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Maskvos bolševikai siunčia gin 
klų Madrido radikalams 

GIRDI, STALINAS NUMATO KARĄ 
IR PASIRENGCS KARAN 

LAFAYETTE ATMINIMUI 

SALAMANCA, Tspanija, 
spal. 21. — Ispanijos sukilė
lių kariuomenes vyriausias 
vadas gen. Franco šiandien vi 
sų savo kariuomenes dalių va 
dams paskelbė įsakymą, kad 
be jokio atidėliojimo pradėti 
puolimą ir paimti Madridą. 

Sis įsakymas paskelbtas at
sižvelgus j Maskvos bolševikų 
nerimą, kad koveikiau gelliė-
jus Madrido radikalus. Patir
ta, kad bolševikai jau rengias 
siųsti radikalams lėktuvus ir 
ginklus. O gal jau ir siunčia, 
kas gali žinoti. 

Kaip tik gautas vado į šaky 
mas, visos sukilėlių koliumnos 
pakilo veikimam Pirmiausia 
puolamas EI Escorial miestas, 
ties Madridas Avila vieškeliu 
ir Navalcarnero miestas, ties 
Madridas Maqueda vieškeliu. 
Kitose fronto dalyse ta.;p pat 
įsiūbuojami puolimai. 

MASKVA, spal. 21. — So
vietų vyriausybe šiandien nus 
prendė, kad jo s pareiga gelbė 
ti Madrido radikalus, kai ki-

i 

tos Europos valstybės remian 
,eios Ispanijos " faš is tus" . 

— • T 

IŠ Kremlf'no patirta, kad 
komisarai nutarę koveikiau 
siųsti Madridui ginklus, o gal 

j ir lėktuvus. 
Komisarai sako, kad atidė- • 

lliojimas jau nebegalimas, ka
dangi Madrido radikalai pris
lėgti prie sienos ir tik Maskva 
gali jiems suteikti reikalingą 

j pagelbą. 
Diktatorius Stalinas pareiš-

kia, kad Euro | j ^ žengia sta
čiai į karo nasrus. Sovietai gi 
pasirengę karan. 

ISPANIJOS RADIKALAI 
VYKSTA MEKSIKON 

MEXICO CITY, spal. 21. 
•— Meksikos vyriausybe nese
niai vienu garlaiviu pasiuntė 
Ispanijos radikalams daugelį 
ginklų ir amunicijos. Viskas 
iškrauta Alieante uoste. 

Dabar gauta žinia, kad tuo 
pačiu laivu Meksikon atvyks
ta ispanų radikalų grupė, ku
rių daugumas yra milicininkų 
uniformuose. 

Spėjama, kad tai bus Ispani 
jos radikalų propagandinin
kai. Meksikoj gyvena ispanai 
yra griežtai nusistatę prieš ra 
dikalus. 

PRIVALO JSIGYTI RADI-
KALŲ PASUS 

BARCELONA, Ispanija, 
spal. 21. — Barcelonos miesto 
autoritetai .(komunistai ir a-
narchistai)* paskelbė per radi
ją, kad visi asmenys, norin
tieji iš Madrido atvykti į 
Barceloną, prįvalo turėti vy
riausybes (Madrido radikalų) 
pasus. Sako, kurie neturės pa
sų, bus laikomi paprastais su 
kilėliais. 

LONDONAS, spal. 21. — 
Maskvos ambasadorius Angli
jai Tvan Maisky pranešė, kad 
kaip tik susirinks neutralumo 
komisija, jis tuojau ją pain
formuos, kad sov. Rusija atsi
sako neutralumo sutarimo Is
panijos reikalu ir nevaržomai 
imasi žygių, kad gelbė jus Ma
drido radikalus. Bet vargiai 
minėta komisija susirinks šią 
savaitę. 

Čia daug kas pareiškia, kad 
Maskvos bolševikų dideli riks 
mai dėl Madrido radikalų gel
bėjimo yra paprasti baubai. 
Gelbėti Madrido radikalus y-
ra nepaprastai skubus darbas. 
Bolševikai negali to padaryti. 
Jų gi pasigyrimas pasirengi
mu karan yra dar stambesnis 
baubas. Bolševikai bijo karo 
ka-ip kipšas kryžiaus. 

POPIEŽIUS LAIMINA 
NOTRE GAME AUUMNIįj 

ŽYGIUS 
Chicago advokatas A. J . 

Hughes, Notre Dame nniversi 
teto aliumnų sąjungos prezi
dentas, grįžo iš Romos. J is 
viešėdamas Romoje gavo pri
vačią audijenciją pas Popie
žių ir Bažnyčios Galvą pain
formavo, kad Notre Dame aliu 
mnų organizacija yra suplana 
vusi kampaniją prieš komu 

RADIKALŲ VALDOMAM 
MADRIDE 

MADRIDAS, Ispanija, spa- švilpynių bliovimais, privalo 
l:ų 11 (suvėlinta). — Čia dau užgesinti visas šviesas. Jei mi 
giau iš niekur neprisiunčiama licininkai pamato kuriuose na 
galvijų mėsai. Mieste mažai muose šviesą, be atodairos 
yra bulvių, cukraus ir pieno, šaudo į langus. 
Kiaušinių visiškai nėra. 

Tik po aštuonių dipnų po 
įvykio Madrido gyventojai pa 
tyrė, kad sukilėliai paėmė To
ledo ir išlaisvino Alcazaro 
tvirtovės ginėjus. 

Milicininkai, rodos, ištver
mingi, bet jų tvarka niekam 
tikusi. Visose milicininkų gru 
pėse yra du vadai: vienas mi-

Tarp civilinių milicininkų 
yra daug dezertyrų. Visame 
mieste daugiausia kalbama ir 
diskusuojama apie sukilėlių 
armijų daromą pažangą. Nuo-

mStusrAdvokataS
r"patvrė7'kad R t a b u ' k a d k a r o m i n i s ter i jos 

Šventasis Tėvas jau anksčiau p a ' t a i p 0 S u ž k r a u t o s &**&» » 
apie tai buvo painformuotas. f m u n l c l J a > ° ^ k « r milictnin-
.To šventenvbė laimino alium- k a m S t r Ū k s t a • • « • • « « • * 
nų organizacijos žygius ir pa
linkėjo pasisekimo kovoti su -™-«, — - - ~**< **.«- n i a - Milicininkai nebežino, ku 
o„v v . v . klus pravalo palikti uz durų. . . , 
Bažnyčios priešais. . TV . \ \ . ' n o klausyti. 

tseję juos pasiima. 
Advokatas Hughes pareis- Visur gatvėse motervs ir P o v a l s t y b i u neutralumo su 

kia, kad Notre Dame aliumnų vaikai renka fondus milicijai. t a r t i e 8 P a ^ r m o >« P r a n ™ -
kampanijos prieš komunistus 
planas bus viešai paskelbti 
lapkričio mėnesį po preziden-
einįų rinkimų 

^Vd^^^fSo^eXrrilh1«o^e "Chicago j ' iTa tsM£W varduoja
ma lentelė (plaque) prancūzo Lafayette atminimui. (Acme). 

KARO PAKVAIŠIMAS SU
RĖMĖ MADRIDO RA

DIKALUS 

MADRIDAS ŠAUKIAS 
MASKVOS BOLŠEVIKŲ 

PAGELBOS 

RYDZ-SMIGLY GAUS 
MARŠALO RANGĄ 

VARŠUVA, spal. 21. — Čia 
plačiai kalbama, kad ateinan
čio lapkričio mėn. 11 dieną 
lenkų kariuomenės generali-
niui inspektoriui generolui 
Rydz-Smigly bus pripažinta 
maršalo ranga. 

MASKVA, spal. 21. — Če
ką negalėjo rasti jokių įrody
mų, kad Bucharinas priklau
sęs sušaudytų sankalbininkų 
grupei ir jam iš naujo leista 
vesti laikraštį Izviestija. 

