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SUKILĖLIAI U2 KELIŲ 
MYLIŲ NUO MADRIDO 

Tarp radikalų suirutės; mieste 
nepaprasta pasiauba 

VISI D A R B I N I N K A I PRIVALOMAI 
SIUNČIAMI FRONTAN 

MADRIDAS, spal. 20. — 
Radikalams čia pat teismo die 
na. Ją prezidentas su keliais 
ministeriais jau pabėgo ir su
kilėlių kelios galingos kolium-
nos jau i>etoli miesto. Socia
listų, komunistų ir anarchistų 
vadai, kurie yra Madrido vy
riausybes viršūnėse, stačiai 
netekę galvų ir jau neranda 
priemonių, kaip čia toliau gy
mis neapginama miestą. 

Tarp visų gyventoju, reiškia 
si vis platesne pasiauba. Il
giausios eilės moterų su pinti 
nemis ilgas valandas stovi, 
kad gavus progos prieiti prie 
parduotuvių ir nusipirkus ko
kio nors maisto. 

Miestiniai ir kiti darbinin
kai privalomai šaukiami, kad 
jie koveikiau prisistatytų j 
nurodytus centrus, iš k.ur bus 
siunčiami frontan "gint i 
miestą. 

Minios, daugiausia mote
rys su vaikais, apgulusios ge
ležinkelių centrinę stotį, kad 
gavus progos apleisti miestą. 

SU AZANA IŠ MADRIDO 
PABĖGO IR TRYS Ml -

NISTERIAI 
BARCELONA, Tspanija, 

spal. 20. — Su prezidentu A-
zana iš Madrido atvyko čia 
dar ir trys radikalų ministe-
riai. 

Kalbama, kad prezidentas 
atvykęs padaryti planus, kad 
Madrido vyriausybę atkėlus 
Barcelonon. Gal tas ir teisybe. 
Bet tarp pat teisybe ir tas, 
kad jis suskubo apleisti Mad
ridą, kad nepakliuvus sukilė
liams. 

Čia laukiama ir daugiau 
raudonųjų "svečių' iš Mad-

• 

rido. Radikalų aukštieji vadai 
dangi nąsi, ̂ o M g į c f e sįf* t i įr 
k r au jąue t i palieka tfk savo 
sekėjus. 

Jei prezidento Azano rūšies 
radikalų vadams rūpėtų, kaip 
jie sakosi, demokratijos ir 
respublikos likimas, jie neap-

Vieni per kitus grūdasi į t r a u j ] e i s t ų s a v 0 sekėjų, jiems va-
kinių vagonus. Tačiau jie ne-, d o v a u t u i r guldytų galvas už 
gali tolį nukeliauti. Tarp Ma- į t ik in imus . O kad jie dangi-
drido ir Aranjuez suardytas | n a s i ^ j i e m s n i e k a s k i t a s n e r ū _ 
paskutinis geležinkelis, kuriuo j p i j k a i p t i k k a r i j e r a > asmeniš-
radikalai galėjo susisiekti su, k a g e r o v § i r v į ršenybės sieki-
pietine Ispanija ir kur turėta | m a s 

Savotiškas menininkas su savo kūrinim Iš medžio ir 
popieros (pastebord) padirbta miniaturojb Bavarijos 
karaliaus Ludvvigo pastatyta Bavarijoj Nettschwann-
stein pilis. Atvaizde matome ir patį tos ''pifcįės"^meis
trą Henry G. Kropp, gyv. 1712 Nelson st. 

RADIKALAI KOVOSE SUj BUNKSTJUHASKVOS 
SUKILĖLIAIS MADRIDO 

GATVĖSE 

vilties pabėgti. Belikę tik vieš Su prezidentu Azana atvy
kėliai, kuriais galima susisiek- k o r a d i k a l a i : b u v € S kelete die 
ti tik su rytine Ispanija. Ne
žiūrint to, daug traukinių su 
milicininkais ir moterimis ap
leidžia miestą. Žinoma, jie 
kur laukuose turės sustoti. 

Pereitą naktį sukilėlių laku 
nai su bombomis sunaikino to 
paties geležinkelio dalis tolo
kai į pietus nuo Aranjuez. 

Įvairios rūšies antovežimais l o n y 0 g yyrįausvbės preziden-
miHcininkai ir kiti darbiniu- t o Companys rūmuose. 

MADRIDAS, spal. 20. — 
Radikalai skelbia, kad jei " f a 
š is tai" įsiveršią Madridan, 
pnieš juos kovosią visose gat
vėse. 

'Visos gatvės daugiur išrai
žytos apkasais, kurie apdraus 
ti dygliuotų vielų tvoromis su 
konkretiniais stulpeliais. 

Čia džiaugsmingai praneš
ta žirra, kad į Alicante alpiau 
kęs garlaivis Neva su Mas
kvos bolševikų siunčiamu 

nisteris, ir ManueUs Irujo, nu . ,, T . . . » . , . « 
u L , - maistu \ \ a r g i a i Madridas nistens taip pat be portfoho. I - , , , , , 

^ i J • u i ^ a u » *i "maistą ' ' , kadangi 
Be to, atvvko dar ir buvęs ka , v. . .. . . ' . 

~ . \ r geležinkeliu susisiekimas su ro mmistens gen. Carlos Masi . , . . . . lAJicante negalimas, ąuelet, kur yra palydovu pre- ' 
zidentui. Visi apsistojo Kata-

nų premjeru Jose Girai, mi-
nisteris be portfolio; Mariano 
Ruiz Funes, teisingimio įni

kai siunčiami frontan, kad jų 
gausumu sulaikius sukilėlių 
veržimąsi miesto link. 

Bet tai tuščios pastangos. 
Radikalams artinasi teismo 
diena ir valanda. 

Oficcaliai paskelbta, kad 
prezidentas Azana apkeliau
jąs Madrido vyriausybės išti-

JAPONŲ LAIMĖJIMAI 
KINIJOJE 

KOMISARO LiTVINOVO 

ŠANGHAJUS, spal. 20. — 
Čia dar toliau vedamos japo
nų kiniečių derybos, kad išly-

PALAPINES NUKENTĖ
JUSIEMS DĖL ŽEMES 

DREBĖJIMO 

CANEVA DI SACILE, Ita 
lija, spal. 20. — Italijos vy
riausybė parūpino palapines 
nukentėjusiems dėl žemės dre 
bėjimo. Oficcaliai skelbiama, 
kad mažiausia 18 asmenų žu
vo nukentėjusiuose plotuose. 

Sugriautų gyvenamų ir kitų 
namų atstatymui vyriausybe 
skiria specialų fondą. 

Iš Romos siunčiami viešųjų 
darbų valdininkai. 

kimą Ispanijos dalį, gi čia at-1 ginus tarp abiejų tautų rim-
vykęs padėkoti kataloniečiams, 
kad jie " drąsiai ir didvyriš-

tus nesusipratimus. Šiaurinėj 
Kinijoj japonai kariškiai yra 

kai kovoja už laisvę'*. Dar pa laimėję ten plačias ekonomi-
* svečiai" neribo nes koncesijas. 

Siūloma Nankingo vyriau 
sybei, kad ji padarytų sąjun
gą su japonais prieš sov. Ru
siją. Nankingas kol kas nesu
tinka. 

žymima, kad 
tam laikui čia apsistoję. 

PORTUGALIJA GIN
KLUOJASI 

LISABONA, spal. 20. — 
Portugalijos vyriausybė nus
prendė pertvarkyti ir sustip
rinti kariuomenę ir geriau įsi 
ginkluoti. 

Premjeras Salazar įsitiki
nęs, kad artimoj ateityje pa
saulis pasiners j socialinius 

1 karus. 

MIRĖ ITALIJOS DIPLOMA
TAS VETERANAS 

SAN RĖMO, Italija, spal 
20. — Mirė seniausias Itali
jos diplomatas kunigaikštis 
Borea d'Obno, sulaukęs 105 
m. amžiaus. 

LONDONAS, spal. 20. — 
Apsukrus bolševikų užsienių 
konr.saras Litvinovas paskuti
nėmis dienomis pagaliau susi
dūrė su dideliais nepavyki-
mais Prancūzijoje. Čia spėja
ma, kad jo žvaigždė jau blan
ksta Europos politikoje. 

Vienas jo nepavykimų, tai 
nepasisekimas įtikinti Prancū
zijos socialistų vyriausybę, 
kad ji bendrai su Maskva at
virai remtų Ispanijos radika
lus prieš "fašis tus" . Kitas, 
tai Prancūzijos glaudesni san 
tykiai su Maskva prieš Vokie
tijos nacius, kai Belgija pas
kelbė pasilikti neutrali. 

Komisaras Litvinovas šiais 
reikalais andai atvyko į Pa
ryžių ir tarėsi su socialistu 
premjeru Blum. Nieko nepe
šęs greit išvyko. . 

Žiniomis iš Maskvos, sovie
tų vyriausybė planuoja pa
neigti visus tarpusavius suta
rimus su Europos valstybė
mis ir nusistatyti taip, kad 
pasitikėjus tik savo jėgomis. 

BELGIJA IR PRANCŪZIJA 
APSIDRAUS NUO VOKIE

ČIU ĮSIVERŽIMO 
PARYŽIUS, spal. 20. — Iš 

tikrų šaltinių patirta, kad Bei 
gija artimiausiomis dienomis 
paskelbs planus, kokių priemo 
nių ji imsis, kad apsisaugo
jus nuo vokiečių įsiveržimo. 
Podraug sužinota, kad Pran-
oū7Jja Magincio apsaugos lini 
jas pailgins visu Belgijos pa
sieniu net iki jūros. 

Prancūzija griebiasi imtis 
saugumo priemonių Belgijai 
paskelbus, kad ji nusprendusi 
laikytis neutralumo didžiųjų 
valstybių politiniuose kivir-
čiuose. Tuo sumetimu ji išsi
žada įvairių militarinių su \ 
tarčių ir rūpinasi išimtinai 
tik savo valstybės sauga. 

Prancūzijos Maginoto pože
minių tvirtovių linijos įtaisy
tos tik Vokietijos pasieniu, 
pradėjus Šveicarija ir baigus 
Belgija. Dabar šias linijas no
rima pratęsti net iki jūros vi
su Belgijos pasdeniu. Kadangi 
Belgija griebiasi naujo nusis
tatymo, Prancūzija reikalinga 
apsaugos ir iš Belgijos šono. 
Vokietija galės veržtis Belgi 

KARDINOLAS PACCELLI 
ATVYKSTA CHICAGON 
Gauta žinca, kad Jo Emi

nencija kardinolas Pacelli, 
Popiežiaus valstybinis sekre
torius ir Vatikano šventųjų 
rūmų prefektas, ateinančią sa 
vaite atvyksta Chicagon ap
lankyti Jo Emin. kardinolą 
Mundeleiną, Chicagos arki
vyskupą. 

Kardinolas Pacelli yra ry
tuose. Vakar galutinai praneš 
ta, kad garbingasis svečias iš 
New Yorko atvyks lėktuvu. 
Pas mūsų kardinolą svečiuosis 
tik vieną dieną. Svečias gaus 
progos pamatyti mūsų kardi
nolo nuveiktus didelius dar
bus Bažnyčiai — aplankys 
Chicago arkivyskupijos St. 

Mary of the Lake universite
te ir seminariją, Mundelein, 
111. . . 

i 

Sužinota, kad kardinolas 
svečias, rasi pasimatys su vi
sais Chicagos provincijos vys 
kupais, kurie žada suvykti 
Chicagos kardinolo rezidenci-
jon, kad pasveikinus žymųjį 
Svečią. Žinoma, matysis ir su 
Chicagos kardinolo vyskupais 
pavaduotojais, Jo Eksc. vys
kupu Sheil ar Jo Eksc. vysku
pu O'Brien. Galimas daiktas, 
kad ateinančią savaitę Chica
gon atvyks keletas arkivysku
pų ir vyskupų iš vakarų vidų 
rinių ir iš šiaurių centrinių 
valstybių, kad pasimačius su 
kardinolu svečiu. 

MASKVA PLANUOJA KA GOERINGAS PASKIRTAS 
NAUJO PRIEŠ EUROPį 'VYKDYTI NACIŲ EKONO

MIKOS PLANĄ MASKVA, spal. 20. — Bol
ševikų sluoksniuose kalbama,! 
kad sovietų vyriausybė dirba' B E R ^ Y N A J S , spal. 20. — 
kažkokius slaptus planus, kad Vokietija greit pradės vykdy-
gelbėjus Ispanijos radikalams. f i k e tverių metų ekonomikos 
Girdi, kai šie planai bus pa- j P l ana> k a d t u o k e l i " «*& *** 

| m ^ a \ * d > ^ ^ n u . s t e i i M ^ 1 * 1 1 ^ i S S u o m i n ė s kripės, 
vokiečiai negaus progos įsi- Į sią pasaulį ir kapitalistiška Diktatorius Hitleris pasky-
veržti Prancūzijon, kaip tas valstybės sulauksiančios smū- r e # e n- P n l k - W« Goeringą 
[vyko 1914 metais. 

