours

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS ‘ 

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

6 iki 8 Vai. vakaro

Tel. BOUlevard 70’42

DR. C. Z. VEZEL’IS
DR. STRIKOL’IS
PHYŠICiAN and SURGĖON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal šutai*tį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namu Telef. PltOspect 1930

DANTISTAS
4645 šo . Ashland Avė. 

arti 47tk Street

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. EĖNwood 5107

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

756 W est 35tfi Street

Tel. OANal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—S 
Sėredoinis ir  Nedėl. pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T, DDNDULIŠ
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 ii- 6—S p. m. 
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 Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nėdeliomiš nuo 10 iki 12 
vai. no pietų ir  nuo 7 iki 8:30. y. y.

Spalių 18 d. Šv. Jurgio dr « 
ja turės balių prie geros or'-H 
kestfris. Prašoma visų daly-g 
vauti.

Spalių 18 d. įvyks susirin
kimai draugijų: Šv. Juozapo,

S0 METŲ PRITYRIMAS 
A-kys egzaminnniamos —■ akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — i  rio iti  S v’M 
Tol. GANal 052S

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

4631 $o, Ashland AVe. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena

V. SHOIOg VAŽINĖJA 
SU PREZIDENTU

Į Lietuvis “ Daily Times’' ko
respondentas Viktoras' Slirilis 
dabar jau važinėja su prezi
dentu Rooseveltu jo spėeialis- 
me traukiny. Pereitą sekma
dienį buvo porfos prezidentie
nės gimtadienis ir Solitii tekti' 
paragauti jos gimtadienio py
rago. Visi, kurie buvo prezi
dento traukiny# gavo po rie
kė.

G A R S M T Ė S  “ DRAUGE"
LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P .  ATKOČIŪNAS
dantistas’ • 

1446 So, 49th Gt.7 €iefcrt>/ IH-
Utarn.-, Tvetv. i r  Petu . 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted Št., Čhicągo 
Pdhetl, Spr'ed. ir  Štibat. riuo' v.

Tel. Caluiuet 5974 Ofiso va landos 
9 ry te  fki & V akare

išskiriant sė“k- 
friadiė'Arū’š  ff 
trečiačdienius.

ŪR. A. P. STULGA
dA^TTŲ GY'ŲYTtijAs 

3259 Ffefelė’d Sffėef
ČHICĄGO, IDE.

Ref;. 6924 Šo. Talman. Avė.
Rėš. f ė t  GROVekffl 0‘&17 
Office Tel. HDMlOck 4848

DR. 1  SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  OHIRURGAS 

2423 W. M arųuette Road
.Vai. 2—4 ir  7—9 valę 

Kefv. ir  NedėlioniiS susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR  ČHfRŪRGAŠ'
2158 W . Cė'rfiidk R6dd
Vai.: 2—4 ir 7—9 vail. Vakdrė 

Kėtvergais pšgal Sutartį 
2305 Šo. Leavitt St.- 

Tel. ČAifal 0402

į DR. A. i .  MANIKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS - 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Į Valandos: 1—3 popiet ir  7^=8:3u

vakarė
REZIDENCIJA

LAFaVė'ttė' S05t 2*519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10' ryrto' ir  51— vaSfc.-

Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 
pagal sutarti

ReSidefiėė
6609 S. Artesian Ava. 
PĖtišpect s40'3

DR. A. j .  ŠHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
• 3156 W. 59tĖ St.
HEMfoct: 599'8 
VALAND'OS':

. 2—4 popiet — 7—9 vakarė 
Trečiadieniais' if Sekmadieniais

. . pagal sutarty •

Tel. Ofiso: Res.-:
LAFayettė 4017 2456 W. 6§ St.

Tel. nAhnj:
HEMlock 6286

DR. A. 0 . RAKAUSKAS
. gydytojas Ir  chirurgas . 

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

& 84 P. M
Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 

pagal sutarti
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Vajaus Aukos Marijono Seminarijos j 
Koplyčios Fondui

Vėl Didelis Būrys Naujų Talkininku Koplyčios | 
Statybos Baigimo Darbe

Be pirmiau paskelbtų auko- J. Sorokas, E. Cicęnienė, Ma- 
tpjų, stojusių talkon Tėvanu rijona Stanley - Stalilionis, 
Marijonams seminarijos kop-. Wiu. ir Eva Baltrukonis, A. 
lyčios statybos baigimo darbe, Ališauskas, M. Mickevičiene,

vų ir  rūpestį. Bet *r čia mūsų j rio įvyks PaMner Honse, pui- 
lietuviai nebuvo vieni tokie j kioj Red Lącąuer salėj, spa- 
mandrūs. Visos kitos tau to s’lių 18 d., 6 vai. vakare, 
irgi gavoi po darželį, ir visi Jau  žinoma^ kad to vakaro 
tie darželiai pastatyti tik a- kalbėtojais bus pats valsty- 
čiū Rooseveltui. Kam-g'1 čia bės gubernatorius ir miesto

šiomis dienomis vėl sulaukė
me nemažo būrio naujų talki
ninkų. Taigi, tąlkininkų skai
čius didėja, fondas auga, o 
statybos baigimo darbas, esant 
gražioms rudens dienoms, spa
rčiai varomas.