ISPANIJOĮ SUIMTAS 
VOKIETYS 

PERPIGNAN, Prancūzija, 
spal. 21. — Žiniomis iš Barče 
lonos, Katalonajos radikalai 
suėmė vokietį Genley, kurs 
toj provincijoj gyveno. Suim
tasis kaltinamas šnipu. Pasiųs 
tas Madridan, kur bus stato
mas teisman. 

MADRIDAS, Ispanija, spal. 
21. — Artinantis neišvengia
mam pavojui, šio miesto radi
kalus, o ypač radikalų mote
ris, pagavo negirdėtas karo 
pakvaišimas. Gausingais bū
riais moterys žygiuoja gatvė
mis ir, lyg kvaitulio sužnyb
tos, spygauja, dainuoja, šau
kia, reikalauja ginklų pasdsa-
kydamos, kad jos eisčančios ka 
ro frontan, kad sulaikius prie 
šų legijonų veržimosi. Prie 
fabrikų ir įvairių ofisų jos 
sustoja ir šaukia, kad visi vy
rai mestų šalin visokį darbą 
ir eitų kovoti su priešu, kad 
apgynus miestą. 

Mieste nėra jokios tvarkos. 
Visi kas sau galvatrūkčiais 
laksto. Net pati milicijos vado 
vybe jau nežino, kaip gausin
gos jos pajėgos. Milicininkų 
grupių vardai susimaišė ir 
jau neatrenkami. Visos gru
pės žymimos tik numeriais. 

Kai čia girdimi sukilėlių 
patrankų baubimai, radikalų 
laikraščiai dar garsiau skun
džias, kad ufašistai" apturi 
reikalingą pagelbą, o Madrido 
vyriausybė — nieko. Tas ir 
yra "vyriausybei" didžiausia 
nelaimė, pažymi laikraščiai. 

NEW YORK, spal. 21. — 
New Yorko valstybės baliotuo 
se lapkr. 3 d. rinkimams ne
busi pažymėti Union partijos 
kandidatai. 

Maskva, spal. 21. — Pris
lėgti prie sienos Madrido ra
dikalai šaukiasi bolševikų pa-
gelbos. Reikalauja karo lėktu
vų. Sako, kad su keliais tuzi
nais lėktuvų jie sulaikytų su
kilėlių bangą nuo Madrido. 

Sovietų vyriausybė rimtai 
svarsto Madrido radikalų šau 
ksmą. Planuoja, kaip čia padą 
rius. Bet bijo tokio atviraus 
įsikišimo, kadangi kitos vals
tybės gautų progos įsikišti ir 
į pačios Rusijos vidaus reiža-
lus. 

Užsienįų reikalų komisiari-
jate pažymima, kad jei sukilė
liai ir paimtų Madridą ir su
darytų naują vyriausybę, tai 
mažai ką laimėtų, kadangi Ma 
skva pirmutinė nieku būdu ne 
pripažintų naujos vyriausybės. 

ŠIANDIEN AL SMiTH 
KALBA CHICAGOJ 

*"-.. » • * - m-9* *—^ x"jr* 

Šiandien rytą Chicagon at
vyksta Al Smith. Vakare jis 
sakys prakalbą Civic Opera 
auditorijoj. Miesto majoras 
įsakė, kad polio,:ja reikštų pa
garbos ir mandagumo atvyk
stančiam svečiui. 

Bet Chicagos konsoliduotų 
parkų komisija neleidžia pi
liečiams turėti vaikštynių bul
varais, kad Al Smitlią iš gele
žinkelio stoties iškilmingai nu 
lydėjus į viešbutį. Girdi, nega 
Įima trukdvti trafiko. Neleidi 
mo naudotis bulvarais tikroji 
priežastis kiekvienam žinoma. 

„ . htarines, kitas poltiois. Tarp 
Milicininkai eidami į polici- . , v . i . . v . . , 

, . . J Ų dažnai vvksta ginčai ir bar 
jos buveines, visus savo gin
klus privalo palikti už durų. 
išėję juos pasiima. 

Visur gatvėse moterys ir 
ikai renka fondus milicijai. 

VT- ,• I . ziios radikalams oru pristatv 
Nors gazolino yra per mažai, V. ^ B - i * i « u , « J « - « • • • *a dvidešimts trijų rūšių kariš milicininkų vadai pavieniui . 

• •• . j• . , . . v -. ki lėktuvai. 20 prancūzų vairi-
vieni paskui kitus važinėja . * * 

nmkų ir 40 mechanikų įgyven 
automobiliais nuo vienų vals
tybės namų į kitus. / 
^ i l cc in inka i^y j^ur gatvėje 
sulaiko įtariamus asmenis ir 
patikrina pasus, arba kitus ko 
kius identifikavimo dokumen
tus. Nelaimė neturintiems pa
sų. 

Kas naktį už miesto pake
liais žudomi įtariami radikalų 
priešai. Kas rytas iš ravų iš
renkami nužudytųjų lavonai, 
pristatomi į miesto bendrus 
kapus ir suverčiami į duobes. 

Nustatytos naktimis valan-

dinta Florida viešbutyje, Mad 
1 ride. 
** ETėlTj^isiųsti leTclSvSt turė
jo būt įginkluoti po keturis 
kulkosvaidžius. Jie atskrido 
tušti. Kulkosvaidžiai buvo 
siunčiami Madridan per Bar
celoną. Tenai anarchistai nus
prendė, kad kulkosvaidžiai 
jiems reikalingi ir pasilaikė. 

Radikalai dega baisia nea
pykanta prieš savo priešus. 
Prieš pabėgiant iš San Martin 
miesto jie ten. sušaudė 53 vals 

dos, kai sukilėlių lakūnai gali tiečius, kaipo fašistus, arba 
kartais pasirodyti miesto pa- šnipus. Didesnė dalis tų vals-
dangėse. Gyventojai, įspėti tiečių nemokėjo nė skaityti. 

AZANA ŽMONA PRAN
CŪZIJOJE 

TOULOUSE, Prancūzija, 

KARDINOLAS PACELLI 
LANKĖSI BOSTONE 

BOSTON, Mass., spal. 21. 
- Jo Eminencija kardinolas 

spal. 21. — Cia paslapčia iš 0 n- r> • v . . . . 
r r Į Paoelh, Popiežiaus valstybi

nis sekretorius, dvi dienas 

BERLYNE VIEŠI MUSSO-
UNIO ŽENTAS Ispanijos atvyko ir nežinia 

BERLYNAS' spal 21 — k u r d i n g 0 M a d r i d o radikalų svečiavosi čia pas Jo Eminen-
Italijos užsienių reikalų' mi-! P ^ g u s i o P l e n t o ****[** kardinolą O'Connell, Bos 

PRANCŪZIJA KONTRO
LIUOJA KAINAS 

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Socialistų vyriausybė paskyrė 
prekių kainų kontrolei komi
tetą. Visi per dideles kainas 
imantieji prekybininkai ir par 
duotuvininkai bus traukiami 
tieson. 

nisteris grafas G. Ciano — 
Mussolinio žentas, čia atvyko. 
Geležinkelio stotyje jį pasiti-

!ko diktatoriaus Hitlerio atsto \ 
vas ir keli Vokietijos aukštie
ji valdininkai, su kuriais Cia
no turės konferencijas. Jis pa 
simatys ir su Hitleriu. 

žmona. Pats Azana paspruko tono arkivyskupą. Grįžo atgal 
Barcelonon. jį New Yorką. 

MIESTAS BEDARBIŲ 
NETURI 

I 

STALINAS ATVYKSIĄS 
AMERIKON 

NEW YORK, spal. 21. — 

DVIEM ĮVYKDYTA MIR
TIES BAUSME 

ANGLIJOS VYRIAUSYBE 
PRIEŠ FAŠISTUS 

LONDONAS, spal. 21. — 
Patirta, kad Anglijos ministe 
rių kabinetas gamina įstaty
mą, kuriuo norima suvaržyti 
fašistams veikimą. 