Belgija gi savo keliu pla
nuoja visą Vokietijos pasienį 
uždaryti plienu ir konkretu ir 
dar priede įtaisyti pasienyje 
užtvenkimo sistemą. Jei vokie 
Čiai prasimuštų per plieno ir 
konkreto sienas, jie tučtuojau 
būtų sulaikyti nuo žygiavimo 
dideliais vandens užtvenki-
mais. Rasi, įsiveržusios ka-

Kremline pareiškiama, kad 
Ispanijos radikalai būtinai rei 

ekonominio plano vykdymo 
viršininku (diktatorium). J is 
autorizuotas paimti savo kon 

kalingi pagelbos ir jie būsią t r o 1 ™ ™ a * a , i e s pramonę ir 
išgelbėti nuo "fašistų". Gir- diktuoti, kas turi būt daroma, 
di, Ispanijos radikalai ten y. 'kad Vokietiją padarius ekono-
ra teisėti autoritetai. j m i * k a i ^priklausomą nuo pa-

, ! šaulio. 

34 NUSKENDO, 200 IŠ
GELBĖTA 

Sulyg ketverių metų plano, 
Vokietijoje vistu* turi būti 
steigiami nauji fabrikai ir 

AMSTERDAMAS, Olan-1 dirbami sintetiniai substitutai 
riuomenės koliumnos būtų pas dija, spal. 20. — Netoli Java ] visokiai žaliavai, kad šios ne-
kandintos. reakėtų pirkti užsieniuose. salos nuskendo garlaivis 
Maginoto apsaugos linijų p r a . " V a n der AVijk". Iš buvusių j g ^ Goeringas yra Prusi-

tesimas Belgijos 250 mylių' garlaivy asmenų 34 žuvo, o j o s premjeras, Vokietijos oro 
ilgu pasieniu Prancūzijai bus 200 išgelbėjo jūriniai lėktuvai, j ministeris, Hitlerio parlamen

to pirmininkas, o dabar ekono nepaprastai brangus. Tačiau 
to nepaisoma. Socialisto prem 
jero Blumo vyriausybė pareis 
kia, kad daugeliui darbininkų 
•ilgam laikui bus užtikrintas 
darbas. 

KALINYS ĮŠOKO PRO 
LANGĄ 

mikos plano vykdymo diktato 
rius. 

J; 

Iš Cooko apskrities kalėji
mo penktojo aukšto pro langą 
išoko kalinys J. Andrekovitz 
(Andre), 32 m. amž. Mirtinai 

PAVOGTA KARALIŠKA 
KARŪNA 

VY_RIAUSYB£ APMOKĖS ' w i W d i t P a i m t a s a p s k r i t i e s ! LISABONA, Portugalija, 
ŪKIO DARBININKUS ligoninėn. 

PENKI NUBAUSTI KALĖTI 

JAPONAI SAVINASI VISAS 
SALAS 

ŽENEVA, spal. 20. — Ja
ponai savinasi priklaususias 
Vokietijai salsĮNįr salaites Pa 
cifiko v a n d e n i e . Po karo ja
ponai iš T. Sąjungos gavo 
mandatą valdyti šias salas ir 
salaites, kurių yra apie 1,400 
vandenyno dideliam plote. 

(Suplanuota jas sujungti oro 
linijų tinklu. 

MONTREALIS, spal. 20. 
— (Juebeco provincijos vy
riausybė paskelbė, kad ūki
ninkams reikalingus darbinin
kus apmokės vyriausybė, jei j metus kalėti 20 wardo 3Y pre- m a d į e m \ 
ūkininkai parūpins darbiniu- oinkto penkis teisėjus ir kler
kams pastogę ir maistą. Dar- kus už padarytas suktybes 
bininkams bus mokama 12.50 per balandžio " p r i m a r y " bal 

savimus. 

spal. 20. — Iš Panteono, kur 
palaidoti keli portugalų mo
narchai, pavogta brangiais ak 
menėliais nusagstyta karališ-

Cooko apskrities teisėjas j , a k a r u n a , 
vakar nubaudė po vienerius, Vągjsti įvyko pereitą sek
inėtus kalėti 20 wardo 37 pre- 'm Q ,q;o n : 

dol. per mėnesį. 

ATŠAUKTAS STREIKAS 

susitaikę su kompanija. Darbi 
ninkai laimėjo didesnį atlygi
nimą ir kolektyvio derėjimosi 
teisę. ;ti j į } 

MARSEILLES, 111., spal. 
20. — National Biscuit Co. 
popierinių dėžučių fabriko 500 
darbininkų atšaukė streiką I taip pat šių mažiau besugau-

BITĖNAI. — Šiais metais 
žvejojantieji žemiau Ragainės 
Nemune pastebi didelį žuvų 
gaišimą. Vandens paviršiuje 
plaukia daug negyvų žuvų, 

STREIKAI PASKUI 
STREIKUS 

PARYŽIUS, spal. 20. — 
Kaip tik baržų darbininkai 
atšaukė streiką, tuojau sus
treikavo gazo gamybos darbi
ninkai. 

ORAS 

I*J. 

narna. Priežastis ta, kad Ra
gainėje veikiantis fabrikas nu j CHICAGO SRITIS. — De-
leidžiantis nuodingą vandenį į be&uota; numatomas lietus; 

upę. i šalčiau. 
L .(. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

DRAUGO" DIENA IR KATALIKŲ 
UNIVERSITETO DIENA 

vienas nacių veikėjas pareiškė: "Vyr iausy
bė iš mūs reikalauja atsižadėti gyveninio pa
togumų ir malonumų. Bet atsiminkįme, kad 
mes tuo pasiaukojimu užtikriname savo kra
što laisvę ir neprigulmybę' \ 

Per spaudą, per radio, per prakalbas 
Vokietijoj žmones raginami prie taupumo 
maisto produktų. Raginami valgius gaminti 
ta ip ir tiek, kad nei trupiniai nenueitų nie
kais. Yra aiškinama, kad Vokietijoj per 
metus be naudos išeik vojama maisto uz a-
pie 1,500,000,000 markių. 

Žinoma, raginimas prie taupumo yra 
geras daiktas. Bet reikalauti iš žmonių pa
siaukojimo vardan krašto laisvės ir nepri-
gubnybės yra nesąmonė — niekas ant Vo
kietijos Jaisvės ir neprigulmybės nesikėsina. 

Kaip Gyvena Paskutinis 
ŽemaičiŲ Vyskupas 

("XX Amž." Specialus Bendradarbis Pas 
J. E. Vysk. Karevičių) 

KATALIKIŠKAS PROLETARIATAS 

. . Draugo ' ' Diena, kaip jau iš tilpusių 
pranešimų žinote, yra rengiama lapkričio 21) 
d. Lygiai ta, pat dieną visose Jungt inėse 
Valstybėse bus minima Katalikų Universi
teto Diena (Catholic University of America 
Day) . Ar ne ypatingas supuolimas? Šie pa
rengimai, vienok nepareina vienas ki tam kė
liau. 

Jungtinėse Valstybėse yra 104 diteezi-
jos. I š jų 84 laiko Katalikų Universiteto 
Dieną sykiu. Kitos 20 diecezijų yra nusista
čiusios kitokias dienas. 

Dabar Katalikų Universi tetas laukia di
desnės paramos, negu. iki .š ia i , nes ta 'nieksiu 
įstaiga rengiasi minėti auksinį savo gyva
vimo jubiliejų. To jubiliejaus minėjimas į-
vyks sekančiais 1937 ar 1938 metais, o gal 
bus nuk i l t a s ir į 1939 metus. 

Praėjusių metų Katal ikų Universitetui 
kolekta buvo $272,922.80. Katalikų Univer
siteto Rėmėjų Dr-ja prie minėtos sumos pri
dėjo $40,329.20. Iš pa l ik inu įplaukė $27,-
524,64. Specijalė auka sumoje $12,500.00 gau
ta soeijalių mokslų skyriui. 

Katuliku Universitetas neturi milijoni
nių fundacijų kaip kit i Amerikos nekatali
kiški universitetai. Katal ikų Universitetas 
užlaikomas metinėmis, smulkiomis katalikų 
aukomis. 

Proletariato netrūksta nei vienai tautai . 
J o netrūksta nei Amerikoj, netrūksta nei 
lietuviams. Proletariato organizavimu nuo 
seniai užsiima visokie raudonieji, o šiais 
laikais komunistai bando monopolizuoti tą 
veikimą. 

Katalikų Bažnyčia apima visus luomus, 
bet kai raudonieji į proletariatą pradėjo ei
ti bedievybės obalsiu, tai Cažnyčia vis dail
i a u dėmesio ėhiė kreipti į proletariatą. gi 

Šiomis dienomis viename katal ikų vei
kėjų suvažiavime pralotas Ful ton Slieen pa
reiškė: ' 'Mes turime eiti į bitdnuonienę ir 
į bedarbius ir turime organizuoti tokį stip
ry krikščionišką proletariatą, ka ip kad yra 
organizuojamas komunistiškas pro le ta r ia tas" . 

i ̂ r-wsmsm 
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS jiškai gyvenant, jog užtenka 

tik į koplyčią nueiti, kad vis-
Strošniai, tavorščia ; , nemy- 'ko gautų; kad aprėdyti ir s o-

liu žmenių, kurie meluoja ir tūs susėdę prieš saulę šildosi 
dar galo nepakavoja. Vien? ir cigarus rūko, j ie eitų už 

j tokių melagių dedu jums ant | barnės kartis, pjautis, tručy-
savo delno. J i s y ra Bruklyno j tis, stačia galva šokti nuo 
balšavikų tūzas ir Bimbos ga- antro floro, arba rėgsais apsi

l i e t o s pisorius. Besitrankyda- vynioję kojas ant haivai ei-
» mas po farmas ir belodyda-1 garėtų bacų rinkti! 
• mas farmerių sargus jis už-j Tai šitolcų dalykų pripasa-
klydo ir į Klyvlendo miesto koja lietuviškų balšavikų tu-
senelių farmą. Ten įte pama- zai, kurie kolektuoja pinigus 
tė strošnių dalykų: fanuos bo- bildinimui rojaus ant žemės 
sas seneliams neduoda valgy- ' sau ir savo p*lvams. 
t i, neduoda drabužių, neduoda | 
pančekų ir šiušų. Rėgsais ap-j Mark Tvainas kartą sako 
sivynioję kojas seneliai -eina vienai poniai : 
ant haivai cigaretų bacų (ga- Kokia tamsta graži... 

BENDRAS VISŲ KRIKŠČIONIŲ DARBAS 

.*»• i" 
Fort Wayne vyskupas John Francis Noll 

sumanė įsteigti didingą Kris taus stovylą A-
merikos sostinėj Washingtofte išreiškimui 
protesto prieš komunizmą. Tam simianymui 
pr i tar ia ne vien katalikų veikėjai, bet ir 
protestantų. Sumanymą rv.mia aukšti valdi
ninkai ir vyriausybės nariai . Šio sumanymą 
rėmėjų tarpe matome senatorių Carter (Jlass, 
senatorių VVillian? E. Borah, senatorių l)a-

kagoj prie kurios šokių alės, 
. . ,.v. . Po subatos nakties, būna pri-

M sn,Jo To „nžiaus me- lauš vienuolišku gyvenimu ^ 1 > a ž . ._ 
tai J . E. ark. Karevičiui, bu- , p e r s i r t i u i s i o v y s k u p o . 

liuku) rinkti. (Supraskit , ant — Gaila, kad to pat ie s aš 
haivai, ties ta farma, lyg Či- j negaliu pasakyti apie Tamstą, 

— atsakė nelabai draugiškai 
ponia. 