A

Naujausiais talkininkais y- 
ra šie geradariai:

Dr-ja Gvard. Pirma Div. 
iv. Kazimiero Karai., Chica
go j (Brigbton Parke) auko
jo $5.00.

Iš Marųuetto Parko (Cbi- 
cagoj) šikantieji stojo į tal
kų:

B. Nenartonis aukojo $5.00, 
Veronika Lukošienė $5.00. Po 
$1.00: A. Šadbaras, J. Sliekus, 
R. Andreliūnaš. A. Malinskas 
ir  A. Jocius po 25c.

Iš West Puliniano (Cliicą- 
goj) į talkų žtojo-^ekantleji: *

B. Zutkevičienė aukojo' $2. 
Po $1.00: Aiitelįia LękaVičiudp.

i • ' . . ''—

PADĖKA NUO JANU
ŠAUSKŲ ŠEIMYNOS

i
i

*

K ad an g i tafp trag išk a i n e 
g a ile s tin g a  m irtis  išsk y rė  m ūsų 
mylimų, sū n ų  R aim undų , iš m ū 
sų  ta rp o , p a s ire išk ė  lab a i d i
de lė  u ž u o ja u ta  nuo  L ietuvių  
v isuom enės, n ev ien  C hicagos ir 
ap y lin k ių , b e t i r  iš  to lim ų  lie
tu v ia is  ap g y v en tų  k o lon ijų  ' —  
visų lu om ų bei p ro fes ijų  —  
p e r  te leg ra fų , telefonų , sp a u 
d ų  i r  gyvu žodžiu. Išv a rd y ti 
v isus n ė ra  galim ybės, tad  k as 
t ik  ' k o k iu o  b ū d u  p risid ėjo te  
p r ie  su ram in im o  m ūsų  sk a u 
džio j liūdesio  va lan d o j, m alo 
n ė k ite  p r iim ti m ū sų  n u o šir
džių  p ad ėk ų .

Y p a tin g a i n o tim e  p ad ėk o 
t i  la id o tu v ių  da ly v iam s: šv.
M išių a tn a ša u to ja jn s : v ietin iam  
k leb o n u i k u n . Al. B altučiu i, 
jo  p ag e lb in in k am s: k u n . P. K a 
tau sk u i, k u n . F . L ukošiu i, kleb. 
Šv. A n tano  par.l k un . H . J. 
V a ič ū h u i /  D ievo Apv. pa rap . 
k leb . k un . I . A lbav ičiu i; Chi- 
eagos p rov in c ijo s  v a rg o n in in 
k a m s  i r  S asnausko  ch oro  n a 
riam s už  m a je s to tišk ą  g iedo
jim ų : p am o k s lin in k am s: kun .
A. B a ltu č iu i ' i r  k u n . A . L inkui. 

A čiū  v isiem s šv. M išias i r  gė 
les au k av u sio m s i r  k ito k iu  būdu
p ris idėjusiem s.

D ėk o jam e  d ien ra šč iu i "D rau 
g u i” . jo  re d ak to r ia m s: L. š i 
m u č iu i i r  I. Sakalu i, i r  b en 
d ra d a rb ia m s  A. P o šk ien e i už 
ž in u te s ; ž u rn a lis tu i S. Piežai 
už a p ra šy m ų  an g lų  spaudoje, 
"M arg u č iu i” už p ran ešim u s p e r 
ra d ijo  i r  k itiem s. Grabneši:<ns: 
J .  -Sam oškai, V. Burneikai. J. 
StanislovaiČ iui, A . T ru m puliu i,
B. K atauskui, J . B udge. V i
sa i C hicagos lie tu v ių  dvasišk i- 
ja i ,  šv. K azim iero  Seserim s ir  
visokio  luom o bei p ro fesijo s 
žm onėm s u ž  a tla n k v m ų  velio
n io  k ū n o  p a ša rv o to  nam uose; 
pa ly d ė jim ų  j bažnyčių  i r  k a p i
nes, už k a rš ta s  m ald a s  ir m ū 
sų su ram in im ą . G raboriu i P av - 
lav ič iu i už  tv a rk in g ų  patarna
vim ų.

L a i V isagalis  D ievas visiem s 
atlygina.

B onifacas, M arijona, sūnūs 
Jeron im as ir  D anielius Janu
šauskai.

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮĮ 

» YARds 1 7 4 1 - 1 7 4 2

GARY, IX D . LAIDOTUVIŲ DIREK TO R IAI 
KELNER — PRUZIN 

G eriausias patarnavim as —  M oteris patarnauja  
P hone 9000 020 W. 15th A ve.l

• A. Gaūbienė, Martha Sereika,
F. Stankus, A. Vainavicl., F 
Radavičius. Po- 50c: Joana 
Lutz, K, Venckus, V. Lapie
nė, O. Slųzienė, O. Kripienė. 
Po 25c: B. Kripienė ir G. Me
tei šis.