MARIJAMPOLĖ. — Šiuo 
metu Marijampolės mieste be- y i e t o s r u s ų d i e n r aš t j s Russ-
darbių klausimas visiškai ne- k o j o s l o v o pifafo ^ į | 
aktualus. Visi darbininkai dar j ^ ^ ^ k a d diktatorius Sta
bo turi pakankamai ir uždirba ] i n a s prirjfa atvykti Ameri 
n e v i s a i Uo^1 Daugiausia k o n g r e i t p o prezidencinių 

Cooko apskrities kalėjime S ? S T U ^ ^ ' f ^ r i n k i m U * D i k t a t o r i u s n o r i v i e ' 
dviems žudikams įvykdyta J a r b o V l e t o s ^ *f^' cukraus n o j ^ ^ ^ ^ p a s i ^ d y t i . 

* , . / fabrike, prie statomo gelezin- j 
mirties bausme su elektros k e H o ^ į ^ . ^ M a r i _{ Sakoma, Stalinas iš J . Val-
srovėmis. Jie yra: Prank Kor j a m p o l § g _ p r i e n ų ^ ^ s t y b i ų vyksiąs Meksikon. 

Šiose vietose dirba apie 7QQ! (Maskva tai užgina). 
miesto darbininkų. Nemažai — i 

darbininkų turi darbo ir prie i C ) R Ai S 
statybos, įvairių remonto dar-j 

szykowski, 27 m., ir Andrew 
Bogacki, 26 m. amžiaus. 

Jiedu nužudė policmoną J. 
McCauley gegužės mėnesį. 

Rytoj naktį dar kitiems bu, gatvių ir šaligatvių tiesi-1 CHICAGO SRITIS. — 
dviemsi žudikams bus vykdo-'mo (grindimo), žvyriaus emi- Šiandien debesuota ir daug 
ma tokia pat bausmė. 'mo ir kt, šalčiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

DARBININKŲ GEROVi RUSIJOJ 

Vienos Vokietijos žinių agentūros korės 
pondentas Maskvoje tyrinėjo Rusijos darbi
ninkų uždarbius ir jų padėtį. Pasakyti, kad 
tokie ir tokie darbininkai uždirba tiek ir 
tiek mažai tenušviestų klausimą. Kai paro
dai, ką darbininkas su savo uždarbiu gali 
nusipirkti ir kai palygini su kitų kraštų 
darbininkų padėtimi, tai tik tada susidaro 
aiškus vaizdas. 

Rusijos sovietų paprastas darbininkas 
su savo mėnesine alga gali nusipirkti 22 
kilogramus l JSOS, o toks pat darbininkas 
Estijoj už savo mėnesinę algą gali nusipir
kti 150 kilogramų mėsos, Sumijoj — 110 ki
logramų. Vietoj mėsos imant sviestą, sovie
tų darbininkas su savo mėnesine alga gali 
nusipirkti 8 kilogramus, estas — 40 kilo
gramų, suetnis — $ 4 kilograuijus. M \ 

Sovietų darbininkas su savo mėnesine 
alga tegali pirkti trečdalį siūto, o estas — 
visą siūtą, suomis gi net du siūtus. 

Sviesto ir mėsos pirkimo reikale estas 
ir suomis uždirba daug maž aštuonis sykius 
daugiau, negu jo draugas darbininkų rojuje; 
o klausime drabužių ir avalo — daug maž 
15 sykių daugiau. 

Amatninkas Sovietų Rusijoj su savo mė
nesine alga gali nusipirkti ±2 kilogramus 
mėsos arba 15 kilogramų svitsto, arba pusę 
siūto, arba batų porą. Estas — 300 kilogra
mų mėsos, arba 80 kilogramų sviesto, arba 
du siūtus, arba 12 porų batų. Suomis — 250 
kilogramų mėsos, arba 80 kilogramų sviesto, 
arba 5 siūtus, arba 12 porų batų. 

Ar dabar neaiškus vaizdas to, ką dar
bininkai turi komunistų įsteigtame rojuje ir 
ką darbininkai turi tose žemėse, kurios yra 
buvusios po to paties caro valdžia. Toliau 
reikia atsiminti tą, kad kaip Estija, o ypač 
Suomija yra kur kas biednesnės gafeutiškais 
turtais. Gamtos turtų žvilgsniu Rusija yra 
turtingesnė ir už Ameriką. Iš to aišku, kad 
Sovietų Rusijos darbininkų padėtis skurdi 
ne dėl kokių nors nepalankių aplinkybių, o 
vieninteliai dėl to, kad santvarka niekam 
netikusi. Komunistai su didžiausiu uolumu 
perša darbininkams* tokią santvarką, kuri 
darbininkus tik į skurdą įstumia. Viskas, 
ką komunistai turi, tai ilgus liežuvius, tuš
čias galvas ir didelį apetitą mulkinti neap
šviestus žmones. 

SAKO, KAD ' RELIEFAS DAR ILGAI 
T į S I S 

Ilarry Hopkins, "1^1161*0" viršininkas, 
parašė knygą, kurią pavadino Spending to 
Sav«. Toje knygoje autorius išrodinėja, kad 
"re l iefas ' ' dar turės ilgai tęstis. 

••Reliefo" administratorius įrodinėja, 
kad dabartinių laikų bėdos kyla ne iš to, 
kad gamyba neįsisiūbuoja. Jisai įrodinėja, 
kad šių laikų gamyba esanti veik tokia di
delė, kaip kad buvo normaliais 1926 metais. 
\ o r s gamyba dabar jau yra įsisiūbavus, bet 
bedarbių dar turime apie 10 milijonų. Ka
me to nedarbo priežastis? O gi tame, kad 
išrasta daug mašinų, kurios atstoja darbi
ninkus. Tai ir kyla klausimas, kas ir kaip 
gali suimti į darbus esamus bedarbius? Kol 
tas klausimas nėra išrištas, ta i bedarbiams 
priseina '"relietV' teikti. 

Bedarbių klausimui išrišti siūlomas dar
bo valandų trumpinimas. Ūž tą stoja Ame
rikos Darbo Federacija i r daug žymių eko
nomistų. Atsimename, kad prez. Boosevei-
tas buvo įvedęs NRA kaip sykis tam, kad 
darbo valandos trumpinant būtų galima dau-
giau darbininkų į darbus suimti. Iš prad
žios viskas ėjosi gerai. Bt t netrukus iš kapi

talistų pusės kilo griežtas pasipriešinimas 
ir NRA teismo keliu buvo iš gyvenimo pa
šalintas. Tokiu būdu neliko valdiško organo, 
kurs reguliuotų darbo valandas. 

Jei prez Rooseveltas laimėtų rinkimuo
se ir pasiliktų antram terminui ir jei jis 
bandytų atgaivinti NRA, tai vėl kiltų su
sierzinimas. Ermyderio atnaujinimas nebū
tų pageidaujamas. I r mums rodosi, yra bū
dų tą išvengti. 

Pirmiausia reikia panaikinti "reliefą' 

Prof. Dr. K. Pakštas. 