— Tamsta daryk taip, kaip 
vusiam Žema'oiŲ diecezijos 
vyskupui. Steigiant Lietuvos Tiesa, Ekscelencija pasiro-
bažnytinę provinciją, Žemaičiu \ (lė g a i l a Š l iekl lS , IIOIS p i ' O t a r -
wskupi.įa buvo išskirstyta j p ; a 5 s perspėjo, kad daugelis 

I rėjęs į tos farmos rokundų 
knygas, j is rado, kad dėl ka
pitalistų parėdko, keturi; seiie-

m I i L J. u J • " C | 

ark. Karevičius yra plkutLis, ^ l v k ų nebūtų rašyta laikraš-
kitas vyskupijas 
ark. Karoviči 
jos vyskupas ty. ]š kalbos buvo galima jau-

liai pasikorė, ..." du pasipjovė, 
vienas nusitručijo, vienas nuo 
antro floro nušoko ir ant vie-

Pa-crbclami jubiliatą, čia de- j s t l g i l i e r u d i c i j a . v . v_ 
dame >luoštel žiniif a >ie *i - užsimušė, du renkant ant 
d n m c e ^ d d i U savo nuo&r- j V ^ r i a u s i a s ' J o susirūpini- h a i v a i H ^ t u b a c U s a r m o } ) i _ 

l i n k , j i . m a S - tautes konso l idac i j a ,^^ uh)m^ h . d v i e m k ( ) j a g g u 

as, meluok... — linksmai su
šuko jumoristas. 

i rauge 
džius sveikininius 
mus. Red. pravest ina bendrai Bažnyčios j , a u ^ T ( t k i o g į, m f i k o g 

Peržengęs tėvų marijonų vie 
! ir valstybės gerov i. v ra 

I S P A N U A VIS-GI TAI NE RUSIJA 

Žinios iš Ispanijos rodo, kad ten bal
tieji vis daugiau laimi, o raudonieji vis la
biau krinka. Laukiama, kad Madridas dar 
šią savaitę pateks į baltųjų rankas. Iš to 
dar neseka, kad čia ir baigsis naminis ka
ras. Bet aišku, kad baltieji, paėmę sostinę, 
pakils ūpu, o raudonieji, jos netekę, nupuls 
ūpu. i 14Q 

Toliau baltųjų viltį didina ir šansus 
laimėti daugina tas faktas, kad Ispanijoj 
atgija religingumas. J tikinčiuosius didį į-
spudį padarė vienas įvykis Saragossos mie
ste. Ten komunistai bombardavo garsią Pa
nelės Švč. baziliką. Kri to ant jos keturios 
bombos, pramušė stogą, bet nei viena ne
sprogo. Po tokio įvykio buvo surengtos pa
dėk onės pamaldos ir procesija, kur daly
vavo veik visi miesto gyventojai. 

Religinio atgimimo ženklų pastebima vi
soje Ispanijoje, o tas apsireiškimas i r per
sveria pergalę į baltųjų pusę. Mat, Ispanija 
v i s g i tai ne Rusija ir ne Meksika. 

vid L Walsh, Indianos gub. McNutt ir k. n u o | y n o slenkstį Marijampo 
National Comimission of Fine Arts ir vy
riausybės nariai sutiko par inkt i sostinčj tin
kamiausią tai stovylai vietą. 

Aišku, kad gražus sumanymas bus įvy
kintas. 

NAUJI AUTOMOBILIŲ MODELIAI 

Automobilių pramonė dabar yra viena 
veikliausią. J a u pradėjo pasirodyti nauji 
1937 metų modeliai. Automobilių gamyba 
auga. Automobilių pramonės kilimas jun
giasi su daugelio kitų pramonių, ypač plie
no pramone. Todėl plieno pramonė vis gy-
vėjo, o dabar dar labiau pašoko. Darbinin
kų toje pramonėje dabar dirba daug maž 
tiek, kiek jų dirbo rudenį 1930 metais. 

Yra sakoma, kad laikai vis dar gerės. 
Po prezidento rinkimų kraš tas bus nurimęs 
ir bizniai eis dar geriau. Mat naujo prezi
dento žygiai — Roosevelto a r Lamiono — 
galės prisidėti prie pramonės ir biznio pa
gyvinimo. 

lėj, la>ptai> pasikėliau i ant-

toj farmoj. Ale, girdi, kurie 

KAS LAIMUS 

plaukai liudijo, kad (Janyto-
jas jau. tur i 75 metus, bet gy
vi judesiai išdavė dar didelę 
J o energiją. 

Pirmoji cele — salionšlis. 
Čia kelios raudenu pliušu de
ngtos kėdės, 'maža sofa, ovalo 
pavidalo stalelis, ir viskas. 
Ant sienos didelis Pijaus X I 
paveikslas, po juo mažesnis 
ark. Ju rg io Matulevičiaus at
vaizdas. Ant priešingos sienos 
" G o l g o t a " ir Petrapilio lie
tuvių veikėjų fotografija. 

ro-

Fikscelencija perėjo prie sa senių -eina į fanuos koplyčią, 
v.o. atsiminimų • pasakojimo.; tiems ro jus : bosas juos gerai „„ 

rąjį aukštą ir švelniai pabel- | Veltui kalbą stengiausi nu j t r i t ina, visko duoda, o kuni-
džiau j celės duris. Į kreipti į jo paties išgyveni į gas nusivedęs į storą tokius 

| mus. J i s vis daugiau prisinii I maldininkus aprėdo kai ko-
1 asau. | n - i^įty nuveiktus darbus.! kius kapitalistus ir dar , gal, 

Priei mane stovėjo judras,:PftVj p ^ ^ . n e t ^ e igai.ą u ž f n i K i i j a , ' 
Imv. žemaičių vyskupas. Sve- _ Q a | m g h . ^ ^ ^ h m ^ ft pat iKciucki t . 
I m o s v e a l o raukšles , r „ u s l a u . . y s k u j ) a s Boro.snevi<-ius. N u - j T . s farn.os seniai, matyda-
vain.ku išhke sntego spalvos v a - i u o j a , . a l . t ; J ^ { v į e n i J ^ ; , n i k i t | l s s a v ( > tev,(1,^iiUS 

įapiją, o prietaringi žmones 
sugavę vieną moterį, už plau-

PASLAPTINGA! 'DOVANA 
Susitinka du draugai". 
— Kur eini t — klausia vie

nas. 
— Eiim pirkti žmonai do

vaną. 

— Kokios ? — klausia an
trasis. 

Et, šio to prie kaklo. 

Ta i gai pirksi gintam 
karolius t 

— Ne. 
— Aukso grandinėlę f 
— Irgi ne. 

— Tai ką gi pagaliau pir
ksi? 

— Muilo. 

tinimui: ar širdies ataka, ar lus — ne kartą jis pirmasis 
ku uz rankų tempia prie jo k a s , _ b a i g ė E k s c e l e n c i j a p a . j p a s v e i k i n a j £ m k kepure 
sakydami: 

— Raganą atvedame, ką 
daryt i su ja? 

Beresnevičius pakliuvo į 
keblią paiiėtį. Ką daryt i . Pa
galiau rado būdą reikalą su-

ikalbejimą lydėdamas ilgu 
vienuolyno rūmų koridorium. 

nukelia. 
Turgaus dienomi: kai dau-

tvarky t i : peržegnojo tariamą < susekti ir pradėjau kvosti ar-
raganą ir žmonėms išaiškino, kivyskupo pažįstamus 

Tuo nenorėjau pasitenkin- giau žmonių, šeštadieniais ir 
ti. Reporteris, tai šnipas, dir- j sekmadieniais klauso išpažin-
bąs visuomenės smalsmuo ta- čių. Šventadieniais vis išklau-
rnyboje. Nutariau da r šį tą so sumos ir imniokslo. Šiaip 

jau kasdieniniam gyvenime 

Kiekvieną sykį prezidento rinkimų kam-

kad su ja jau viskas tvarkoj, 
reikia ją paleisti. 

— Mus, jaunesnius, visada 
stebina, kaip Ekscelencija pa-Salionėlio kampe spintelė, 

panijos metu įvairiais būdais bandoma nu-i kurioj padėta graži, stilinga, j likęs vyskupo sostą, pasirin-
spėti, kuris kandidatas išeis laimėtoju. DėL j savotiška palmė, paties Šven- j kote kuklią vienuolio dalią. 
to yra daromi šiaudiniai balsavimai, yra at- \ tojo Tėvo Ekscelencijai dova-! Man visada buvo mielas 

griežtai laikosi vienuolyno 
Pasirodo Ekscelencija ke- j dienotvarkės. Drauge m ki-

liasi kas rytą 4:30 valandą. I tais, net paprastais broliukais, 
Po 'mąstymo, Mišių ir pusry- atlieka sąžinės sąskaitą, drau-
čių skaito laikraščius, ž u r n a - ' g e meldžiasi, drauge valgo. 
lus, lietuviškas ir užsienio Kas sekmadienis pasako 
knygas. Pasitaikius progai, Vargdienių Seselėms po kon-

U E P I A PAVERŽTI DIRŽUS 

Vokietijos vyriausybės Vyrai skelbia, 
kad žmonės tur i paveržti diržus, nes maisto 
nesą užtektinai. Vyriausybė išanksto įspėja, 
kad ateinanti žiema būsianti sunki. 

Vokietijos nacių patri jotai aiškina, kad 
gyventojai turi prisilaikyti ir pasivarginti , 
kad valstybė stiprėtų. 

Vokietijoj yra ne vien maisto stoka, ten 
yra maisto įvairumo stoka. Priseina tenkin
tis tuo, ką gauni, e neieškoti to, ko nori. 

Šiemet Vokietija maisto produktų pasi
gamino tik 80 nuoš. Taigi ki tus 20 nuoš. 
reikėtų importuoti iš užsienio. Vokietija, 
vienok, labai vengia importuoti iš užsienio 
r t ikal ingų daiktų, taupo kiekvieną pfeni
gą, kad ko daugiausia oūt galima sutaupyti 
ginklavimuisi . Mažina importą visokių reik
menų, tik nemažina importo karo reikmenų. 

Viename vokiečių moterų susirinkime 

siklausiami žymūs asmenys ir t.t. 
Nuo seniai \ ra pagarsėjęs savo šiaudi

niais baL-avimais " l i t e r a r y Digc.st". Šiemet 
to laikraščio daviniai eina respublikonų par
tijos naudai. Laikraštis " N e w s W e e k " atsi
klausė dvidešimties žymių Amerikos politiš
kų rašytojų. Iš jų 19 pasisakė už prez. Rioo-
seveltą, o tik vienas už gub. Landoną. 

AR GERĖJA LIETUVOS PADĖTIS 

Krašto ūkio padėtį galima vert inti įvai
riais būdais. Bet vienas iš t ikriausių M d ų 
ar nebus augimas indėlių bankuose. 

Lietuvos bankai parodo, kad jų indėliai 
(depozitai) auga. Šių metų rugpiūčio 1 d. 
kredito įstaigose buvo iš viso 214,561 litų 
indėlių, o pernai tuo pat laiku tebuvo £10,-
590.6 litų. Palyginus indėlių, sumą su praeitu 
liepos mėnesiu ta suma yra didesnė 3,970.4. 

iVigi Lu tuvos kredito įstaigų indėliai 
au^a. I što galima daryt i išvada, kad Lie
tuvos padėtis gerėja. 

nota. 

Tai toks kuklus, nedidelis 
vienuoliškas salionėlis to žmo
gaus, prieš kurį savo laiku 
klaupė minios. Šalia saliom'*-
lio — darbo ir poilsio kamba
rys. Čia yra rašomasis stalas. 
knygų spinta, lova. Visur vie
nuoliškas paprastumas. 

— Ekseel&ncija, a tvykau 
norėdamas pasiteirauti , kaip 
gyvenate. ' 

— Tai, - i ipamojo ranka šy
psodamasis fj&rki vyskupas, — 
teiraukitės j apie tuos, kurie 
neša darbo -naštą, kurie tur i 
pakelti dienos darbų kaitrą, 
bet ne apie mane... 

. Iš ka r to ? pastebėjau, kati 

sunku bus ką išgauti iš kuk-

vii nuoliškas gyvenimas. Iš 
pradžių aš buvau mąstęs glau 
stis prie pranciškonų, — ar 
kaip vienuolis, a r ka ip tre-

susirinkimuose informuojama 
apie perskaitytų knygų ver
tę, ka i ta is parašo net pačiam 
autoriui, ką turėtų kitoj lai
doj pataisyti. Iki kokios 10 

čiojo ordeno narys, bet mane ! valandos rašo savuosius me-
aplankė kar tą vysk. Matule-i muarus. Laisvu laiku mėgsta 
vičius, ir aš pasir inkau ma- j išeiti pasivaikščioti, 
rijonus. Paėmęs krepdalį, aplanko 

— Kaip Ekscelencija dabar kiekviena obelį, surenka nu
laiką leidžiate, kokius darbo kritusius obuolĖus 
planus turi te? 

— Turėdamas laisvesnio 
— Susitinkam kartą Eks

celenciją, — pasakoja vienas, 
laiko, rašau savo atsiminimus. [— prisirinkusį daugybę obuo-

Pasirodo, tie atsiminimai I lių, pilnos sutanos ir palto 
palies kiek ir Ekscelenci jos 'kiš ,nes, pilnos rankos ir ne-
prosviieiius, jo praleistas die- ša visus į virtuvę. 
nas seminarijoj, akademijoj, Išeidamas pavaikščioti Ek-
Samaroj, valdant vyskupiją. |scelencija pasirenka kurį nors 

— O ka ip su sveikata? broliuką, pasirenka tą, k m i s 
— .(i era i . .Dirbti galiu. Tik, pirmas papuola, nedarydamas 

žinoma, prie tokios metų naš- jokių skirtumų ir išimčių. I š 
tos gali būt i i r kokių netikę-1 viso Ekscelencija labai kuk-

fereneią. Porą sykių į mėne
sį sako konferencijas vienuo 
lianis kunigams, sumaniai aiš 
kindamas moralinės teologi
jos, kanonų ir kit. klausimus. 
Kar tu eina tėvų marijonų 
spausdinių vyriausio cenzo
riaus pareigas. 