West Side (Chicago) Ma
rijonų. Kolegijos ir Seminari
jos R-jų 19 skyrius savo 1 
piknike, spalių i i  d., “ Rū
tos” darže padarė pelno $25 
ir įteikė seminarijos vadovy-1 
bei. j

Reikia pažymėti, kad iki' 
šiol Tėvams Marijonams į tai J 
kų ėjo pavieniai asmenys. Ki
lnioji Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karai, dr-ja pir
mutinė parodė, kad ir dr-įoms 
taip pat reikia sulyg išgalė? 
paremti kilnų darbų: Tebūna | 
ji payyzcįžiu kibins mūsų dr- 
joms.

. ^ągina?ni įyj;-:us? kurie anks
čiau.- paėmė. knygutes aukoms j 
rinkti, pagreitinti jų  pripil
dymų''ir'tuojau pasiųsti semi
narijos rektoriui, kad galima 
būtų paskelbti aukotojus. Ku
rie norėtų dar gauti knygučių I 
aukoms rinkti, prašomi krei
ptis šiuo adresu: Vajaus Ko
mitetas, 2334 So. Oakley avė.. 
Chicago, III. V. K.

Po sunkios operacijos iš li
goninės grįžo namo ir  sveik
sta L. Bernatavičiūtė, 4439 
S. Talm'an avė.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BARBORA
JASINSKIENĖ

Ja u  su k ak o  v ien i m etai, kai 
n eg ailestin g a  įn ir tis  a tsk y rė  iš 
m ūsų ta rp o  m ylim ų m o te rį ir  
m otiną.

N etekom e savo m ylim os m o
te rs  i r  m o tin o s spalių 17 d., 
1935 m. N ora la ik a s  tęsiasi, 
m es jo s  n iekados negalėsim e 
užm iršti. Lai ga ilestingas D ie
vas su te ik ia  ja i am žinų  atilsį.

Męs a tm in d am i tų jo s  liū 
dnų  p rasiša lin im ų  iš m ū sų  t a r 
po, yra u žp rašy tos gedulingos 
šv. M išios už jo s  sielų  še š ta 
d ienį, sp a lių  17 d.. Dievo A p
vaizdos p a rap ijo s  bažnyčioje, 
18th i r  U nion  Avė., 7:30 vai. 
ry to .

K viečiam e visus gim ines, 
d rau g u s, k a im y n u s ii- pažy sta 
m u s d a ly v au ti šiose pam aldose.

N u liū d ę: V yras Ju o zap as, S ū 
n u s  P e tra s , D u k tė  B ronislava 
Molis, ž e n ta s  S tan islovas i r  A- 
n ū k ė  L orra in e .

Mes .už Roo&svelta. Dalis 100,000 paroduojančįų Chicagos darbininkų (praėjusį 
trečiadienį) traukia į Chicago stadiumų, kur atvykęs į Cliicagų prez. Rooseveltas 
sakė reikšmingų kalbų.

iš Politikos Lanko
LIETUVIŲ RESPUBLIKO

NŲ KOMITETAS

Lietuvių respublikonų komi 
tetas, kuris darbuojasi už La- 
ndonų ir Knoxų, susideda iš 
šių žmonių: Frank Mast, pir- 
min’nkas, Joseph J. Grisiu se
kretorius, Antliony A. 01 iš, 
Anthony A. Slakis, John P. 
Ewald, Dr. John J . Simonai
tis,: Dr-į;VjnęenĮ S. Norkus, 
John Kulikauskas,'Dr. Anlbo- 
ny J. Zimont, Jolm Ruiko, 
Bernard Nenartonis, Fr i ik 
Knislika, John Baltutis, B.

JUZEFĄ
BUDZENAUSKIENĖ 
(po  tėvais Tarnu Vaičiūtė)

M irė spalių  14 d., 1936 in„ 
31:30 vai. v ak are , su lau k u s  53 
m etų  am žinus.

K ilo iš K auno  redybos, R a 
sein ių  apskričio .

A m eriko je  išgyveno ap ie  30. 
m etų.

P a lik o  d ideliam e nu liūd im e 
a n ū k ę  Rosem ary B udzlnaus- 
kaitę, gim inos, d rau g u s  i r  p a 
žystamus.

K ū n as pašarvotas 223 S W. 
24tk St.

L aido tuvės įvyks slrm adie- 
nį, spa lių  19 d. Iš  nam ų 8:30 
vai. ry to  b u s a tly d ė ta  į A u
šros V artų  p a rap ijo s  bažnyčių, 
k u rio j įvyks gedulingos p am a l
dos už velionės sielų. P o  pa 
m aldų  b u s nu ly d ėtas  į š v .  K a
zim iero  kap ines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
g im ines, d ra  u gus-ges i r  pažy- 
sta iiru s-as da ly v au ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę; Anūkė i r  Gim inės.

L aido tuv ių  d irek to riu s Ln- 
chaw icz i r  Sūnai. Tol. CANal 
2515.