Kultūrine Autonomija 
(Tęsinys) 

4 Kultūrinės Autonomijos 
Didieji Tikslai 

Kalbame apie didžiuosius ti

žiu ras į tuos du skirtingus va
lstybingumus vaizdžiai patir
tume tik tuomet, kai valsty-
bingiausio nusistatymo kraš
tai pravertų savo sitnas, duo-

tik nori valgyti, tas, sveikas būdamas, turi 
dirbti. Didžiosios bedarbių minios yra did
miesčiuose. O kuriame Amerikos didmiesty
je mes nerasime tokių viešų darbų, kuri 

kslus. Del mažų, asmeninių, tų pigiai pasus arba ir be pa 
visiernTdarba d k l * * * * i r b* v i z ^ l e i s t u • * • P1" 

kvarsintų sau galvos visa *i- liečiams svetur išvažiuoti, o 
lė tautinės kultūros laukuose ' mažiau valstybingi Vakarai ir-
jau gerai išbandytų žmonių, gį leistų laisviau per savo 
jau keliolika metų grįžtančių sienas cirkuliuoti. Tuomet tik-

kiekvienam civilizuotam miestui yra būtinai | V l s P r i e to paties klausimo. O tai mes pamatytume, kokios 
reikalingi. Štai Chicago. Juk čia daugybė ^ tai jie kartais apšaukiami milijeninės mases žmonių pa
yra tokių vaizdų, kur i e tik Etiopijoj tegali (gatvinio ži;rnaliamo) net ne- sipiltų iš valstybingiausių (e 
būt pateisinti. Tokių darbų atlikimas nebūtų i valstybiškai galvojančiais. Už tatistinių) kraštų, kaip jie 
^bundoglininias' ' , 0 reikalingas darbas mie-; ką? Ogi už tai> kad jie atpalai- bėgtų nuo geros tvarkos ir 
stui, kurs nori vadintis civilizuotu. Čia duoja valstybę nuo kai kurių močios duonos, į saldžiosios 
reikia tūkstančių nuolatinių darbininkų šva,- funkcijų, be kurių ji gali, kaip laisvės kraštus, kur niekas 
rą ir tvarką jvesti ir ją palaikyti. | rodo praktika, gražiau net gyJ negali kėsintis suvalstybini; 

Kad civilizuotą švarą ir tvarką įvesti į į vuoti. Jeįgu valstybingumo įly žmogaus sielą. 
Anurikos didmiesčius, tai reikėtų tam lėšų. j dį matuoti pagal valstybės a-
Bct jų trūkti negali. Jei tų lėšų netrūksta! paratui pavedamų funkcijų 
nusikamavusioms Europos tautoms, tai kaip 
jų gali trūkti turtingoje Amerikoje. 

Jau kelinti metai laukiama, kad staty
ba prasidėtų. Mat tada. labai daug darbinin- sukūrė valstybingiausią vals 
kų prireiktų. Bet laukiamoji statyba vis I tybę, kur laisvai inicijatyvai, 

gausumą, tai tuomet valsty
bingumu niekas negalės ly
gintis komunistams, nes jie 

dar neišsijudina. Ji į dykaujantieji, "relie
fą" gaunantieji bedarbiai būtų panaudoti 
šiukšlėms ir visokiems nešvarumams paša
linti ir paskui švarą ir tvarką būtų palai
koma, tai gyventojams būtų didis akstinas' 
dailinti, \grąžint* ii- aiiodeaiiizūoti *savo na
mus ir statytį naujus. Pramonės, ratas ilntų 
suktis ten, kur dabar stovi ant vietos. 

Vadovybe, akstinas ir pavyzdis reikalin
gi žmonėms iš viršaus. 

PLIENO DARBININKŲ TARPE 

Neseniai buvo pasklidusi žinia apie tai, 
kad angliakasių vadas Lewis esąs pasiryžęs 
suorganizuoti Amerikos plieno darbininkus. 
Bet po to nieko n. buvo girdima apie ban-
dunus minėtą sumanymą vykinti. 

Dabar skelbiama, kad plieno darbinin
kų tarpe vis-gi šis-tas daroma. Yra planuo
jamas plieno darbininkų atstovų suvažiavi
mas ir planuojama pastatyti kompanijoms 
šitokius reikalavimus: pakelti algas $1.21 
dienoj; minimum alga $5 dienoj; 40 valan
dų darbo savaitė; 30 valandų darbo savaitė 
karštosiose dirbtuvėse; piisantra moktstis 
už viršlaikį; dviguba mokestis už šventa
dienių darbus; apmokamos vienos savaitės 
atostogos po vienų metų darbo ir dviejų 
savaičių apmokamos atostogos po penkių 
darbo metų. 

laisvai organizuotai visuome
nei ir individui nėra kuo be
sirūpinti, nes viską parūpina, 
viską sukuria ir visus viskuo 
apdalina pati valstybė. Čia 
viskas valstybei priklauso: že
mės, miškai, namai, dirbtuvės 
ir fabrikai, visds mokyklos, 
bažnyčios, atejistinės religijos 
klubai, visa spauda' ir visos 
organizacijos. Prie tokio vai
s t e «ingumo iš dalies artinasi 
Vokietija, Italija ir dar kai 
kurie kraštai, bet jiems tai 
pavyksta tik nedidelėje daly
je. Nuo šito valstybingumo la
biausiai yra atsilikę Šiaurės 
Vakarų Europos valstybės, 
Šiaurės Amerika, Britų domi
nijos ir dar kai kurie kraštai. 
Nevalstybingųjų skaičiuje ga
lėtume paminėti bent kai ku-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Gyvename revaliucijų čėsus. 
Revaliucijos ir revaliucijos: 
tai prieš karalius, tai prieš 
balšavikų pruntus (kaip, pri-
klodui, Spanijoj), tai prieš vi
sokius išnaudotojus. 

Gaunu žinių, tavorščiai, kad 
viena revaliucija bus ir pas 
mus', tai — revaliucija dele
gatų, kuiįe važiavo į kongre
są Klyvelandan pereitą vasa
rą, kad atbildinti Lietuvoj de-

Kas yra korporatyvinė san- mokratiją, — prieš bendrą ci-
tvarka socialinėje ekonominė- eilLstų, ir balšavikiį pruntą. 

kos kaž-kur sutirpusios, o at
skaitų niekas nėra matęs. 

Ant tų trijų punktų, tavor-
šeiai, ir eis delegatų, kurie 
važiavo į tą kongresą, ir drau
gijų kurios aukas siuntė tam 
kongresui, revaliucija prieš 
bendrą pruntą. 

Vienas Čikagos delegatas 
man taip pašnibždėjo: Spani-
jos bendro prunto preziden-
ta s Azana nuo revaliucijos 
jau parunijo iš Madrido. Už
eis tokios rokundos ir ant 
mūsiškių maklorcų, kurie, pri-

je srity, tas yra kultūrinė au
tonomija piliečių ideologinia
me bei kultūriniame gyveni
me. Būdami nuoseklūs ir lo 
giški, priimdami pirmąją, mes 
negalime atmesti ir antrosios. 
Ta antroji (kultūrinė autono
mija) svarbiausiu savo tiks 
lu turi suorganizuoti laisves-

sidengę kongresu demokrati-
Važiuojantiems tos denio-1 jai Lietuvoj atsteigti, dolerių 

kratijos Lietuvoj atoildinti; į savo kišenius pasišenavo ir 
delegatams bendras pruntas S dabar tyli kai oisteriai. 
žadėjo atmokėti kelionės ek-
spensus. Tai rokundui drau
gijos siuntė aukas, kurių ,viso 
suplaukė virš tūkstantis dol. 
Bet jau daug mėnesių pra
slinko po to kongreso, o: de-

nę, j^ukesnę^ ir s^tipresnę vai- legatanis dar eksp^nsai neat-
stybę, augančiai is vfeų gautos 'lyginti. Vienas B o ^ t o ^ ^ ę -
šaknų ir atremtą ne vien į ap legatas n.?t per balšavikų | £ 
mokamų valdininkų bei poli- zietą skundžiasi, kad jis ke-
cininkų luomą, bet į milijoni JĮionei išleidęs paskutinius $25 
nes tautos mases. Kultūrinė |f dar tų pinigų negavęs, nors 
autonomija turėtų virsti ga J} ) U V o žadėta. J.;s jauči as mi
lingu tautinio auklėjimo apa-1 skriaustas ir dabar, sako, pas 

jį deprešinas padidėjęs. Sako, ratu, planingai ugdančiu jau 
pasireiškusį savaimingą (spe 
ntanišką);^etuvių tautos ku
ry bingumįT Šitas kūrybingu-

ne jis vienas, bet visi dele
gatai ir visos draugijos, ku
rios aukas siuntė, mato tris 

mas, laisvosios tautos institu- p l u l k t u s : 1) kad demokratijos 
rijos ir laisvoji jos dvasia bus atbildir.imas Lietuvoj bendro 
tikriausias nepriklausomybės p n i n t o d a r nei I7e])ajudiiitas 
ramstis ir šventojo įkvėpimo 
veršinė liūdniausiose tautos gy 
veninio dienose, kada svetima rias labiau tipingas šalis, kaip 

~ .. T .. ° ' ^ * . I P n ^ P a u d a atkreips j ją savo 
Britų Imperija, su savo 525 ., , ,„ «. 1A- • . 