Rūpinasi organizacijomis. 
Dažnai vyksta į kat . moterų, 
pavasarininkų ir kit. susirin
kimus ir tar ia jiems prakt iš
ką žodį. 

Visada su savim tur i pa
veikslėlių ir, sutikęs Taikų, 
juos apdovanoja. Labai jaut
rios širdies vargšams įr r u . 
pestingas patarnaut i žlMpnė-
m<. Žiūrėk, eina į zokristiją, 
pamato kokią ka imie tę i r pa
klausia: 

— O gal išpažint ies! 
Tęsinys ant 4 puslapio. 

\ 
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MUSIĮ PATIES JAUNIMO RAŠYTI IR 
JAUNIMUI SKIRIAMI RAŠTAI 

Kode! As Mokaus Lietuviu Kalbos 
Lietuvių kalba yra viena 

f gražiausių i r seniausių kalbų 
k visame pasauly. J i tapo su-

/ kurta anksčiau už kitas kal
bas ir taip pat daugiau nu-

/ kentėjo, negu kitos kalbos. 
/ J a persekiojo vokiečiai, len-

Jbs aukojo savo gyvybę už 
tautos kalbą nemažiau už Lie
tuvos gynėjus, nes jei būt jų 
"mokyklą" rusai užtikę jų 
lauke neišvengiama mirtis Si
biro sniegynuos. Aš nuošir
džiai mylėdama savo tėvelius, 

kai ir rusai. J ie rovė iš par- , taip pat myliu ir neapsako-
t blokštos lietuvio krutinės jos! mai branginu mano tėvelių 

kalba, norėjo ją visiškai iš 
y naikinti, o lietuvių tautą sau 
j vergais padaryti. Bet tas jie-

Ita nepavyko, nes Lietuva, sa-

kalbą, kurios man daug pa 
lankesnėse aplinkybėse tenka 
mokytis. 

Jei mokėsiu taisyklingai 
i vo amžiuje davė daug didvy- kalbėti lietuvių kalbos man 

|| m, pav., Gediminą, Kęstutį, ateitis žada ir komercinės jos 
Vytautą, kurie savo gyvybe vertės. Kai Lietuva sustiprė 

I 

i- n apgynė, š ie didvyriai tad 
i r liko mūsų broliams ir se-

jf sems nemirtingu tėvynės mei-
jį lės pavyzdžiu. Tiesa, per dau

gel metų lietuvių kalba buvo 
numirusi pasauliui, bet jos 
dvasia motiniškais sparnais 
saugojo savo vaikų širdis, ku
rie liedami savo kraują už tė
vynę jai dėkingai atsilygino. 
I r Tėvynė tapo laisva. Todėl 
aš gerbdama mano protėvių 
dvasios herojiškus žygius no
riai mokaus jų kalbos, nes 
noriu būti ištikima Lietuvos 
duktė, verta lietuvaitės var
do. 

t 

Kai narsieji karžygiai gynė 
Lietuvą nuo priešų kardo, tai 

i mūs mylimų mamyčių sengal
vėlės - motinėlės, pasislėpu
sios prieblandoj nuo rusų žan-

f darų, sukdamos ratelį, mokė 
savo sūnelius i r dukreles tos 

i 

jus užmegs glaudesnius pre
kybos ryšius su didesnėmis 
šalimis, man teks jai padėti 
biznio transakcijose. 

Daug žymių svečių šalies 
profesorių studijuoja lietuvių 
kalbą. Net ir čia, Ameriko
je, jau kai kuriuose univer
sitetuose yra dėstoma lietuvių 
kalba. Žinomas faktas, kad 
pareikalaus mokytojų tą kal
bą mokančių. Čia vėl kita 
viltis mano ateičiai nušvinta. 

O gal pasitaikys, kad Ka
lėdų diedukas padovanos ka
da nors lėšų kelionei į Lietu
va. Kas žino? Tada pamačiu
si saulėtą Palangą, žaliuosius 
Ne«muno krantus, pilkas lie
tingas dienas, išgirdusi tam
siųjų girių dainą mokėsiu ir 
aš savo kalba apdainuoti bent 
prozomis mano tėvelių šal|. 

S. Lukas 
VAKARO PRIEBLANDA 

MŪSŲ Jaunimas 
Veikia 

Penkių veiksmų vaird J i s 

skambiosios kalbos abėcėlę. | Salomėja Vasaityte, akad. 
^̂ —̂-̂ -̂—— - — — 

JAUNIMAS, MOŠŲ ATEITIS 
Sutikau motiną, nešančią 

kūdikį. Viena ranka laikė kū
dikį spausdama prie savo krū 

' tinės, o kitoj turėjo ryšelį, 
f matomai, ką nors nupirkus 

vakarienei. Buvo pavakaris. 
tfTyras neužilgo grįš iš darbo, 
/pavargęs ir išalkęs. 

Jos kūdikis neseniai atėjęs 
/ ant svieto. Jame tesimatė tik 
f žmogystė. Mažytis, bejėgis. 

šių laikų žmonijos būviu: mai
tinimosi, rėdymosi, gyvenama 
pastoge, bendrai žmogaus iš
silavinimu. 

Žmogus tapo laimingesnis, 
kuomet jis pasidarė vandeni
nį bei vėjinį malūną, kuomet 
jam tereikėjo žiūrėti, kaip jo 

(Tęsinys) 

IV VEIKSMAS 

(Laikotarpis du mėnesiai. 
Uždangai pasikėlus, matosi 
piie stalo sėdi kareiviai: Jur
gis, Antanas ir Petras. Vė
liau įeina ir Jonas). 

ANTANAS: Aš kaip ma
tau, jau mūsų kuopoj senų 
kareivių mažai beliko. 

PETRAS: Taip. Jau tik 
mes trys iš senų belikome, 
bet neužilgo i r iškeliausim •» 
katras sau į namus. 

JURGIS: Daug mūsų drau
ge už tėvynės laisvę jau il
sis kapuose; kiti sužeisti li
goninėse vaitoja; treti džiau
giasi laisvu gyvenimu namuo
se, o mes dar vis budime tė-
vynės sargyboje ir nekant
riai laukiame tos dienos, ka
da galėsime apleisti kareivių 
gyvenimą ir sugrįsti atgal 
prie savų į namus. 

(Įeina kareivis Jonas). 
JONAS: (Įėjęs sustoja prie 

durų) Gerą dieną! 
VISI: (Kartu) Gerą dienr.! 
JONAS: Ar čia antra kuo

pa? 
PETRAS: Taip. Čia antra 

kuopa. 
JURGIS: (Nustebęs) Ką aš 

matau!.. (Šoka ir bėga prie 
Jono) Jonai! (Antanas su 
Petru taip pat pasikėlę bėga 
prie Jono ir sveikinasi) Svei
kas, sveikas! Kaip einami? 

ANTANAS: Jonai! Koks 
1u persimainęs. Iš karto aš 
tavęs nė pažinti negalėjai*. 
Kaip einasi? Kaip jautiesi? 

JONAS: Gerai. Kaip jums 
einasi? 

VISI : Gerai. 
JONAS: Kur gi daugiau 

mūsų draugų? 
JURGIS: Iš visų mūsų d ra u 

V VMKSMAS 

Iš šv. Kazimiero Akademijos 
Veikimo 

Akademikės nesnaudžia. Jų 

Lietuvos Sportininkai 
J Amerikę 

gają dalį, kurią kalba trečia
dieniais ir šeštadieniais. Be 
šio privataus kalbėjimo, vie
šai buvo kalbamas sode. Šį 
"Gyvąjį Rožančių'' sudarė etomis dienomis įvyko k", k. 
šešiasdešimts septynios mer- i r ū r n u tarybos posėdis. Švar
caitės. Tos kurios sudarė! liausiu darbotvarkės punktu 

(Vasara.^Sekmadienis. čo- j diena pilna įvairumo, gyvu U k r y ž e l j i r T ė v e M f l g ų „ b u v o ! buvo priėmimas Amerikos lie-
tamsiomis suknelėmis, o tos j t u v i l J olimpinio komiteto pa-
kurios atstovavo "Sveika Ma- kvietimo atvykti Lietuvos 

das. Pasikėlus uždangai, mu- mo ir įdomumo. Didelis judė 
zikantas pradeda groti, jau 
nimas šoka. Šokį pasirenka 
kokį nori. Danutė stovi su ki
toms merginoms šalia šokan
čių. Ateina Jonas). 

DANUTĖ: (Pamačius ak i 
nantį Joną pribėga prie jo ir 
sveikinasi) Sveikas, gyvas, 
Joneli! Jau sugrįžai? 

JONAS: Sveika, gyva, ma
no mylimoji Danutė! (Jauni-

jftnas pasireiškia visose kuo
pose ir rateliuose. Pereitą sa
vaitę laikė susirinkimus: Spo
rtininkės, Sodaiietės, Jauna-
metės Rėmėjos, Istorikės ir 
Literatės. Vienos nutarė da
ryti ekskursijas, kitos skelbs 
kokius tai konkursus, kad 
davus progos visoms išban
dyti savo gabumus, o atsim

o j a " buvo pasipuošusios švie sportininkų grupei ateinan-
siomis suknelėmis. Mergelės 
apsupo šv. Juozapo stovylą 
rožančiaus forma. Visos kitos 
akademikės stovėjo šiek tiek 
toliau. Rožančius buvo kalba
mas garsiai. Maldos žodžiai, 
kaip smilkalas, kilo prie Ma
rijos iš nekaltų širdžių. At
kalbėjusios rožančių grįžo į 

ir ne-

*J>ėti. 

do ir tokių, kurios nutarė 
kovoti prieš komunizmą. Čia k l a s ę " p i l n o s džiaugsmo 

mas nutilus muzikai su mu- tai jau be kariško elemento i š d i l d o m o j a n g m o š i r d y j e 

zikantu apleidžia sodą) As reikės ir protui gerai padir 
jau namie! 

DANUTE: (Susijaudinus)/ 
Jonai! Taip netikėtai... Al Per sodaliečių susirinkimą I kartais ir labai juokingų. Į 
taip tavęs pasiilgau... Man Aldona Sakalaitė paskambino' 
taip buvo liūdna be tavęs... I pi Janu penkis sunkius muzi-
Aš laukiau tavęs kiekviena Įkos kūrinius. Iš Aldutės su-
dieną sugrįštant... įsilauksim tikrai gabios pija-

JONAS: Štai, jau ir namie! nistės. 

Susipažinimo Diena 

Be rimtų įvykių pasitaiko 

! Svetimam jis buvo bekalbis, do jo namelius, suka mašinas ; 
i Su juo tik pati motina temo-
/ k a susikalbėti, j i viena supra-
( nta, numano, ko kūdikiui trū-
Į ksta, ko reikia. 

\ Pati motina tegali ištvermi
ngai dieną ir naktį teikti mo-

>t tinišką pasišventimą, priežiū
rą kūdikiui jo auginime, auk-

. Įėjime, kol pats savo kojomis 
I galės remtis, rankomis mais

to pasiimti, pasidaryti; kol 
I j is vyru taps. Metai truks, kol 

jis pradės vaikščioti, kiti me
tai truks, kol ištars vieną ki
tą žodelį savo motinėlei, dar 

girnas suka vanduo, ar vėjas, 
kuomet suderinta ugnis ir [ gų, tik mes keturi belikome 
vanduo traukia jo vežimą, šil- čia. Vieni žuvo kare su len

kais, kiti išvažiavo namo, o 
pažinęs žemės turtus jis išsi- tieti dar randasi karo lig 3-
kasa ir iš jų pasidaro sau tin- ninėj. Jų vietas užėmė kiti 
kamesnį būvj; susipažinęs su kareiviai. Už savaitės ar ki-
gamtos galybių jėgomis, jas tos mes irgi išvažiuosime na-
suderinęs panaudoja savo bū- j mo. 
vio pagerinimui. Elektros jėga JONAS: Aš jau labai namų 

I p kiti kol pats galės savo ran
kele pasiimti sau valgio, kol 

f pats galės apsirengti, paga
lios, sau duonos užsidirbti. 