O O W  eager we are to tell others about 
something we discovered. . .  a new recipe, an unusual 
treatment. VVhen yon discover Clairol you will rush to 
te ll your friends about it. For Clairol takes drab, 
grey-streaked or grey hair and imparts natural-looking 
color nnd luster in one quick triple-action treatment. 

• • • '
Ask your hair-dresser. Or write for FREE booklet,
FREE advice on care of hair, FREE beauty analysls.

p’i/A  common, 
old-fashioned 
hair dyes, būt —  
Naturally. . . vith

CIMBM

R. Pietkiewicz, Mat. Massėy, 
August Saldukas, Anastazas 
Valančius, Cbester G. Kiikis, 
Antliony S. Walonis, Joscpb 
A. Darg’s, John M. Lo< uitis, 
Mifchael R. Narvid, Mata.-, Bie
kša, N. C. Krukonis ir  B. 
Frank Zalatoris.

ROOSEVELTAS PADĖJO 
LIETUVIAMS TURĖTI 

SAVO DARŽELĮ 
CLEVELANDE

Clevelando Lietuviu K ui tū- 
! r’nio Darželio Šųjunga plačiai 
paskelbė apie Darželio atida
rymų spalių 11 dienų. Cleve- 
landiečiams, žinoma, teko na
šta rūpintis Darželio užbaigi-- 
m u ir padabinimu. Jiems ta
me darbe, be abejonės, tari 
padėti visos Amerikos lietu- 

į viai. Tas tiesa, kad “ niekur 
' kitur pasaulyje kito tokio gra 
i žaus ir  reikšmingo lietuvių tau 
| tai paminklo nėra” .

Clevelando darbuotojai sa
vo atsišaukimuose niin’, kad 

I to gražaus paminklo įtaisy
mas atseis apie $50,000. Bet 
yra labai stebėtina, kad jie 
užtyli vienų svarbiausių fak
tų, būtent tų, kad to paruink- 
lo didžiausiu rėmėju yra nie
kas kitas, ka‘p prezidento Roo 
sevelto valdžia. Prie jokio ki
to prezidento Amerikoje lie
tuviams nebuvo galima apie 

I tokį darželį nei svajoti. Tai 
I nėra gražu iš cleveland iečių 
pusės užtylėti, kad Lit.tuvių 
Kultūros Darželiui statyt- Roo 

! sevelto administracija suteikė 
I apie $40,000. Malonus Roose-

j Beverly King, Clairol, Ine.
I  132 W « l  46th SI., Now York, N . V.
|  Sond FREE booklel. odvico and anolysb. 
IJ M-—*. -- -I

M y beaulician

„ S la io _ _

velto atsinešimaš į lietuvius 
ir kitas tautas tuo buvo la- 

I bai pabrėžtas. Rooseveltas tuo 
i parodė, kad jis neniekina a- 
tėivių, bet įvertina jų kultū
rinį kraitį, kurį j’e atsivežė 
Aknerikon.o Dabar-gi lietuvių 
Darželio Ko^nitątasĮ nesako 
jam už tai., ųęK ačiū, .nę .̂ iš
grauš; Iš  kohnfėtįj^p^ine^imų 
išrodo, kad-. jis: šusįdęda< î . to
kių su-
kūjė. aj>ie $511000 ' be .jokios 
pašaĮįnės. ..pagalbos.' Kįųs-gi 
reikią: ąątf ga
rbės/nėgų jois priklauso ? Juk 
užtenka, kad clevelandičcius 
mes garbinsim už jų iniciaty-

VITAMINAI A ir D 
Dedami į

Patikimus Vaistus
Ka.m būti n e rv u o tu  a r  jau s liam ?  

: N au jasis NU GA-TONE m oksliškai 
p a s tip rin tas  su VITAM INAIS A  i r  D 

įduos sk u b ia  pagelbų. T ai tiesioginis 
| vais tas nervuotiem s au d in iam s i r  vel- 
ik ia  kaipo  p a s tip rin to ja s  v isa i n e rvų  
sistem ai. Nervingum as padaro žmo
n es jau s lia is  ir  p rik lia is . S ustip rink  

(savo nervus su n au ju  NUGA-TONE 
i ir  tuo j visi nesm agum ai liks užm irš- 
Į tu dalyku. NU GA-TONE n e tu ri blo- 
I go skonio. S u d a ry tas  tab lečiukėse  

ir  lengvas v a rto ti. Je i nebūsi pa- 
j ten k in ta s  pasekm ėm is p in igai bus 
g rąž in tu  P a rs id u o d a  i r  g a ran tu o ta s  
pas visus va istin inkus. N eatidėliok , 
įsigyk bonką  šiandien . D abokis pa
dirbimų. R eik a lau k  t i k r o j o  NU 
GA -TONE d a b a r  su s tip rin tų  su  V I
TAM INAIS A  i r  D.

Nuo užk ietėjim o im k UGA— SOL. 
I Tai idealus liuosuotojas. 23c i r  50c.

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

now  in  n e w -d e s ig n  

Swankysw ig glasses!