NETAIP ATPASAKOTAS PAREIŠKIMAS 

Prieš keletą dienų Chicago American į-
dėjo "Draugo*' redaktoriaus pareiškimą fa-
ksų aukštumo klausimu. Tas pareiškimas to 
laikraščio reporteriui nebuvo duotas raštu. 
J is gautas per tek foną. " Draugo" redakto-
i iaus žodžiai, sakyti per telefoną, atpasakoti I . , . *J . * ^ f 

mil. įvairiaspalvių žmoniškiau 
sio karaliaus pavaldinių, pui
kiai gyvenančių laisvėje ir 
tvarkoje, nors kai kur netur
te; didžiųjų laisvės šūkių ša
lį Prancūzija, kuri garbingai 
žengia, nenuleisdama laisvos 
vėliavos nuo 110 milijonų sa-

piktą vadą. Kultūrinė auto
nomija bus (kaip ji jau Olan
dijoj, Kanadoje, didžiose an
glosaksų šalyse ir k.) galin
gojo valstybingumo mokykla, 
nes jos institucijos bus suau 
gę su laisvosios valstybės dva
sia, su brangiausiais tautos 

ir api? tai jau pradedama pa-
mr'ršti, 2) kad delegatams ža
dėti kelionės ekspensai dar 
neatmokėti ir 3) kad visos 

Suskaudėjus krūminiam 
dančiui nuėjau pa« dentistą 
Šaltadušį, kad lauk ištrauktų 
tą bjaurybę. Užtaisė ka? rei
kia, dantistas . užkabino rep-
leinis, rkitraukė ' ir 't^a'nfls iš-
s ly#04 • h >*••* • « 

— Šitaip, — sako fcaltadu-
šis, — dantis traukdavo prieš 
10 metų. 

Vėl replėmis užkabino ir 
užgulęs kad pasuks, dantis 
triokšt ir nulūžo. 

— Šitaip, — sako, - r dan
tis traukia mano konkurentas 
skersai gatvės. 

Trečiu sykiu užkabino rep
lėmis, abiem rankom suėmė 
ir kad patrauks iš visos sy-
los!. . Su dantim išrovė ir di
delį gabalą mėsos. 

— O šitoks traukimas, — 
pasigyrė Šaltadušis, —- tai 

i 

i 

troškimais. Daugiau kaip dvi-
vo piliečių r Amerikos giganti- , v. T i. -v, . , 
J ; r ; ' " v. , . !dešimt metų betarpiškai sie

tam kongresui susiųstos au-|mano specialybė. 

LIETUVIŠKŲ MOKYKLLJ GOLGOTA 
VILNIAUS KRAŠTE 

Vilniaus krašte lenkai pas-136 mokyklų ir 1,732 vaikų, 
kutiniaisiais metais sudarė Lygiagrečiai išaugo lenkiškos 

šką respubliką darančią tokią 
žavinčią pažangą įvairiose gy
venimo siityse; o mažesnių 
tikro pasigerėjimo vertų val-

biu žmonijos margumyną ir 
įvairius jos socLjalinius jun
ginius ir niekur nemačiau to-

nepaprastas sąlygas lietuvių 
švietimo ir kultūros darbui. 
Lietuviškos mokyklos turi pe-

neva lietuvių kalba dėstomo
sios mokyklos arba pusiau lie
tuviškos mokyklos. Per tą lai
ką tokių mokyklų atsirado 69 
su 3,740 vaikų. Jeigu išeiti iš 

netaip, kaip jie buvo pasakyti. J is reporte
riui pareiškė, kad visai natūralu jei žmonės 
reiškia nepasitenkinfcno taksais ar jie būtų 
aukšti ir maži. Žmonės linkę jokių mokes
čių nemokėti. Toks rezervuotas pareiškimas 
buvo padarytas, nes buvo nujausta, kad jį 
panaudos politiškiems reikalams. Bet nežiū
rint to, tas laikraštis jį suredagavo taip, 
kaip jam buvo reikalinga. Laikraštinė etika 
neleidžia į žmogaus lūpas įdėti žodžius, ku
rių jis nėra sakęs. Bet ne visi laikraščiai 
tos etikos laikosi. 

PRAMATU ĮVYKIUS ISPANIJOJ 

Kai Ispanijoj tapo įsteigta respublika, 
tai garsusis Anglijos katalikų istorikas Bel-
loc pranašavo naminį karą. Rugp. 7, 1931 
laikrašty Londone leidžiamajame Universejtų ir Vakarų valstybingumo. 

lime lengvai daugiau tuzino 
priskaityti: europietiškos tva
rkos ir laisvės puikiausią mo
delį — Šveicariją, modernio
sios civilizacijos pačiame prie
šaky einančias — Belgiją, O-
landiją, Liuksemburgą, tris 
skandinavų- karalystės, grani
tinę Suomiją, pavyzdingiausią 
Dunojaus baseino valstybę, Če 
koslovakiją, nugalėjusią, ro
dos, nežmoniškai sunkias pio-
blemas, tolimą Islandiją ir dar 
visą eilę bent kiek svyruojan
čių valstybių, kurios daro ba
ndymus arba yra "pagundų" 
stadijoj ir svyruoja tarp Ry-

rgyventi tikrą Golgotą. Tai 
matyti iš šių skaičių. 1926 — 

kio galingo patrijotizmo, taip į 1 9 2 7 m o k s l a , m e t a į g l i e t u v i ų j statistikos do'menųj tai visų 
gilaus valstybingumo, koks ! p r i v f t t i n i u m o k yk lų Vilniaus 'lietuvių vaikų Vilniaus kraš-

raše: " Neapsirikime. Svarbiausias klausi
mas Ispanijoj yra Katalikų Bažnyčios kova 
su jos pritšais. Visokios kvailos kalbos apie 
demokratiją, laisvę ir t.t. čia reiškia mažiau, 
negu nieką''. 

Taip sakė prieš penkis metus. Šiandie 
visi matome, kad ten taip yra, kaip Belloc 
rašė ir visas pasaulis jaudinasi Ispanijos 
įvykiais. 

Visur, kur tik yra bent kiek 
susipratusių katalikų, skaičiu
sių popiežių enciklikas ir bent 
kiek pažįstančių *avo konfe
sijos socijatinę doktriną, vi
sur ten katalikai orijentuoja-
si į vakarietiškai suprastą va
lstybingumą. Plačių masių pa 

vyrauja laisvųjų institucijų 
šalyse. Ten nėra politinių ka
linių, nėra žiaurumo ir tos be
dugnės tarp valdančiojo ir 
valdomojo, o tvarkos vis dėl
to daugiau negu "Poližeistaa-
tuose", kuriuos dabar prade
da įvairiais prašmatniais var
dais vadinti. 