I Nei motina, nei tėvas tuo 
nesigąsčioja. Tik jiems yra 
viskas galima; jie nie£o nepa-
būgsta; augina, nenustoja au
klėję, nors ir kažin kaip ilgai 
truks. Ne tėvams vaikai daro
si brangūs žiūrint į vaikų a-
teitį, remiantis tik viltimi. Vi
ltis kyla, kuomet praeities mo 
kytoja papasakoja, palyginda
ma žmogaus praeities būvį su l potentia. 

jo namelius apšviečia, jo ma
šinas suka, įvairius darbus 
atlikinėja. • 

Nors ir yra jaunimo ateitie, 
0 jaunimas yra mūsų ateitis; 
nekartą jis senesniuosius pa
stūmėja į nusiminimą, į neb 
viltį, kuomet jaunifme tepama-
tai silpnumėlius. 

•Šia, aš turiu saujoj ąžuolo 
gilę, o joje yra gyvybė, k bi
rios negaliu matyti. Aš tik
rai žinau, kad joje yra gyvy
bė. Aš žinau, kad iš gilės gaii 
išaugti ąžuolas ir aukštesnio 
ir storesnis už ąžuolą Baublį, 
tebesantį Bijotų dvare, ties 
Girdiške. Jaunime teįžiūrime 
naudą ateičiai. Žiūrėk, kiek 
nori, į jaunuolį, dirbantį bile 
kokį viešąjį darbą ir tegalėsi 
pakartoti seną posakį: vita in 

1 •••*' " BSgilas 

pasilgau... (Pasigirsta trimi
tas). 

PETRAS: Einam. Ja u lai 
kas pietauti. Paskui pasikal
bėsime. 

» 

(Visi išeina). 
(Uždanga) 

Ar aš tau nesakiau, išeida
mas į karą, kad lauk, aš su
grįšiu? Dabar mes vėl kartu 
(Jonas apkabina Danutę ir 
glaudžia prie savo krūtinės). 
Vėl mūsų širdyse, kupinose 
jaunystės džiaugsmo, nuostfi-
bi muzika grieš laimės ir 
džiaugsmo himnus... 

DANUTĖ: Brangusis, ma
no Jonai, mes vėl kartu... Da
bar niekas man tavęs neat
ims... Niekas mūsų nepers-

JONAS: Taip, mano bran
gioji, Danute! Vakare skirė-
mės ir vėl vakare susitikom... 
Dabar amžinai būsime drau
ge... 

DANUTĖ: (Linksmai) 0 
kokie mes laimingi! Mes vėl 
laisvi, kaip areliai, kaip gi
rių paukščiai! Tik gyvenk ir 
norėk! Džiaugkis laisve! 

JONAS: (Pakėlęs akis į 
dangų, pasižiuro j rytus ir 
sunkiai atsidūsta) Dar mes 
nesame visai laisvi... Nors su
mušėm bolševikus, isnaikinom 
bermontininkus, sutriuškinom 
lenkų jėgas, bet dar mūsų 
VILNIUS — Lietuvos širdis 
ir sostinė, kur ilsisi mūsų se
novės karžygiai - didvyriai, 
kur miega kapuose mūsų pra
bočiai, kur tiek daug yra 
mums brangių iš senovės lai
kų atiminimų ir stebuklingi 
AUŠROS VAETAI, randasi 
priešų naguose ir laukia iš 
laisvos Lietuvos vaikų pagei-

Pranė Ivumskytė, Bronė No 
rvainytė ir Ona Usytė atsto
vavo sodaliciją Eueharistinin-
kių ir Marijos Dukterų susi
rinkime laikytame "CSaca" 
centre. 

Akademijos orkestrą visu į-
sitempimu dirba. Orkestro na
rės, turėdamos laisvą valan
dėlę nuo pamokų, sunaudoja 
praktikai. Jos pasiryžusios 
laikytis pirmos vietos. 

Gyvasis Rožančius 

vairumas sudaro gyvenimą. 
Viena diena mokslo metuose 
yra pavedama ketvirtametė-
ms. Tą dieną jos turi pilną 
valdžią ant pirmamečių. Jos 
supažindina mūsų "mažytes" 
su akademija, tvarka, drau
gėmis ir kas svarbiausia išti
ria šių jauniausiųjų sesučių 
būdą. 

Tokia diena buvo ketvirta
dienį. Iš vakaro seniorietės 
pranešė frtšmanietėms, kad 
turi ateiti į akademiją apsi
vilkusios paprasta darbo suk
nele, ant galvos maža kepu
raite ir plaukuose kaspinu. Iš. 
pat ryto seniorietės pradėjo 
su savo įsakymais ir šposais. 
Vieni iš jų buvo rimti, kiti 

čiais metais į Ameriką ir tos 
grupės pasiuntimas į Ameri
ką. Taryba Amerikos lietu
vių olimpinio komiteto per 
adv. Bagdžiūną pakvietimą 
Lietuvos sportininkų į Ame
riką priėmė ir nutarė ateinan
čiais metais 13—15 žmonių 
sportininkų grupę pasiųsti į 
Ameriką, kur sportininkai ru
ngtyniaus ruošiamosiose Ame 
rikos lietuvių rungtynėse. Spo 
rtininkų rinktinė bus suda
ryta iš krepšininkų, lengvatle 
tų, boksininkų, tenisininkų ir 
plaukikų. Grupė į Ameriką 
bus išsiųsta birželio mėn. 

Kad siunčiamoji rinktinė 
tinkamai atstovautų Lietuvos 
sportininkų vardui ir gerai 
pasirodytų visose varžybose, 
rinktinė bus sudaryta šiomis 
dienomis ir kiekvienos šakos 
sportininkai treniruojami ati
tinkamos sporto šakos trene
rių. Sporto sąjungos, kurių 
tik šakų sportininkai bus siu
nčiami, įpareigotos tuojau iš
rinkti geriausius sportininkus 
ir juos pranešti k. k. rūmams. 
Patekę į rinktinę sportinin
kai turės pasiduoti jiems tre
niruotės metu ir apskritai de
damai sportinei drausmei, gi 
nepasiduodantieji bus greit 

Akademikių religinė nuotai , juokingi ,o kiti bereikšmiai, j pakeičiami kitais, o jei nebus 
ka labai aukštai pakilus. Tai 
parodo dažnas lankymas kop
lyčios, dažna šv. Komunija, o 
ypač ši mėnesį kasdienis ro
žančiaus kalbėjimas. Akade
mikės pasidalinusios į tris gru 
pes: Pirmoji reprezentuoja 
džiaugsmingą rožančiaus dalį 
ir kalba rožančių pirmadie
niais ir ketvirtadieniais; ant
roji sopulingąją dalį ir kalba 
antradieniais ir penktadie
niais; trečioji — džiaugsmin-

Mūsų "mažytės" pasirodė j k u o pakeisti, jų vietoje nie-
"good sports" viską sąžinių- įkaa nevyks, 
gai išpildydamos. 

Po pamokų, visas pirma
metes išvedžiojo akademijoj 
ir sode, išaiškino visas smulk
menas, supažindino su visu 

Kaip pernai Amerikos lie
tuvių sportininkų atvykimas 
Į Lietuvą buvo reikšluingas 
ir Amerikos lietuviams ir 
mums patiems, taip ir atei-

bos... Vilniui išvaduoti reikės 
daug dar naujų aukų paau
koti... 

DANUTĖ: Vilnių vaduoti 
eisime visi kartu. 

JONAS: Taip visi kaip vie
nas ir atkeršysime lenkams, 
už padarytas lietuviam-
skriaudas! 

(Uždanga nusileidžia). 
Galas 

kuo ir ant galo atsivedė į inančiais metais mūsų sporti-
salę "Pri imtuvems". Kas č ia ! n j n i a j į Ameriką nuvykimas 
buvo, tai žino tik dalyvavu- ' m : s Reikšmingas ne tik vyks-
sios, paslapties ceremonijų tantiems, bet ir Amerikos lie-
negalim išduoti. Nors kaip j tuviams. Tiesa, nedidelis bū-
kurios daug prikentėjo, pri- r eij> s sportininkų pamatys, 
vargo, bet tuo pačiu sykiu ir kaip antrojoje tėvynėje gyve-
prisilinksmino. Grįžo į namus l i a mūsų broliai, bet daug ko 
pilnai patenkintos, tik apgai- g a]ė s iš jų pasimokyti, par-
lestavo, kad tokių prašmat- j Vi žti į Lietuvą ir čia pasklei-
nybių būna tik viena diena. sfi. Be to, mūsų sportininkų 

Ši diena įtikino vyresnes 
akademikės, kad pirmametės 
vra vertos Švento Kazimiero 
Akademijos — 
vardo. 

aplankymas Amerikos lietu
vių dar daugiau sustiprins 
pasaulinio kongreso Kaune 

akademikės ' ***• užmegstus santykius.. 

Mirta Pagojūte, akademik' PLATINKITE " DRAUGĄ n 
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LABDARIŲ DIRVA 
SEIMAS JAJJ ČIA P A T , kus raportus. Svarbu, kad tų 

— raportu, pasiklausyti susirink 
Laikas greit bėga. tų visų mūsų organizacijų ir 
Rodos, visai dar neseniai ri- draugijų atstovai, k a d susi-

nkoinės \ pernykštį Lietuvių r inktų mūsų profesijonaiai. 
E . K. l a b d a r i ų seimą, o žiū- (ypae gydytojai) ir biznieriai, 
rėkit, jau visi metai prabėgo kad suvažiuotų visi Chicagos 
ir už poros savaičių ki tas sei- litrtuvių katal ikų visuomenOs 

UNCLE W I € S I L V a T O I € K S 

mas įvyksta. ; veikėjai. 
Bet, labdarių sąžinė y ra ra- i Seimas, kaip jau buvo pa-

-mi. Tarpas t a rp pernykščio rkelbta, įvyks sekmadienį, la-
ir šiu metu s imo inūsų piga-1 pkrieio 8 d. Dievo Apvaizdos 
nizacijos gyvenime nebuvo tu- J parap. salėj. J i s prasidės Sve
č i a s . J į pripildėme ki ln ia is ' n tomis mišiomis 10:30 vai. 

/v1'kę tarė. 
is. O carrolis. 3 imrru-ps 

1)U6 įsteigti Prieglaudų Sta- teks pats sunkusis ir didysis 
tymo Fondų i r sudaryt i t in- ' darbas, tačiau dirbti turėsi-
kami planai. Šį svarbų reika- nu* visi. 
lą, referuoti y ra pakviestas Į Šie dalykai čia primenami, 
žinomas lietuvių katal ikų vei- ' nes sąjungos centras nori, 

Misijos Pas Mus 

Nuo 

40 vai. atlaidai 
Spalių 30 d. prasidės 40 vai. 

atlaidai. Per atlaidus pamok-
jxi^vvrvi\iL.iu, XJ^L«. x\uo gĮ^g gafeyg tas pats misijpnje 

spalių 26 iki 29 d., Šv. A n t * r h i , A t į a i d a i v r a D i e v o m a . 
ar t imo medės darbais. I r kuo Bus pasakytas tai progai tin- k - j a g fe l l o l u s ' l a b d a r y s ' a d v . ! kad į šių no tų seimą šuva. ™ bažnyčioje prasidės misi- l o n h l , a i k a g > [^ s t e n g k i m e s 

ta daug visokių parengimų, • moterys, 0 2 vai. labdarių aą•• t į i r s v a r b i a u s i a 
sušelpta daug tautiečių, pa
šalpos reikalingų, atmokėta 
ūkio skolų. 

Plačiai apie metų darbą cia 
mrašys iu . Tie darbai pauis-

jungos centro pirmininkas A- & i m e 

ntanas Bacev7ičius a t idarys 
seimo posėdį. 

a r pajeg-

Praėjiisios savaitės mūsų 

Nekartą jau buvo pabrėžta 
dknraš ty j e " D r a u g e " , kad 
prieglaudos s tatymas yra la-

skyriuje buvo rašyta, kad šio bai kilnus, bet ir labai dide 
kčs metiniaune seime, kuomet i seimo uždaviniai bus didesni, J-s užsimojimas. Čia jau ne 
labdarių centro valdybos na- ' negu kitų buvusių seimų. Vie- |vien labdarių sąjungos, bet 
iriai atsistos prieš seimo d a - ' r a , reiks baigti mokėti ūkio j visos mūsų visuomenės rei-
lyviųs i r išduos smulkmeniš- skolas, o k i ta — jau laikas kalas. Gal būt labdariams 

ttelių lietuvius širdingai kvie 
Be kitko, seime išgirsime &„ p a s ! m a i : ( i o t i brangiomis 

kun. Aniceto Linkaus kalbą, j | > j e v o malonėmis. 
J i bus įdomi, nes gerb. \Vest 
Pullmaiio lietuvių parap . kle
bonas šią vasarą lankė Lie
tuvą, prisirinko daug įspūd
žių ir juos seime papasakos. 