•  Sparkling glasses strewn with 
bright s ta rs . . .  the new Swanky- 
swigs. Vou’ll want to  collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acęuainted
with a l l  se v e n  
o f th e  delicious 
K r a f t  C h e e s e  
Spreads. They’re 
m a r v e lo u s  fo r  
sand wi ches, salad s 
and  ap p e tize rs .

ARE YOU > 
NERVOUS?
Here is a way to help calm 

quivering nerves
Do you feot ko nerrouo th at you wa»t to 

Bcrvam? Are tbere tlmc.i wtu.n you are croM 
nnd Irrltablc . . . tlm ca when you ocold thoso 
Who are deareat to  you?

I f  your aerves aro on edge. try LYD1A E. 
PINKMAM'S VEGETABLE COMPOUND. It 
belpe calm  your qutrcrlng nerve* and abould 
ftlve you th e etrength  and energy to f«ce Ule 
wlth a. smile.

Whco your m-rrlea nnJ carcs becomc too 
m uch for you and vou wont to run uway Irom 
lt  all . . . toko' LYDIA E. PINKHAM'S VEG- 
ETADLE COMPOUND. M any wom eo bure 
bad nerves as jangled ua yours. būt tboy ha ve 
been ablc to  bulld up tbelr pep and cncrfty and 
Cec back to  norm ai wltb th e aid o f LYDIA E. 
P1NCHAM-S VEGETABLE COMPOUND.

When your motber nnd your grandm other 
U Scdtobecom ener.ouB, Irrltablc and rundown 
tbcy depended upon th is  fam ous old  medicina 
to pep tb em  u p  nflaln . . . to help tbelr nerves 
, • .  to help glvo tbem d cbeerfvi dlsposltloc.

perdaug pūstis ir  dar tjčįa 
nesakyti to, ko mūsų garbė 
reikalauja pasakyti.

Roosevelt-o Rėmėjas

ATSIŠAUKIMAS BALSUO- 
TI UŽ ROOSEVELTU

Lietuvių Komitetas Pr.'zi - 
dentui Rooseveltui reni ii iš
leido atsišaukimų į lietuvius 
p’lįečius, kuriame karštai ra
gina visus balsuoti už prezi- 

Jdentų Franklin Delano Roose- 
veltų. Atsišaukimas atspaus
dintas skaičiuje 50,000 egzem
pliorių. Kas norite gauti at
sišaukimų platinimui, kreip
kitės į I/etuvių Komitetų ad
resu: Lįthuanian Division, 139 
Nortb Clark Street, Chicago, 
III. Telefonas Franklin 0G1G.

Norime priminti, kad bau- 
kietas pagerbimui John T. Zū-

VENETIAN M O N U M EN IC O ., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir  

Grabnamįų .

Didžiausia paminklų, dirbtuve Chicago j
-----—o .... -  . -,v..

Suvirš 50 metų prityrimo 
/Y;-

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir  taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWKTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

T e le fo n as  S E E Iey  6 1 0 3  
Chicago, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse1 r  r . j 4605-07 So. Hermitage Avė.J. L  tudeiKis
S. C. L3Cll3WiCZ 1270w. w> kMUiiHIUUL arba CANal 2515

J LiulpviriiK 4092 AveJ. LIUlCVIblUu Phone LAFayette 3572

ę P Msioilfo 3319 Lituanica ^ve-
■ b IvIuLuSllu Phone YARds 1138

A MSCOlCkic 3307 Lituanica Ave.H. ITUlOdluMO Phone BOUlevard 4139

A PptlflIC 1410 S°* 49tl1 Ct*’ Cięeron  B rCllVUu Phone Cicero 2109

F P/SdjIIIC West 18tli Street
Jb i B liullullo Phone CANal 6174

2 M ęiruiloc 718 w,est 181,11 streetOa IiIb Vlitllldv Pilone MONroe 3377

1 7nln / 1646 We3t 46th streQt
Ib J b LUiP Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir S udus  “ . X  “  ™ Į

D 1 DidilfOP 3354 So. Halsted St.
1 .  J. nlUmdO Phone BOUlevard 4089

L a fa r ic z  ir Sunai J

majoras; taipgi kiti žymūs 
svečiai. Perkant bilietų, var
das1 bus užrašytas pagerbimo 
knygoj, kuri bus įteikta tų. 
vakarų Jobu T. Zūriūt, kaipo 
atminimas nuo geradarių.

Po bankieto bus šokiai prie 
geros orkestros. K.J.S.

BIZNIERIAI, GARSINII- 
TĖS "DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

U D E IK I\
TĖVAS

R E P u b lic  8 3 4 0

•*r

i
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VIETINES ŽINIOS
West PulĮmano 

Naujienos

ir
te-

; Šių savaitę ŠŠ. Petro 
Povilo parap. bažnyčioje 
siama misijos, kurias veda u  
labai gražius, pamokinančius 
pamokslus, rytais ir  vakarais, 
sako svečias iš Lietuvos kan. 
dr. M. Ražaitis. ŽJmonės labai 
skaitlingai lanko bažnyčių, y- 
pač vakarais. Spalių 18 d. 
misijos baigsis ir  tų pačią die
ną per sumą prasidės 40 vai. 
atlaidai.