Gal būt kai kurios tautos, 
įvairių sunkenybių išvargin
tos, pailso ir nebeįstengė savo 
laisvių apginti nuo įsismagi
nusio brutalizmo ir vergiško 
bestijališkumo, dai |nčio di
delius gešeftus tautos turtais 
ir jos sąžine, bet vis dėlto pri
sidengusio padorių šūkių skrai 
ste. Bet dažnai pasikartoją 
net savo draugų sušaudymai 
ir inscenizuoti teismai jau ai
škiai rodo, kad ' ' Polizeistaa-
t a i " dar smarkiau pūliuoja, 
negu senieji liberalistiniai re 
žimai. Visų laikų ir visų tau
tų žmonijos idealų tarpe švie-

krašte buvo 147. Jose mokėsi i te turėtų būti apie 15,000, 
4,497 vaikai. 1934 — 1935 me-1 bet deja, daugiau, kaip 10,000 
tais tie skaičiai sutirpo ligi j jų lieka ar visai be jokio mo-

= I kslo, ar verčiami lankvti len-
siausiai spindėjo laisvės idea
las, prie kurio žmonija nesu
laikomai, tačiau su nelygiu 
tempu ir nelygiu pasisekimu 
veržėsi ir tebesiveržia, Ir 
"Poiiziistaat 'uose" juk kar
tais tarp šūvių, kalėjimų ir 
priespaudos vis dėlto dar pa
sigirsta saldžiosios laisvės gie
smė. Jau nebe už kalnų ir tie 
laikai, kai sukaustyta tautų 
dvasia vėl sustiprins savo žy
gį -laisvės, tvarkos ir žmoniš
kumo link. Nesinorėtų, kad 
šitoje puikioje pažangių ir di
namiškų tautų procesijoj Lie
tuvai tektų eiti paskutinėse 
eilėse. Bsu įsitikinęs, kad kul
tūrinė autonomija daug padė
tų lietuvių tautai žengti pir
mose garbingųjų eilėse. 

(Bus daugiau.) 

kiškas mokyklas. Dabartiniu, 
metu Vilniaus krašte veikW 
dvi pradžios mokyklos, Šver* 
čionių krašte — 15, " Kulti 
r o s " draugijos įvairiose \U 
tose yra 4 mokyklos ir visa 
me Vilniaus krašte yra 2 lie 
tuviškos gimnazijos. Iž vis< 
dabar lietuviškai privačia 
mokosi vos 700 vaikų. Gi si 
gimnazijomis jų mokosi 1>030 
Lenkai be viso to dar prasi
manė egzaminuoti lietuvižkų 
mokyklų vaikus. Tų egialni-
nų vaikai, žinoma, neišlaiko ir 
tuo būdu mokyklose lieka vos 
keli vaikai Kai kuriose Vil
niaus krašto vietose labai trū
ksta mokykUų. 6ta(, Lydos 
apskrityje dėl bendro mokyk-

. lų trūkumo 16,000 vaikų ne
lanko jokios mokyklos. 
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įdomūs Pasikalbėjimai 
Malda Naudinga 

KAULAS: Ar visuomet Die 
vas išklauso žmonių prašymą? 

JONAS: Trumpai sakant, 
taip, Dievas išklauso, tik pri
klauso nuo aplinkybių, inten
cijos i r žmogaus ištvermes. 

RAULAS: M esu girdėjęs, 
kad Įmonės prašo ir prašo 
Dievo, o nieko negauna? 

JONAS: Raulai, suprask, 
kad Dievas yra, kaip išmin
tingas gydytojas, kuris ne
duoda ligoniui ko nori, bet 
tik reikalingus vaistus, kurie 
bus naudingi jo sveikatai. 
Pav., jeigu žmogus serga vi
durių bei skilvio liga, tai 
gydytojas draudžia mėsos va
lgyti, nors ligonis kažkaip 
prašytų. Vietoj mėsos, liepia 
duoti kitokio valgio. Tas pats 
yra ir su malda. Jeigu pra
šai tokių daiktų, kurie bus 
tau nenaudingi, tai Dievas ne
duos. 

RAULAS: Sakei, Jonai, 
kad Dievas visuomet duoda 
ko prašai ,o čia pasirodo, kad 
ne? Todėl onūsų malda būna 
veltui? 

leis. Tuomet ji pradėjo mels
ti Dievo, kad jos sūnus ne
vyktų J Romą. Bet juo ji dau
giau meldės, tuo Augustinas 
labiau norėjo Romon vykti. 
Galutinai, jis nusprendė vy
kti Romon ir motinai uždavė 
didelę širdgėlą. Augustinui 
nuvykus Romon tuojau pasi
taikė proga išgirsti šv. Am
braziejaus pamokslus ir kaip 
ledas prieš saulę sutirpo. Šv. 
Dvasia apšvietė jo protą ir ta
po geriausiu kataliku, netik 
kataliku, bet ir garbingiau
siu šventuoju. Čia aiškiai pa
sirodo, kad Dievas geriau ži
no, kas yra mums reikalinga. 
Todėl, malda niekuomet ne
nueina veltui. 

Kitas dalykas, Dievas ne
duoda tokių dalykų, kurie y-
ra nenaudingi nei mūsų kū
nui, nei sielai. Pavyzdžiui, 
kai kurios mergaitės meldžia
si, kad gautų tą vaikiną, ku
ris jai patinka, bet Dievas 
neišklauso maldos, nes J i s ži
no, kad jiems apsivedus ne
bus sutikimo, meilės, nei iš
ganymo neapturės. Todėl Die 
vas ir nedaleidžia. 

Trečias dalykas, Dievas ne 
JONAS: Ne, Raulai, malda išklauso tų, kurie meldžias 

niekuomet nebūna veltui. Pa
vyzdžiui, šv. Monika per 18 
metų meldės, kad jos sūnus ] 
Augustinas atsiverstų ir tap
tų geru žmogumi. Augusti
nas nutarė važiuoti Romon 
aukštesnio mokslo siekti. Ka
da jis pasakė tai savo moti
nai šv. Monikai, ji labai su
sirūpino tuo, kad nuvykęs Ro
mon ir susitikęs kitus moks
lininkus, ir dar labiau jmsi-

KLAUSYKITE 
Ketverge, Spalių 22 d., 

8 vai. vakare 
IŠ RADIO STOTIES 

W.H.F.C. 
(Budriko valandoje) 

KALBĖS 
Adv. Charles Kai 

Nurodydamas lietuviams 
ateinančių rinkimų 

svarbą ir didelį reikalą 
balsuoti už 

PREZIDENTĄ 
F. D. ROOSEVELT 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Valkų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VIOtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

be jokio dievotumo, tiktai lū
pas judina ir daro šiokį - tokį 
balsą, bet jų širdys ir mintys 
esti nukreiptos į kitus daly
kus, į kokias tuštybes, arba 
į blogus dalykus. Gerai Kris
tus pasakė: " J ū s garbinate 
•mane tiktai lūpomis, o jūsų 
širdys yra toli nuo manęs , \ 

Ketvirtas dalykas, yra to
kių žmonių, kurie meldžiasi 
be jokio tikėjimo, sakydami: 
"Nežinau, ar gausiu, ar ne, 

;bet neturiu tikėjimo tame da-
>lyke". Pavyzdžiui, atletas, ei
damas į begtynes, sako: " A š 

i žinau, kad as neišlaimesiu, bet 
j tik eisiu pasirodyti , \ Aišku, 
| kad jis nelaimės. Tas pats 
lyra ir su malda: melši be ti
kėjimo, negausi. 

Penktas, i r svarbiausias da 
lykas, kad tie, kurie yra mi
rtinoj nuodėmėj ir meldžia
si, bet negauną tai, ko prašo. 
Nes jie yra praradę Dievo 
malones. 

KAULAS: Jonai, ar tai tie
sa, kad žmogus mirtinoj nuo
dėmėj nebegali melstis ir jo
kio prašymo nuo Dievo gauti? 

JONAS: Raulai, suprask 
tą: kada žmogus yra mirtinoj 
nuodėmėj, jis gali, net ir tu
ri, -melsti Dievo ir prašyti pa
sigailėjimo bei malonių. To
kiu būdu jis užtikrina sau 
amžiną laimę. O jei nesimelsi, 
gali pražūti. Kiekvienas, ku
ris yra mirtinoj nuodėmėj, 
gali melstis už sielas skaisty
kloj, nes už jo mielaširdin-
gus darbus, bus atmokėta pa
sigailėjimu. 