Misijų nauda 

Kaip žmogaus kūnas reika
lauja kasdieninės duonos, ta ip 
siela trokšta dvasios peno. 

J i s seimui papasakos ir apie K a d geriau Dievą pažinu?,! 

<? = ^ 

JUOZAPO TEISYBE! 

GOV. ALFBED M. LANDOS 
UŽ PREZIDENTĄ 

" P o dviejų metų Paraonas sapna
vo sapną; *** 

" 2 : Iš upes išėjusios septvnios la
bai gražios ir riebios karvės;**** 

" 3 : Išsinėrusios iš upės taipogi ki
tos septynios karvės bjaurios ir la
bai suliesėjusios; *** 

" 4 : I r prarijusios anas, kurių ste
bėtinas buvo graživmas ir r iebumas . ' ' 

Juozapas, tuo laiku kalinvs, išaiš
kino Egypto karal iaus sapną š iaip: 
septynios riebios karvės buvo septv-
ni tur t ingi metai , o septynios liesios 
karvės buvo septyni blogi metai, ku
rie seks. Juozapo patarimu, Egvp-
tas pasidėjo j avus i r k i tus maistus 
dėl ateinančio bado. 

Sis truputis istorijos iš Senojo Tes
tamento yra mums dabar įdomus, 
nes jis išaiškina Juozapo " p a k a n k a 
mumo ekonomiją" prieš Naujos Da
lybos "p lanuotą t rūkumą ." 

# Kaip kiekvienas mokyklos vaiku
tis žino, Egyptas, užėjus badui, par
davinėjo maistą savo kaimynams. 
Rezultatas Naujos Dalybos maisto 
la ik ino , šis kraštas pradėjo pirkt i 
iš užsienio net pirmiau negu sausra 
aplankė Ameriką. Taipgi, Amerikos 
antroji sausra atėjo pabaigoj septy
nių metų depresijos. 

Biblijos istorija — visos istorijos 
— duoda eiles pavyzdžių " p l a n u o t a 
t r ū k u m o " blogų pasekmių. Senovės 

COL. F E A N K K N O X 
UŽ VICE-PREZIDENTĄ 

Romoje imperatorius Domitianas da
vė įsakymus padidint i javų derlių, 
bet su sąlyga, kad. naujų vynuogių 
daržų nebūtų sėjama Italijoj a r pro
vincijose ,ir kad pusė vynuogių dar
žų būtų sunaikinta! Šis "pakas i -
n i a s " n e b u v o n ė k i e k p a s e k ' m i n g e s -
nis senovės Romoje negu moderniš
koj Amerikoj . Po kiek laiko, pri trū
ko vyno ir Domitianas turėjo išleis
t i naują įsakymą atnauj int i vynuo
gių daržus. 

Čionai, Amerikoje, valdžia išmokė
jo ūkininkams suvirs $471,000,000, 
kad sumažinti kornų auginimą kuone 
13 milijonų akerių. Šis sumažintas 
plotas 'maždaug vieną-trečdalį Iovva 
valstybės dydžio. Iovvos ūkininkai 
išrado, kad negali savo kornų par
duoti nė Atlantos nė Pacifikos pa
kraščiuose. J i e negalėjo pri lygt i kor-
nui suvežtam iš- Argentinos." Dabar, 
k a d Aukščiausias Teismas nuspren
dė AAA neprit inkančiu konstituci
jai , A A A dvasia vis dar galioja po 
žemės taupymo vardu. Turėjome an
trą sausrą* i r daug ūkininkų tur i 
p i rkt i svetimą korną šerti savo gy
vulius. 

Visi nori pažangos, bet t i k ra pa
žanga daroma teiv kur pasinaudoja
ma praėjusiais patyrimais. 

tai,, ka ip Lietuvoje tvarkosi 
labdarių organizacijos ir prie 

Labd. giaudos. 

K A I P GYVENA P A S K U T I 
NIS ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

reikalinga įsigilinti į tikybinį 
mokslą, kurį gali teikti tas, j 
kuris yra pats jo ragavęs. 

Kad geriau Dievą pažinus, 
kad ištikimiau J a m tarnavus 
ir už tai apturėjus laimingą 

su savo sielos priešais ir tą 
kovą laimėti. Todėl, sulaukę 
atlaidų, darykime sąžines at
skaitą, eikime išpažinties ir 
pasistiprinkime angeliškąja 
duona. Pasinaudokime šia pro 
ga, n s kitos tokios, gal, ne
beturėsime. 

Kun. S. J . Bartkus 

Spalių 25 d. bus p r a k a l b o j 
parapijos svetainėj. Girdejan-M 
bus įžymus kalbėtojas, A. SUK I 
tkus iš Waukegan, 111. Kai 
bės už demokratų kandid: 
tus. Prakalbos prasidės \2 va 
Kviečiu visus atei t i ir pas : . i š 
klausyti . Rap ^ 

bp-
Gam-tos Prajovus su-

— Qfri-
*MJCT& Ūkin inko-Karą tf 

liaus (Gnybalių km.) karvė J i 
atsivedė iš karto keturis ver ei-
šiukus, kurie visi sveiki augu. 
Rudaitis miestely u i fcg ino ssz 
rekordinį arbūzą, apie M)' kg. • • 
svorio; būtų daT sunkesnis už- pa
augęs, t ik audra n u v e ^ nuo-)r-
ramsčių, ir j is nutrūlifJ nu< QO-
koto. Maitino pienu. «Vj įpil T., 

tračią dieną po pu-ę 
tikliniu vamzdeliu į ZZ 
vidų. t 3 

1 — 
Prancūzų laikraštis "Cou-, 

rrier du Pas-de-CalarsM pas
kelbė savo specialaus kores
pondento straipsnį, pavadi 
tą "L ie tuvo je" , kuriame J>1 
ciai aprašomi prancūzų k a t . j * | 
likų ekskursijos po Lie t i s i 

© 

I 
LIETUVIAI DAKTAEAI 

Sustiprinti Dvasioje 

(;RAND RAPIDS, MICH. 
— Šv. Petro ir Povilo bažny-

užmokc stį, reikia dalyvauti ] (v I 0 j e \^im Alfonsas, pranciš-
I r jei yra reikalas, pats su- misijose ir klausyti misijonie-1 konas vedė rekolekcijas nuo 

teikia dvasinį patarnavimą, r iaus pamokslų. Je i mes no-1 \<L iki 18 spalių. Šimtai žino-
rime ką nors išmokti, samdo- j n ių pasinaudojo rekolekcijo-
me mokytoją, kad mokytų, ka m į g įr gv# Komunija sustipri-
da suprantamai išdėstytų mu- j n o s a v o dvasia. Be to, daug 
ms nežinomą dalyką. Įgiję ( žmonių įsirašė į tretininkus. 

BALSUOKITE UZ LANDOM IR KNOX 
Amerikoniška Rinka Amerikos Ūkinbdcarn^! 

— Nuo pat savo pirmojo 
l>amokslo katedroj , — pasa
kojo vienas buvęs Ekscelen
cijos vyskupijos dekanas, — 
padarė didelį įspfrdį: pasakė 
lietuviškai. Dvarponiai tuo 
buvo- labai nepatenkinti ir ka
tegoriškai pareiškė: 

— N<®> tas vyskupas mūsų 
arkliais nevažinė*, i r pietų 
mes jo nekviesime. 

Tačiau praslinko kie klaiko, 
lenkuojantieji ėmė apsigalvo
ti. Girdėjau, — pasakojo to
liau tas kunigas, — vienas 
reformatas juokais i r pasakęs 
tiems dvarponiaims: 

J u m s belieka arba eiti į 
Kanosą, a rba pereiti į kalvi-
nizmą... Vėliau dvarininkai 
savo nusistatymą kiek pakei
tė. * I Ą ^ W 

IŠ viso Ekscelencija mylė
davo lietuviškosios liaudies 
atstovus ir ragindavo, kad 
parapijose jį a t lankytų val
dybos ir bažnytiniai komite
tai, — baigė paskutinis ma
no pasikalbėjimų dalyvis. 

Reporterio uždavinys atlik
tas. Darbo finalas — vaišin
go vienuolyno refektorius. Čia 
prie vienų stalų drauge s a 
arkivyskupu ir paprasta is 
broliukais išsrėbęs porą rll-1 
gūsio pieno lėkščių, nakčia i 
autobusu dūmiau į Kauną. j 

J . ŽL 

BAZARAS 

supratimo prieiname prie tik- Tretininkas 
slo. Tat ir misijų laikas y ra 
Dievo malonių laikas ne tik 
kad atl iktumėm gerą išpažin
tį, priimtumėm šv. Komuniją, j ROCKFOKD, ILL. — Sv. 
bet yra laikas, kuriame klau- Petro ir Povilo parapijos ba-
soniės t ikybinio mokslo mo- žaras prasidės spalių 2-t d. 
kytojo, misijonieriaus ir tuo i ir tęsus per 5 dienas. Klebo-
įg-ijame didesnį supratimą sa- j nas kun. M. Švarlis, ir komi-
vo brangaus tikėjimo i\ ika- ' ti tas, darbuojas, kad baza- j 
luose ' j a s pavyktų. 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTI&TAS I 

1446 So. 49th Ct.f CJcem, J 
Utarn., Kctv. ir Pčtu. 10— 9̂ vai 

3147 SD. Halsted St., Chicago 
PancMl., Scrcd. ir Subat. nuo 2—" 

Tel, Calumet 5974 Ofiso valando 
9 ryte iki * ^al< 

išskiriant .-
madienius ii 
trečiadienius. 

D8. A. P. STULGA 
DAIfTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 

R«i. 6924 So. Talman Ave. 
Re& Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. EEMlock 4848 

U , J. 1. SIMONAITIS A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Rbad 
Vai. 2 - 4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedaliomis susitarus 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI TeL CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS' Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Ofiiee 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR.J.J.KOWAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Ofi'ice Hours 

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

I 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pa#al sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DU S. IIEŽIS 
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 

TeL BOUlevard 7042 

M . C Z. VEZaiS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

£ 

KUPIŠKIS . — Šepetoj ra 
s tas labai retas pasauly auga-1 
l a s — b e r ž a s k e r e k š l i s , kui'k)v | Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

lapai pailgi ne pailgai (kaip 
papras ta i esti) , bet skersai. 
Šitas Sepetoj rastasis medelis 
tur i 80 cm. aukščio. 

REZIDENCUJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 West 35th Street 

K L mm 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRgima 0036 

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

J V A I R Ū S D A K T A R A I 

SfT METŲ PRITYRIMAS 
Akys egiaminnojamos — akiniai 

pritaikomi 

M . JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CANal 0623 

>i 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. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;3Q z. z* 

DR. MAUR1CE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. AsbJand Ave. 
Tel. YARds 0984 

Rez.: TeL PLAza 2400 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
2158 W. Cermak Road H 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ki^tvergaLs pagal sutar t į 
2305 So. Leavitt St 

TeL CAIfal 0402 

DR. A. J. MANIKAS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURJCLAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—&:30 

vakare 
REZIDENCLTA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd S 
Valandos: 9—10 ryto ii* 5>—6 ve 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai; "*@l 
pagal sutartį 

Residence 
6609 S. Artedan A 
PROspect 3403 

D U . J. SU IMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai I 

pagal sutartį. 

Km.: 
2456 W. 69 S t 

TeL Otiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHEKUROAS 

4142 Aireher Avenue 
Ofiso vaL: 2-4 ir 6-8 P. M. 

. Res. ofiso vai.: 10-12 A M. 
* M P. * 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį _̂  
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CICERO LIETUVIŲ 2INI0S 
f Vytis su Vyte 

• 

I Spalių 17 d., Šv. Antano 
bažnyčioj kun. J. Klioris su
rišo moterystes ryšiu Joną 
Dainelį su Vladislovą Mor-
kfmaite. Jaunavedžiai yra na
riai Vyčių 14 kp. J . Paineli* 
per kiek laiko buvo kuopos 
pirmininkas ir sėkmingai tva
rkydavo draugijos reikalus, 
šliūbas buvo labai iškilmin 
gas. Bažnyčia gražiai išpuoš
ta ir pritaikinta vestuvių iš
kilmėms. Labai girtina 

jau eina geryn. 
Buvo susirgęs mūsų duon

kepis F. Miliauskas, 1425 So. 
49 ave. Ligonine/j išbuvo ke
lias dienas. Nors jau grįžo 
namo, bet vis dar serga. 

Bazaras Šv. Antano parap. 
jau eina prie užbaigos. Bet 
dar daug yra daiktų. Daug2* 
lis parapijonų dar nebuvo ba-
zare. 