Spalių 25 d. parap. svetai
nėje įvyksta šaunus vakaras 
— balius, kurį rengia Apaš
talavimo Maldos dr-ja. Narės 
nepaprastu pasišventimu ruo
šiasi vakarui: platina tikietus, 

'-renka aukas ir  t.t. Visas va
karo pelnas skiriamas įrengi
mai naujų Advento laikui ba
žnytinių rūbų ir  altoriams už
dangalų. Programoj bus mu
zikos ir  trumpas vaidinimas.

Visų prašoma 
nu darbą.

paremti kil- 
R&p.

Pasibaigė Rekolekcijos
I  SO. CHICAGO. 
sekmadienį mūsų

-  Praeitą 
bažnyčioj

pasibaigė rekolekcijos, kurias 
vedė kun. Dr. M. Ražaitis. La
nkę rekolekcijas džiaugėsi iš
girdę eilę gražių pamokslų

Nemuno Sūnus

RIDIKAS, NAUJAS NARYS 
CHICAGOS LIETUVIŲ LAI

DOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
ASSOCIACIJOS

teiks mums nei garbės, net 
naudos.

Taigi, reikalui prisėjus, pa- j 
šaukite kurį nors draugystė? 
narį, o mes patarnausime ne
žiūrint kaip toli gyventumėt. 
Mes turime koplyčias visose 
miesto dalyse. O jeigu ten lie 
tuvio įstaigos nesirastų, mes 
parūpinsime i r  koplyčią jū«%ų 
gyvenam o j apylinkėj, pagal 
jūsų norą ir  nurodymą be jo 

ikio ekstra mokesčio.
J. Liiulevičius, koresp.

Lietuvių Laidotuvių Direk
torių Associacija padidėjo dar 
vienu nariu, būtent jaunu 
Paul J . Ridiku, kuris neseniai 
atidarė laidotuvių įstaigą ad
resu 3354: S'o. Halsted st. Tai 
rodosi pusėtinas būrys narių, 
kad užtektų aptarnauti visai 
Chieagai ir  jos apylinkei. Bet, 
nežiūrint į tai, dažnai galima 
pastebėti laikraščiuose, kad 
lietuviai vis dar kreipiasi pas 
svetimtaučius laidotuvių dire
ktorius dėl patamavftno, o tuo 
tarpu visos kitos tautos lai
kosi tik savųjų prof esi jonai ų 
bei biznierių.

Taigi,, remkime savus, o re
mdami savus pagerinsime sa
vo ir  lietuvių kolonijų būvį, 
nes išleisti pinigai pasiliks sa 
vųjų tarpe; nebus išleisti tar
pe- svetimtaučių, kurie nesu

Town of Lake Žinutes

Šv. Kryžiaus parapijos pa
skutinis piknikas įvyks spa
lių .18 d., Vytauto darže.

Visi parapijonai kviečiami 
piknikan.

Sąjungietės pasidarbuos vi
rtuvėj vadovaujant M. Sudei- 
kienei ir J. Čepulienei. Lauk
sime visų atvažiuojant i pik
niką'. Rap.

Spalių 17 d., 4:30 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj įvyks iškilmingas 
šliūbas Antano Jurkaus su 
Ona Viktoravičaite.

Vestuvių puota bus Dimba- 
lio salėje, 4523 So. Wood si. 
Onytė ir Antanas yra Šv. Kry 
žiaus parapijonai, pavyzdingi 
jaunuoliai.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPiJS 
P I K N I K A S

(VIETOJ BAZARO)
S U  D A U G E L  N A U D I N G Ų  I Š L A I M Ė J I M Ų  

VYTAUTO DARŽE
115th ir Cravvford Avė.__________________________ ______
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PRADŽIA AT METRICK JŽANGA VELTUI

Įspūdingos Vestuves

BRIGHTON PARK. -■ Spa 
lių 4 d., Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. bažnyčioje apsi
vedė K. Simonavičiūtė su P. 
Liepa. Moterystės Sakramen
tą  suteikė kun. S. Jonelis.

K. Simonavičiūtė yra gerai 
žinoma tarpe jaunimo Brigh- 
ton Park kolonijoj. Ilgus me
tus aktyviai dalyvavo Vyčių 
kuopoj.

Petras Liepa taipgi gerai 
■žinomas tarpe jaunimo, ypač 
sportininkų. Liepai yra savi
ninkai žinomo Justic e Park 
Gardens. Petras dabar eina 
parkų policniono pareigas.

Per šliūbą puikiai giedojo 
Piežienė, visų žinoma daini
ninkė.

Vakare giminės ir  draugai, 
džiaugėsi parapijinėje salėj, 
kur tėvai jaunavedžių juos 
prielmė ir  pavaišino. Buvo 
virš 300 svečių.

Visi linki jaunai porai i i- !
giausių metų ir  pasisekimo gy- j 
venime. Rap.