Dar yra vienas iš svarbiau
sių dalykų maldoje, kad rei-

tkia ištvermės. Turime mels
tis ir melstis kol gausime. 
Kurie eina lenktynių bėgime 
juk nesustoja pusiaukely, bet 

KEISTAS NUSISTATYMAS 
Socijalistai nei patys nere

ngia tautiškų apvaikščiojimų, 
nei kitiems rengiant negelbs
ti. Bet kada katalikai ką nors 
surengia, tai jie visuomet tuos 
parengimus peikia ir kalbė
tojus šmeižia. Pavyzdžiui, A. 
L. R. K. Fed. Pittsburgho 
apskr. turėjo Vilniaus užgro
bimo paminėjimą. Žmonės su
sirinko, išklausė programos ir 
išsiskirstė geroje nuotaikoje 
pilni simpatijų pavergtam 
kraštui. O kaip tą paminėji
mą aprašo socijalistas Soho 
Pilietis? J is ne tik šmeižia 
apvaikšeiojimo kalbėtoją Lau 
eką, tvirtindamas, kad fašis
tai davė jaun progą atvažiuo
ti į Ameriką su politinėm mi
sijom, bet i r iš prakalbos da
ro nepamatuotą išvadą būk 
"kuniginė valdžia padarė iš
davystę". Ar kad koks ten 

vyskupas prisakęs užleisti Vi
lnių be mūšio. Nors ir aš su 
kitais žmonėmis atydžiai klau 
siau Laučkos kalbos, vienok 
jokiu būdu negaliu suprasti, 
iš kur Soho Piliečiui galėjo 
kilti tokios mintys? Kalbėto
jas Laučka ne tik nieko pa
našaus nesakė, bet dar pabrė
žė apie kovą po Giedraičiais. 
Vis tai galėjo išgalvoti ne
tikusiai prieš katalikus nusi
statęs soči jai istukas. Beje, jis 
neapykantos apimtas kaip 
kam teikia pasturgalio titu
lus. Tokie iškraipyti įvykių 
aprašymai su nešvariais pri-
dėčkais patį rašytoją teršia 
ir jų laikraštį daro tinkaimu, 
atsiprašant tik... pasturgalio 
vartojimui... Žmoniškumas ve 
rčia dorus žmones vengti so-
cijalistų laikraščių. 

Pirmgalis 

Tūkstančiamečio Ąžuolo Papuošimai Lietuvių 
Kambaryje Pittsburgo Universitete 

Ponia Ruth €rawford Mit-
chell jau galutinai susitarė 
dėl Pittsburgo universitete 

bėga iki galo. Taip ir mes 
maldoje turime nesustoti, bet 
melsti kol gausime. J . V. S. 

lietuvių kambario įrengimo. 
Kambario karnyzai tautiškais 
motyvais bus padaryti tam
sios spalvos iš tūkstančio me
tų gulėjusio durpynuose ąžuo
lo, o baldai iš šviesaus ąžuo
lo. Visa tai bus padaryta pa

gal menininko Gudaičio pro
jektą ir prof. P. Galaunės nu
rodymus. Kambaryje bus įra
šyta 10 jau mirusių žymiau
sių mūsų tautos veikėjų pa
vardės. Be to, bus įrašyta 
trys originališkos lietuvių pa
tarlės, kurios nebus panašios 
į kitų tautų tolygias patar
les ir kurios atvaizduos ne 
tik mūsų tautos savitumus, 
bet ir lietuvių kalbos dvasią 
ir jos skambesį. Viena kam
bario siena bus laikinai pa-
likta nepapuošta iki mūsų me 
nininkai jai sugalvos tokį vai 
zdą, kuriame atsispindėtų mii 
sų tautos istorija ir dvasia. 
Tasai vaizdas turės būti di
dingas ir pilnas ryžtingumo. 
Iš viso Pittsburgo universi
tete bus įrengta 17 tautų ka
mbariai. Kambarius turės tik 
tos tautos, kurios prisidėjo 
prie Pittsburgo miesto augi
mo. 

Iš Baltijos valstybių tiktai 
lietuviai turės savo kambarį, 
nes lietuviai jau nuo senų lai
kų gyvena Pittsburge ir yra 
jo augime nemaža nusipelnę, 
Visuose tuose kambariuose 
bus patalpinti įvairūs Pitts
burgo universiteto seminarai. 
Ponia Ruth Crawford Mit-
eliell lietuvių kambario įren
gimo reikalais nuolatos tarė

si su prof. M. Biržiška, Čiur
lionienės galerijos direkto
rium P. Galaune, menininku 
Gudaičiu, adv. R. Skipičiu ir 
su "Gražinos" draugijos at
stovėmis. Ponia Ruth Craw-
ford Mitchell yra labai pa
tenkinta viešėjimu Lietuvoje, 
daug čia naujo patyrusi ir, 
kiek buvę galima, arčiau pa
žinusi mūsų tautodailę. J i iš
važiuoja iš Lietuvos spalių 
6 dieną. Draugija Užsienių 

i Lietuviams Remti poniai Ru-
jth Crawford Mitchell rengia 
įjos garbei išleistuvių vaka
rienę. 

Kas Girdėt North Side 

Tuom tarpu maža naujo 
! North Side. Viskas ramu. Da
rbai eina truputį geriau, negu 
metai atgal. 

Tikietai jubiliejaus pietuVns 
(Nukelta 4 pusi.) 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

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

Stiklų ir t. t. 

f 

52 centai į savaitę nuperka šių 

PLOVYKLE 

PASKOLOS ANT NAMŲ 

INSURED 

Skoliname pinigus ant pirmų morgi-
eių lengvais išmokėjimais. 

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

%t 

JJMAW> DAUKANTO/? 
tEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO 

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

^ 

Jr 

TIKTAI 

Apribotas Skaičius Sia Kaina 

» Talpog — 6 svarai sausų 
balt inių. 

Didele metalo rėčka — 
nerūdijanti, lengvai iš
valoma. 

I Greitas, švelnus plovi
mo veikimas. 

'Užbaigtas gražiu parce
liuotu enamei. 

Drabužius išplauna balčiau trumpes
niam laike . . . turi saugu, švelnu 

plovimo veikimą 

• Už tiktai 52 centus į vsavaitę galite 
nusipirkti šią naują Thor plovykle, kuri 

netik išplauna drabužius šva
riau, bet sutaupo pinigų, nes 
sutaupo drabužius. Jūsų 
Public Service Krautuve tu
ri šią. plovykJc pardavimui 

už tiktai $49.50. Matykite 

jos parodas. 

PUBLIC SERVICE COMPANY 
O P N O R T H E R N ILLINOIS 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^ 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E T J OIL RAFIIVTRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANaJ 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
K Ū J O AI.IE.IAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS. Manager 
^ : ^ 

MILIJONU UŽTVIRTINTI 
taupumui 

ir smagumui 

Digestible as milk itself! 

. . . sis siūrio maistas 
su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu. 

Lrt the family bare this nutritioos 
food of ten . . . in Bandwichea, m 

casaerole dishes, and, mdtod, aa a •mooth 
f or cggs or sea food. 