Brangios dovanos laukia 
jūsų, mieli parapijonai. Ne-

•iiiergės. Buvo gražiai apsiren-. £ e r a ¥**>& 

a_ j pamirškite ateiti. Naudokitės 
Rap. 

gusios, taip kai dera būti ba
žnyčioj. 

Po šliūbo įvyko šauni puo
ta J. Sbameto salėj. Kiek te
ko matyti per rakto skylutę, 
salėj irgi buvo graži ir pa
vyzdinga tvarka. Prie gražiai 
fmpuošto stalo ir gausiai ap
dėto visokių valgių, kun. St. 
ValucUas atkalbėjo maldą, Po 
to visi svečiai sotinos ir link
sminos iki vėlumos. 

Šitokiai pavyzdingai pore
lei lieka tik palinkėti geriau
sio pasisekimo naujame luo
me, i i Rap-

L. Norus (NoruševL4*ia) 
d/imi^iasi •* parsivežęs savo 
žmoną iš ligoriiitėt?.' -Mat*? :jai 
buvo padaryta dvi sunkios c-
}H racijos. Bet dabar jau svei
ksta. . ; 

Rapolas Meškauskas jau 
virš dvi savaitės kai guli ap
skrities ligoninėj. Turėjo pa
vojingą operaciją, bet dabar 

i 
{ xVxiierikos Lietuvių Katali
kių Dukterų klubas laikė mė
nesinį susirinkimą spalių 7 
d. Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. 

Klubas rengia vakarą, va
dinamą "FJunket Dinner" 
lapkričio 12 d., parapijos sa
lėj. Visi prašomi įsigyti bi
lietus iš anksto. Bilietų ga
lima gauti pas komisiją, bū
tent ponias York, Condrotas, 
Pocius, Atkočiūnas, arba pas 
nares. 

• 

Prieš kiek laiko "klūbietės 
vaidino labai juokingą veika-
lą. Didžiausia padėka tenka 
P. Pocienei, kuri labai daug 
pasidarbavo, ir, dėjo1 pastan
gų, 'kad veikalas gi^žiaj iš
eitų. Džiaugdamosios tuo pa
sisekimu, khibietės vėl mano 
suruošti kokį teatrėlį. Išrink
ta tam komisija. Komisija sa
ko, kad ji suras tokį veikalą, 

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 ldlocykles) 

dalyj sunaikino demokratiją. Į 
Didžiausia priežastis komu- į 

nizmui prasiplatinti Ameriko- \ 
je, sako, būtų duota tik iš 
pusės reak<ujinių respubliko
nų. 

Strasolmrgens yra priskai-
tomas prie maž daug pažan
gių respublikonų. Jo įtaka 
Pennsylvanijoj y r a nemaža. 

*-v RADIO 

Mums gi, chieagiečiams, irgi 
malonu buvo klausytis Budri

k o sekmadienio prograos, ku 
rioj dalyvavo galinga Budri-
ko radio orkestrą, radio kva
rtetas ir Makalai, 

Ketvirtadienių vakarais Bu 
driko pastangomis transliuo
jamos kitos radio programos 
iš stoties WHFC nuo 8 iki 9 
vai. vak., be to pirmadieniais 
ir penktadieniais duodamos 
programos iš stoties "YVAAF, 
5 vai. vak. Her-J. 

Banknotas iš Medžio 

MAGKDBURG, Vak. Į Ma-
Praeitą sekmadienį nekant- gedburgo reichsbanko skyrių 

riai laukėme 5 vai. vak. prie atvyko žmogus, nešinas pake-

išteptų grindų jam nukrito 
20 markių banknotas ir stip
riai prilipo. Nenorėdamas su
draskyti, jis jį išpiovė su gri
ndimis ir atnešė į banką, kad 
pakeistų nauju. Banknotas su 
grindų išpiova pasiųstas rei
chstagui į Berlyną. 

M M II I- I I • » » ! ! ! . ! . Į Į tm 

Columbia Tinklas — Tre
čiadieniais, Chesterfiekl Ciga-
retai, Kostelanetz Šokių Or
kestrą, Nino Martim ir Cho
ras, 9 v. v. E.8.T., 8 v. v. C.T., 
7 v. v. M.T., 6 v. v. P.T. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Iš New °Yorko ateina gan
dai, kaiį New Yorko birža 
(Wall Street), savo bįur0) gau
tomis žiniomis jau įsitikino, 
kad Landomas nebeturi jokios tautiečių ūpą, kurie, gyven-
pro£Os>ir ka4 Jto<oseveJta&, ti- A t • + L t M i 
krai !tm>M^iitfikS! . ^ ^ f ^ ^ « pre
zidentu. Didžiuma 'biržos mi
lijonierių leido be galo daug 
pinigų Landonui pravesti į 
prezidentus. Dabar-gi, kada 
mato, jog jų didelės pastan-

savo radio priimtuvo. Paga
lios, pasigirdo švelni melodi
ja "Plaukia sau laivelis" ir 
Budriko radio linksmybės lai-
vas atkeliavo į regularę sto
tį WCFL. 

tą, iš kurio jis dideliam ban
ko tarnautojų nustebimu iš
vyniojo nemažą medžio gaba
lą. Viename bute ant naujai 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8340 

Ši radio valanda yra tie
siog pažiba mūsų išeivijos 
monotoniniame gvvenime. Įsi 
Vaiždinkime tik sau tų fnįsų 

kokio dar Ciceroje nebuvo, gos nueis niekais, milijonie-
Lauksfme. Klūbiete 

IŠ POLITIKOS LAUKO 
D n a n o a i m a e l mintinga politika apsaugojo 
K n a n e s i m a s j A i w r i k nuo dvieju kraštu. 

Svarbus susirinkimas JOHN 
T. SUKIS FOR JUDGE BOO-
STKRS KLUBO įvvks trečia-1 
dienyje, spalių 21 d., 18 vai. | 
vak. Morrison viešbutyje, 
room 387. Prašome visų at
silankyti ir nesivėluoti. 

Felice Nausėda, sekretorė. 

tinybių — fašizmo ir komu
nizmo, kurios didelėj Europos 

MIUJONIERIUS REMIA 
ROOSEVELTĄ 

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas didžiųjų milijonierių 
R. B. Strassburger pareiškė, 
kad jis remia F. D. Roosevel-
tą ir už jį paduos savo balsą. 
Strassburger yra respubliko
nas ir buvo delegatu respub
likonų Clevelando konvenci
joj, kuri nominavo Landoną. 
Strassburger yra Norristovvnc 
laikraščio Times - Herald lei 
dejas. 

Strassburger, paskelbdamas 
savo pasiryžimą remti Roose-
veltą, pažymėjo, kad niekas 
kitas kaip tik Rooseveito iš-

t 
VICTORIA VALČIUS 
(po pirmu vyru Kairiene) 
MirS spalių 19 d.. 19 36 m., 

10:20 vai. ryto sulaukus 47 
metų amžiaus. 

Kilo iš Šiaulių apskričio. 
Triškių parapijos. 

Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Stanislovą, 2 sūnus: Vik
torą ir Albertą, marčią Marijo
ną, anūką Viktorą, Jr., sese
rį Uršulę Klusienę, 2 pussese
res: Druktėnienę ir Stancikie
nę, 1 pusbrolį Antaną Šlaute-
rį ir gimines; o Lietuvoj se 
šerį Oną Barvidienę, pusseserę 
Oną Matienę, 2 pusbrolius: Ka
zimierą ir Izidorių Šlauterius 
ir gimines. 

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St. 

Laidotuves įvyks penktadie
nį, spalių 2 3 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydSta į 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. Mar
ti, Anūkas, Sesuo, Pusseserės, 
Pusbroli* ir (Ūminės. 

Laidotuvių direktorius But
kus l 'ndertaking Co. Telefo
nas CANal 3161. 

riai svarsto, kaip čia jie ga
lėti] pasigerinti Rooscveltui 
dar prieš rinkomis, nes po 
rinkinių jau bus per vėlai. 

Sakoma, jog būsiąs sudary
tas komitetas iš biržos mili
jonierių, kurie dar nėra davę 
pinigų Landonui. Tik bėda 

Įtuose, tik sekmadieniais vie
ną valandėlę gali pasidžiaug
ti savo gražia kalba, daino- Į 
mis ir simfonine muzika. 

Iš tolimų Texas, Maine, Mo
ntana, Florida, Kanada ir ki
tų valstybių ateina lietuvių 
padėkos laiškai Budriko adre
su ir tas įrodo jų nepaprastą 
susidomėjimų šia programa. 

^ • — — ^ "—II •• • • • • • • • • » I • • • » • • — — — 

kandidatas į teisėjus adv. J . 
T. Zūris. 

Bus ir graži programa, c 
po viso busteriai atsilanku-

jiems, kad tokių milijonierių Mus pavaisins 
labai mažai susiranda. 

ItOSELANDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ VEIKLA 

Spalių 25 d., Strumilo svet., 
9 wardo Beg. Liet. Dem. bus
teriai rengia mass-mitingą. 

Dalyvaus žymūs kalbėtojai, 
kurių tarpe rasis ir lietuvis 

Moderninis M o k s l a s 
Gelbsti Sveikatos 

Būdavotojui 
NU«A-TONE turi svarbu Zinc Phos-

phide mišinį, duodantį naudingą, 
phosphorą, be ko negalima turėti 
stiprių ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo • paosphorą, kad sura
minti jauslius ir sukrėstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. 

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turis geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų vaistįjoje. Pradėk šian
dien imti sustiprintą NUGA-TONE 
ri pastebėk kaip pagyvėsi. Parduo
damas ir užtikrintas pas visus vais
tininkus. 

Nuo užkietėjimo imk — UGA-SOL 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 

Viskas dykai ir visi kvie
čiami dalyvauti. Rap. 

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

Grabnamių 
' ; _ o_ 

Pidžiausiav paminklų dirbtuve Chicagoj 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

O 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORfWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

£± 

* 
* 

HE* 

• 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos j 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse j 

S. C. Lacbawicz 42-44 E. 106th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Think ot it—how tbls old wor!d 

does make progress—now comes a 
preseription which is known to phar-
macists as Allenru and within 48 
hours after you start to take thls 
bwift acting formula pain, agony and 
lnflammation caused by excess urio 
acid has started to depart, 

Allenru does just what thls imties 
Bays it will do—lt is gruaranteed. You 
can get one generous bot tie at lead-
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't bring the Joy-
»us rasults you ezpect—your money 
•rhole heartedly returned. 

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

A. Masalskis 
A. Petkos 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

J. F. Radzius 

AMERIKOS GERIAUSI 
Šia 

kaina! 

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skodas 718 W«* 18th Street 
Phone MONroe 3377 

• ^ - i ^ B P ^ " ^ " 

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

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

m j / 1 * 

"pRYOUR 

E VE s 
Write for Fr*e Book 

I "A World of Comfort for Y»ur Ey«»" 

Night and Morning 
TVt̂ l flUiii na vara iišiii n u o S A H I S A . 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la

šus Marine: Palengvina nuvargu
sias akis. 
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ COMPANY^;^;-

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742 
fc&yr.—4447 S. Fairfield Avo.| 
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Koncerto Tikietų Platinimas Prasidėjo 
Kasdien Susilaukiame Nauji Talkininku 

Svarbiam Darbui 
"Ona Katkauskaite yra 18 str. ir Pr. Valuckis, 725 W. 

žymesne lietuvaitė, pasiekusi 19 str. — Dievo Apvaizdos 
dainos ir muzikos meno aukš-! parap. 
tumu, negu Jaek Sharkey, ku-į Kun. M. Urbcmavičius, M. 
rį taip vertinome ir brangi-1 L O, 2327 W. 23rd PI., J. Bra 
nome, nes jis mūsų tautietis • eait4s, 2225 S. Irving ave., P. 
fir tokiu save vadino". — FaWjonaitis, 2222 W. 23 PI., 
Taip kalbėjo gerb. kun. Ig . | J . KuKtouskas, 2334 S. Oak-
Albavičius, " D r a u g o " bendro 
ves pirmininkas, mūsų dien
raščio bendradarbių, agentų 
ir rėmėjų susirinkime, įvyku
siame praėjusį pirmadienį, 
spalių 19 d., Aušros Vartų 
parap. salėj. "Mano manymu, 
neturėtų rastis Cbicagoj ir 
apylinkėj sąmoningo lietuvio, 
kuris neatvyktų j artistės 
Katkauskaitės koncertą, kurį 
rengia mūsų dienraštis savo 
jubiliejaus proga. Reikia pa
gerbti ir paakstinti aukštai iš
kilusių lietuvaitę, reikia mi
nėti tiek daug nuopelnų tu
rint] dienraštį "Draugą" . 