Pastaruoju laiku Čia vagys 
apvogė net penkis namus. J 
tą  skaičių įeina ir policininko 
B. Survilos namas, 4036 So. 
Rockwell st.

Spalių 12' d. vakare nesu
gauti padaužos nugriovė ir 
uždegė naują M. Anužienės, 
4321 S. Artesian av., ir  Nor
vilu tvora.

Jonas ir  Kotrina S'imana-

vičiai, patys būdam i’ pavyz
dingi katalikai ir  savo vaikus 
tokiais išaugino. Viena duk
tė Kotrina šiomis dienomis iš
tekėjo už padoraus jaunikai
čio, P. Liepos, o k ita  duktė — 
Salomėja įstojo į Šv. Kaz 
miero vienuolyną. Katalikiški 
laikraščiai pas Simanavičius 
yra kasdieninis svečias.

Ant. ir Marijona Gembutai, 
laikę krautuvę adresu 2462 .
45 pi., dabar naujoj vietoj a- 
tidarė valgomųjų daiktų krak 
tuvę 4442 S. Talman avė. Ko 
stumeriams teikia greitą ir 
mandagų patarnavimą.

Marijonų K. ir  S. Reine jų 
35 skyr. rengia kalakutų bu 
nco party lapkričio 22 d. Na
vickų name. 4538 So. Was!i- 
tenaw avė., 2 vai. po pietų.

Užjaučiantieji kviečiami at
silankyti ir  paremti gražų da
rbą. Bus įvairių dovanų ir 
galima bus laimėti kalakutę.

Lauksime visų. Rėmėja

P ra n e š im a i
T0W N OF LAKE. — Šv.’' 

Pranciškaus Vienuolyno Rėme 
į jų Dr-jos C’liic. apskrities su- 
I sirinkimas įvyks spalių 16 d., 
7 vai. vakare, Sudeikių na
me, 1632 W. 46 st. Visų sky
rių  atstovai mdlonėkite daly
vauti, taip gi seimo atstovės.

I Bus pagerbimas atstovių, ku
rios dalyvavo seime Pittsbur- 
ge. Lauksime visų atsilankant.

Valdyba

CLASSEFIED

LIETUVIAI ADVOKATAI RENDON FLATAS

Tai Lengvas Užsirūkymas!SVARBIEMS ATSITIKIMAMS

__ Lengvas Užsirūkymas’.

Vestuvių varpai — jausmingi, 
su daug rūkymo, Įvykiai. Imkit
dėmesin savo gerklę ir pasi
siekit už lengvo užsirūkymo 

• • • pasisiekit už Luckyl

— » s
Kada Jaudinanti įvykiai Veda Prie 

Nuolatinio Rūkymo!
Kada jūs esat susijaudinę . . . nervuoti. . .  laimingi 
ir linksmi, jūs rūkote daug cigaretų apie tai visai 
negalvodami. Lai būna jūsų pasirinkimu lengvas 
užsirūkymas. Rūkykit Luckies — nes Luckies yra 
lengvas užsirūkymas iš tortingo, brandaus-kūno 
tabako. Jie yra pagaminti iš puikiausio viduriniųjų 
lapų tabako, kokį tik pinigai gali pirkti. Ir jie yra 
vieninteliais cigaretais, kuriuose jū« rasit tą didžiai 
svarbią “Toasting” proceso gerkles apsaugą. Taip, 
vieninteliai cigarctai. Lucky Strike . . . puikaus* 
skonio cigarctai . • . cigarctai, kurie yra malonūs
jūsų gerklei.

*  *  “SWEEPSTAKES” NAUJIENOS! ★★
17 Laimėtoj j Alaskofe Ir  Konolulu Mieste I

Telephone: 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.)
M etropolitan  S ta te  B a n k  nam e
V alandos kasdien  nuo  9 iki 5
Panedėlio, Seredos ir  Pėtnyeios 

v ak a ra is  nuo  6 ik i 9 
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas R E Puhlie 0600

S tate  4690 P ro sp ec t 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW  
6S22 So. W estern Avė. 

V alandos: kasdien  nuo 3:30 po piet 
ik i 8:30 v. vak . Subato j nuo 12 iki 

6:00 vakare  
188 AV. Rnndoliph St. 

V alandos: kasden I nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 no piet.

Iš 1

RENDON naujai ištaisyti 4 ir 5 
kambarių flatai. Labai prienama kai
na. Kreipkitės j Mrs. Gordon, 1445 
S. Halsted St., 3-čios lubos, užpa
kaly.

REIKALAUJAMA DARBININKĖ

REIKALINGA mergina arba mo
teris namu darbui. Kreipkitės laišku. 
Charles Stulginskas, RFD No. 3, 
Danville, III.

REIKALINGA mergina arba mo
teris namų darbui. Gemose namuo
se. Gera alga. Nereikia plauti. Maža 
šeimvna. Telefonuokite REPublic 
7237.