Tais žodžiais baigė savo 
kalbų nuoširdusis mūsų bičiu
lis kun. Albavieius, Dievo Ap
vaizdos parap. klebonas. 

fias mūsų bendradarbių su
sirinkimas buvo ypatingas. 
Susirinko vien vyrai. I r visi 
su didžiausiu entuziazmu pa
sižadėjo pasidarbuoti ir pa
dėti surengti " D r a u g o " ju
biliejinį koncertų. J ie pasi-
dal i no darbu. Pasiėmė platin
ti tikietus ir skelbimus rink
ti į jubiliejinį "Draugo'» nu
merį. Chieagos ir apylinkės 
kolonijos paskirta kvotos, 
kiek kuri iš jų turi išplatinti 
tikietų. 

Susirinkime dalyvavo ir a-
psiėmė dirbti šie veikėjai: 

Pr. Gudas — Bridgeport, 
901 W. 33rd str. 

Kun, Ig. Albavičius, 717 W. 

ley ave., — Aušros Vartų par. 
Ig. Sakalas, 6747 S. Arte-

sian ave., St. Staniulis, 6651 
S. Talman ave., B. Nenarto-
nis, 6540 S. Campbell ave., — 
Marąuette Park. 

V. šemetuJskis, 1440 S. 51 
et., Cicero, 111. 

A. Bacevičius, 1850 Waban-
sia ave. ir V. Rėkus, 1644 Wa-
bansia ave., — North Side. 

F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
str. ir Pr. Vaicekauskas, 4242 
S. Maplewood ave. — Brigh-
ton Park. 
J. Šliogeris, Archer Heigbts, 

111. b T f : 
Šie visi veikėjai turi kon

certo tikietų. Kas pas juos 
atsikreips, gaus geriausias o-
peros name vietas. 

Susirinkime nebuvo iš To-
\vn of Lake, Roselando, West 
Pullman, So. Chicago ir iš 
kai kurių kitų. Bet, tikimės, 
kad dar šių savaitę ir iš ten 
atsiras veikėjų, norinčių pa
sidarbuoti gražiam tikslui. 

Susirinkimui pirmininkavo 
L. Šimutis, raštininkavo Pr. 
Gudas. 

Pirmadienį buvo ir chorve
džių bei muzikų susirinkimas, 
apie kurį parašysime rytoj. 

Beje, vakar Chicago Ame
rican įdėjo Onos Katkauskai
tės - Kaskas gražų atvaizdą 
ir žinių apie jos atvykimų 
Chicagon lapkričio 29 d. 

Vajais Aukos Marijonu Seminarijos 

Rockf ordas Prašo Kelio. Žada Sukirsti Visas 
Kolonijas 

Vakar gauta begalo maloni Į Sveikiname rokfordiečius ir 
linkime pasisekimo. V. K. žinia iš Rockfordo, kad vie

tos lietuviai katalikai žada di
delę talkų Tėvams Marijo- Vengrų krikščionių ūkio 
nams seminarijos koplyčios partijos pirmininkas, buvęs 
statymo darbe. Didelei talkai 
organizuoti iniciatyvų paėmė 
du LtRKSA 137 kuopos vei
kėjai: M. Misiūnaitė ir S. Ke-
liotis. J ie jau organizuoja tal
kų: lanko rokfordiečius ir ska 
tina kiekvienų dėtis sulyg sa
vo išgalių. Ne tik darbinin
kai, bet ir biznieriai dedasi 
prie talkos ir džiaugiasi, kad 
nebūna aplenkti. Pav., Povi
las Šimaitis, kuris užlaiko 
gražių užeigų (tavernų) auko
jo $5.00 ir dar talkos iniciato
rius pavaišino už gerų darbų. 
Be abejonės ir kiti mūsų biz
nieriai neatsisakys nuo prisi
dėjimo prie talkos. Talkos i-
nieiatoriai džiaugiasi sėkmė
mis. Sako, tik pradėjome dar
bų, o jau turime virš $30.00. 

sveikatos ministeris Csillery 
su keliais parlamento atsto
vais įsteigė "antikomujiistinę 
vengrų sąjungą". 

VIETINES ŽINIOS 
Heilo, Heilo! - Šimutis 

Kalba 
So. Stony Island ave. Šokiams 
grieš gera orkestrą. Bus duo
dami prizai. 

Šiandien 4 vai. po pietų at-
sisukit savo radio ant WEDC 
(1210 kilocykles) išgirsit ka
lbant L. Šimutį, " D r a u g o " 
redaktorių, svarbiais mūsų 
visuomenės reikalais. Girdė
site žinių, pranešimų, muzikos 
ir dainų. Ir kitiems pasaky
kit, kad šiandien ir kiekvie
nų trečiadienį 4 vai. po pie
tų yra transliuoja'ma dienraš
čio " D r a u g o " radio progra
ma. 

mes drėgnumo parašutinin- . Mcenery Hali, 4039 W. Madi-isyklos vedėjų amerikietį C. C. 
kams nebuvo leista šokti iš j son st. (Garfieldparkieciai pa Doyle ir jo žmonų. Paėmę juo 

prastai vadina Matuko sve- du į kalnus pareikalavo 1,350 
taine). Nors įžanga žema, bet j dolerių už paleidimų. Bandi-
iš anksto įsigiję bilietų gaus tai grasino abudu nužudyti, 
pigiau. Paklausykite bile vie-jjei nebus išmokėta reikalauja 

oro su parašutais. 

Taigi lietuviams teko su-
aviacijos rengti r]au treeia 

diena. Į visas atsilankė- daug 
Vakaro pelnas skiriamas lietuvių pasižiūrėti, kaip lie-

labdarybei. 
Remisija susideda iš: 

no klūbiečio. 

N. 
Šatūnienės, L. Dargienės, K 
Rempertienės, L. Massty ir 
M. Brodienės. 

Grįžo Kun. J. Pas
kališkas 

ROSELAND, ILL. — Penk 
tadienio vakare grįžo Visų 
Šventųjų parap. klebonas kun 
Jurgis Paškauskas, kuris pe
nkis mėnesius viešėjo Lietu
voje. 

Spalių 18 d., parap. svet. 
buvo suruoštas šaunus priim-
tuvių bankietas, kuriame da
lyvavo apie 400 žmonių. Vė
liau atėję jau netilpo salėj. 

Dalyvavo daug svečių. Vi
si sveikino grįžusį klebonų. 

Dėl didelio susigrūdimo, 
klebonas tik trumpai papasa
kojo apie savo kelionę po Lie-
tuvų; prižadėjo at ityje dau
giau papasakoti. Rap. 

Gero pasisekimo! XX. 

Apie Liet. Aero Klubo 
Pastaręję Pramogę 

Spalių 11 dienų, Lietuviu 
Aero klubas surengė Aviaci
jos Dienų aerodrome ties 83 
gatve ir Cicero ave. Oras 
buvo geras ir žmonių su\a-
žiavo labai daug. Automobi
lių buvo pristatyta aplink vi
sa aerodromų, tik esant tnu 
pūtį vėsokam rudeniniam o-
rui, ne visi turėjo kantrybės 
išbūti visų programo laika. 

Programų išpildė A. Kiela 
ir Joe Krivis, darydami ore 
visokius sunkius akrobatinius 
skraidymus Dėl didelio že-

tuviai lakūnai skraido po orų. Garfield Parko klubas, ka-
Jauni lietuviai, kurie nore-' da tik surengia "Matuko" 

tų išmokti skraidyti, arba su salėj balių, tiek senieji, tiek 
parašutais nušokti žemėn, da- ' jauni būna pilnai patenkinti, 
bar turi progos tai atsiekti.] Geras klūbietis, Cicero lai-
Kreipkitės adresu: 3513 W. dotuvių direktorius A. Pet-
35 st., Chicago, 111. Tenai gau kus tam baliui žadėjo paau-
gite visas informacijas. RaP. t koti alučio. Klūbietis 

ma suma. 
i 

Pagrobtasis Doyle turėjo su 
savimi tik 95 dolerius ir tai 
pasiūlė banditams. Iš pradžių 
jie nesutiko. Bet kiek palau
kus paėmė siūlomus pinigus 
ir abudu išlaisvino. 

Iš Garfield Parko ' REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

Spalių 11 d. Garfield Par
ko vyrų ir moterų pašelpinis 
klubas turėjo mėnesinį susi
rinkimų. Be paprastų klubo 
reikalų, šiame sus-me buvo 
paskaita sveikatos klausimu, 
kurių patiekė prelegentas ir 
klubo narys dr. Margelis. Ka
lbėjo apie grybus ir jų nuo
dingumų. Pataria nežinomų 
grybų neimti, nes įvyksta vi
sokių nelaimingų atsitikimų 
ir, pagalios, mirčių. 

Nutarta rengti rudeninį ba
lių. J is įvyks lapkričio 7 cL, 

P. K. Bridgeporte. Prane
šimų gavome pervėlai, dėl to 
negalėjome įdėti antradienio 
numeri n. 

Neskūpiama ne laiko, nė pi
nigų, ne spėkų, kad apsaugo
jus branginamą šviežumą dvi
gubai švelnių Old Gold Ciga-
retų. 

PAGROBTI AMERIKIEČIAI 
MEKSIKOJE IŠSIPIRKO 

CLASSIFIED 
PETKALINGA DARBININKAS 

KEIKIT/INGA mergina namų dar
bui. Patvmsi. ^faža šeimyna. Rfiti 
naktim**. BEVe*ly 3076. H. R. Hi-

GUANAJUATO, Meksika, Uerj H226 S. Oakley Ave. 
spal. 19. — Meksikiečiai ban 
ditai pagrobė Paregrina ka-

t? 

Vakaras Southmoor 
Viešbuty 

Ar esat girdėję apie jauno
sios kartos vedusių moterų 
klubų (Tbe Young Matrons 
elub?) Šiam klubui priklau
so lietuvių jaunosios kartos 
vedusios mottrys. 

Spalių 24 d. rengia šokių 
vakarų, Southmcor viešbuty 
(Venetian Room) prie 67 ir 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

1 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mcrgaič'ų ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

ČIAKAS DfiL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones pijąs, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

aražios Komodos-Chests po $ 1 2 5 0 

Gražūs chests su 5 stalčiais po Q { J O 

Cedar chests po įQ Q£k 

Medinės Lovos po $ 7 i 9 5 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
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Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEFH 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 tr Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockweII St. 
Telefonas REFiiMlp ftfloo 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6822 So. VVestetn Ave. 

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

6:00 vakare 
188 AV. Randolph St. 

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

REIKALIKGA mei l ina tarp 23 ir 
35 m. amžiaus namu darbui. Švari. 
Turi niokoti kaip virti. 1 vaikelis 
šeimoj. A Ura" $8.00 į savaitę. Glab-
man, 6909 Crandon ave. PLAza4271. 

— 

PARDUODAMA KAURAI 

PARDUODAMA 2 Exminster kau
rai. Vienas 8x10" didžio; kitas, 
9x12". Labai pigiai. 6717 S. Arte-
sian Ave., REPublic 8142. 
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ROOMING HOUSE 

12 kambarių. Įrengti ir švarūs. Arti 
Clybourne ir Fullerton. Su ar be. 
pirmo aukšto krautuvės. Pijri ron-
da tinkamam žmogui, kurs gali pa
statyti mažą cash garanciją. Henry 
G. ŽANDER & CO., 110 So. Dear-
born St. 

RENDON FLATAS 

RENTDONT naujai ištaisyti 4 ir 5 
kambariu flatai. LAIMU prienama kai
na. Kreipkitės į Mrs. Gordon, 1445 
S. Ealsted S t , 3-čios lubos, užpa
kaly. 

PARDUODAMA NAMAS 

PARDUODAMA naujas, moder-
n;škas, mūrinis namas. Ką tik pas
tatytas. 6 dideli kambariai. Karš
to vandens šiluma. 5326 Eddy St., 
arti Cornelia Ave. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OBL 

^ i 

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

ŠIQJ TERTrORIJOJ 
Mes greitai pristatome Ir garantuojame pilną tniera su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokals. 
KUOMET REIKIA AUIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, I1L 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
# ^ : 

AKORDIONŲ IR RADIO-RADTONŲ CENTRAS 
Kainos žemesnės negu kitur. Mokiname groti 

savo privatinėj studijoj. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
. 3417-21 S. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

WCFL, 070 kil.. galinga stotis, 5 vai. popiet.. Nedėllomis BUDRIKAS 
leidžia gražg programą, kuris yra visur aiškiai girdimas. 

JAU YRA! 
NAUJAS 1 9 3 7 

MATYKITE J Į ŠIANDIEN 

Emil Denemark Inc. 
f 

Didesnės Vertes! Žemesnės Kainos! 

^ 

Naujas Buick Sedan 
5 Pasažierams Pristatomas 

Pilnai Įrengtas Bile Spalvoj 
Už 

Tiktai # 9 9 7 . 0 0 

3 8 6 0 Ogden Avenue 

Crawfoi*d 4 1 O O 