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui. Telefonuokite VAN 
Buren 8883.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ

PARDUODAMA delicatessen, gro- 
serių, saldainių ir kepyklos dalykų 
krautuvė. Gerai išdirbta biznis. Nė
ra jokios kompetieijos. Visa apy
linkė turi lankytis j šią vienintelę 
krautuvę. Renda $25.00. Kambariai 
gyvenimui. Pardavimo priežastis: 
savininkas turi kitas biznis. Par
duodama viskas už $750. Verta 
daug daugiau. Tik dali eash. Liku
sius mokesčiais. 3910 Montrose Avė.

E M IL  D EN EM A R K , IN C . 
Buick - C ad illac  - La Š alie

Vienuolika vyrų bei moterų toli
mame llonolulu mieste ir šeši toli
moj šiaurėj, Alaskoj, savo popula- 
rišką muzikų žino taip gerai, kad 
jie galėjo išvardinti žinomiausias 
Jūsų Lucky Strike “ Swcepstakes”  
dainas be jokio sunkumo — 1-2-3. 
Sveikiname . . . ir linkime didelės 
lai mes daugeliui kitu toli gyvenan
čiu “ Sweepstakes”  mėgėju.

Ar jūs jau jstojot? Ar laimėjot 
gavo skoningus L u c k y  S t r ik e s ?  
Ant radio yra perduodama muzi
ka. Atsisukite ant radio “ Yoar Hit 
Parade”  — trečiadienio ir šeštadie
nio vakarais. Klausykite, spręskite 
ir palyginkite melodijas — tad a  
pabandykite Jūsų L u c k y  S t r ik e  
“ S w e ep sta k es .”

I r  jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir pa
bandykite juos. Gal būt tuo k ą

netenkate.

-lengvas užsirūkymas
TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-’TTS TOASTED"

ANKSTYVO RUDENS IŠPARDAVIMAS 
Garantuoti Vartoti Karai

Štai tikros vartotų karų vertybės. Visi karai par
duodami kuožemiausiomis kainomis. Mes pasiryžę 
parduoti visus vartotus karus pirm sezono atidary
mo. Išsirinkite Jums patinkamą karą — mes neat
sakysime jokio prieinamo pasiūlymo.

BUICK '35. 5 Club Sedan 41. puikiam stovy.
5 Club Sedan, tobulas, garant. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Sedan 67, Juodas, k a ip  n au jas . . . . . . . . . . . . .
2-4 Coupe, a tsak an tis , švarus, . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Sedan 47. sm agus m ažas k a ras , . . . . . . . . . . . . .
Club Sedan 61. trunk. puikus . . . . . . . . . . . . . . .
5 Sedan, p u ik u s  karas, . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

BUICK '30, 6 Sedan 67, labai geram stovy . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC *34, 6 Sedan. kaip nau jas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC '32, 7 Sedan, g ražus karas, g a ran t. . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC '32, 5 Coupe, to b u lam  stovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC '32, 5 Tow n Sedan, lab a i geras k a ra s . . . . . . . . . .
CADILLAC '31, 6 Sedan, jokiu  trū k u m ų  . . . . . . . . . . . . . . . . .
CADILLAC '29. 5 Sedan, a tsak an tis , žem a k a in a  . . . . . . . . . . .
C H EV R O LET '80, 2 D oor Sedan, g ražus m ažas k a ra s  . . . . . . .
F O R D  '36, D urų  Sedan, k a ip  nau jas, D ID E L IS  SUTAUPTM AS. 
FO R D  '35, 2 Coupe, ka ip  naujas, m ažai v a rto ta s  . . . . . . . . . . . . . .
FO R D  '34. 2 door Sedan, labai pu ik iam  stovy . . . . . . . . . . .
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tv ir ta s  m ažas karas, . . . . . . . . . . .  . .
LA  SALLE '31, 5 Sedan, g eras karos, žem a kaina, . . . . . . . . . . .
LA SALLE '30, 7 Sadan, geroj tv a rk o j . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LINCOLN '33, 7 Sedan, puikiam  stovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . - . į
NASH '32, 5 Sedan, či-onai g e ra  vertybė, . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
OLDS 6, '34, 2 D u rų  Sedan. pukiam stovy. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACKARD '34, 5 Sedan, tobu lap i stovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PACKA RD '34, 5 Sedan, tobu lam  stovy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PO N TIA C '35, 5 S edan  tru n k , lab a i geras, . . . . . . . . . . . . . . .

BUICK 
BUICK 
BUICK 
BUICK 

’ BUTCK 
I BUICK

'35.
’34.
•33.
*31,
'34.
’32,

$095.
875.
695.
395.
295.
695.
345.
195.
975.
875.
645.
695.
345.
145.
125.

SPECIAL.
3 95 .
145 .
295.
195 .
095.
225.
895

. . 725.
725. 
605.

M ainykite savo senąjį karą. au k šč iau sia  k a in a  a n t  vieno iš šių  pui
k ių  v arto tų  karų . i r  balansą, m okėkite  patog iais m ėnesin ia is m o
kesčiais žem os —  kainos G.M.A.C. p lanu.

E M IL  DENEMAFtK, INC .
3860 Ogden Avenue Tel. CRAwford 4100