, DETECTI VERTULE Y, B y Richard Lee 

SOON THEY REACH THE END OF . 
THE NARROVV TUNNEL, THE 
ORIENTAL PRESSES A B U T T O N 
A N D A P A N E L SLIDES OPEN— 
T H E V S T H P INTO A SMALL ROOM 

r W E VVAIT HERE—MOSTJ 
ĮCELEST IAL ONE VVILL. < 

SlGNAL. 
FOR YOUR 

LOVVLY 
. P R E S E ^ E 

A LOUD SPEAKER, SET 
IN T H E VVALL, SUDDENLY 
BLARES FORTH IT'S 
M E T A L U C VOICE — 

ESCOfCT T H E 
FOREKSNER INTO T H E 

THRONE ROOM, 0UARO, THEN 
OEPART IN H A S T E — NOW 
OETECTIVE RILEV I W I U -

M A K £ JT HMOVV7V/ 

^Tnoyrl«M ItM, Į-"K<jį " « W I M K I TtHan*. I i 

http://AI.IE.IAI
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DRAUGAS Ketvirtadienis, spaliy 22, 1936 

Pittsburgho 2ifiios i ir prakalbose. Atrodo, kad ant Pennsylvania ave. Geriau 
choras los žymią rolę North 
Side lietuvių tautiniame gy-

KAS GIRDfiT^OBTH S I D E ' v e n i m e - G e r i * u s i < > s k l o t i e s -

Vardo Jėzaus draugija ta-
: riasi įsigyti gražią vėliavą, 

šios kloties. 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

lapkr. 26 d. jau pardavinė- tačiau daug narių mano, kad 
janii. Moterų klubas jubilie- su vėliava galima dar palau-
jaus pietų ar vakarienės naš- kti, o tuos pinigus skirti rei-

ir kiti bernaičiai ir mergai
tės ėjo, kad dalyvavus toje 
brangioje iškilmėje. Kurie ne
galėjo nueiti, tai nors per ra-
dio klausėsi. Pirmadienį šu

tą imasi ant savo pečių. Toji 
našta nėra lengva, tačiau mo

kai ingesniems dalykams, kaip 
antai elektros šviesų pageri-

terys rimtai to darbo imasi j niiaui arba bažnyčios durų 
ir, be abejo visi savo užduotį 
gerai atliks. Čia, žinoma, rei
kalinga visos parapijos para
ma. Tik visi iš vieno dirbda
mi galime susilaukti gerų 
vaisių. 

Jonas Katkus su Jonu Se
nuliu ketina parinkti apgar
sinimų jubiliejaus programai. 
Lietuvių biznierių North Side 
yra pora tuzinų. Jei visi pa-
(sigarsintų> tai būtų didelė 
parapijai parama — apsimo
kėtų bent spaudos lėšos. Dar
bas gražiai pradegtas, tegul 

- gražiai ir baigiasi. 

pertaisymui ir bažnyčios takų 
išklojimui tam tikra gumine 
klijonke. Kai kurie nariai ma 
no, kad vėliavos išeina iš ma
dos. Nežinau, prie kokio ga
lutino nutarimo nariai prieis. 

Spalių 19 d. Mayview ligo
ninėj pasimirė Antanas Mar-
tuzevičius. Buvo nevedęs, 48 
metų amžiaus. Palaidotas spa 
lių 21 d. po bažnytinių apei
gų Šv. Kazimiero kapinėse. 
Ilsėkis ramybėje. 

Mūsų buvęs varg. S. Alu-
konis pirko didelį namą ant 
S. S., kur mano greitai kraus-1 grįžę į mokyklą visi kalbėjo, 
tytis. ; i ką kas matė ir girdėjo. Kad 

duoti progos visiems išreikš
ti savo mintis apie tas apei
gas, visi buvo prašomi pa
rašyti trumpas kompozirijas. 
Stebėtinai gražiai kiekvienas 
savo mintis pareiškė. Čia pri-
siunčiame vieną tokį raštą 7 
skyriaus mimstranto. 

Vaikučiai labai gražiai ir 
skaitlingai dalyvauja vakari
nėse pamaldose, parodydami 

I meilę ir pagarbą Marijai ir 
Spalių 19 d. iš Šv. Kaži- į žinodami, kad ką užsipelnys 

čia, ant žemės, atras dangų -
j * 

Iš Šv* Kazimiero 
Parapijos 

Spalių 19 d. Pranas Arku-
šauskas susituokė su Albina 
Marčiulionis. Liudytojais bu
vo Juozas Kisielius ir Elena 
Keraitis. 

Ilgiausių metų Pranui ir 
Albinai! 

Mūsų naujas choras, veda-
<* mas Jono Senulio, sparčiai 

auga. Jau turi pakvietimą da
lyvauti spalių 25 d. vakare 

miero bažnyčios palaidotas a. 
a, Bronius Danevičius para
pijos kapinėse šeimyniniame 
sklype. i 

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie! 

Šv* Kazimiero Mo
kyklos žinutes 

Spalių 18 d., Šv. Vincento 1 Loterija — $3,867.20. 
draugija ir tretininkai-ės lai- į Viso — $3,867.20. 
kė mėnesinius susirinkimus, i Su sveikinimais ir paštu at-
Tretininkų sus-mą atidarė siųsta aukų: 
klebonas malda ir patiekė pri- Pralotas M. L. Krušas, Šv. 
taikintą konferenciją. Šiomis Jurgio par., Chicago, $125.0o. 
dienomis sodalietės darbuoja-' Šv. Juozapo par. kun. Ur
si ruošdamos kaukių vakarą, bonas, DuBois, Pa. — $50.00. 
kuris įvyks spalių 29 d., mo- ; Septintas Rėmėjų skyrius, 
kyklos svetainėje parapijos Hartford, Conn. — $33.00. 
labui. Už kostiumus kaukių Gyvojo Rožančiaus draugi-
vakare bus duodamos geros ja, Hartford, Conn. — $2.00. 
dovanos. Tad, pilnai įsitikinę, Tretininkų draugija, Hart-
kad ir iš apylinkės svetelių ford, Conn. — $5.00. 
į rengiamą mūsų kaukiu va- I Surinkta aukų Veronikos 
karą atvyks. f ( j Krikščiūnienės, Hartford, 

Conn. — $8.00. 
Moterų Są-gos 17 kuopa, 

Hartford, Conn. — $2.00. 
Apaštalystės Maldos drau

gija, Elizabeth, N. J . — $5.00. 
M. Lebedienė, Kewanee, 111. 

Dabar Tiktai 
1 c Tabletas 

už Greitą 
Galvos Skaudėjimo 

Palengvinime 
Dabar Gaukite Greit-Tirp-

stantį Bayer Aspirin Be 
Galvojimo Apie Kainą 

t 

Šv. Vincento Lyceuni vai
kinai galvoja ką nors nepa
prasto prieš "Thanksgiving" 
dieną suruošti parapijos la
bui. Girdėjau, kad mano ruo-

Labai daug vaikučiai pasi- j šti kortavimo vakarą ir kala- j - $5.00. 
darbavo, kad savo parapijinį i kutų išpardavimą, nes kas j M. Rusienė, Port AVashing 
bazarą paremti. Daug gražių ; rniet jų ruošiamos pramogos ton, N. Y. — $2.00. 
prizų sunešė ir patys atėjo va- j būna sėkmingos. M. Matulaitienė, Malianoy 
karais nors kelis centelius^ Gerai darote, vaikinai, nes City, Pa, 

Į 2 Sekundas Pa
gal Sustabdomo 

Laikrodėlio 
Pagal satrtatMlomo 
laikrodėliu, tikra*. 
BAVKK Aspirin ta-
b4eta> pradeda tir
pti ir veikti į S 
sekundas. Imrskitf 
Beyer A spirte tn-
bleta į stiklinę vnn-
d«us. Kwl pasirkiM 
stiklinės ri-.iuin). jau 
tirpsta. Kas atsi
tinka riHMIt... 
atsitinka JŪSŲ vidu
riuose. 

Eucharistine Naktis 
Spalių 18 d. mūsų klebonas 

užsakė Steponą Oaspar su 
Kašte Ririnbauskaite. 

iv iusų m i i i i s i r a i i u t i &u uutvo-

Biznierių l i e p i u skaičius taneiu kitų ministrantų daly- «p*H« į l d. buvo didelė 
North Side auga. Jonas Ken- vavo Eucharistinėj* Naktyje, procesija iš Mt. Mercy Aca 

balsuotojų lvgos susirinkime tra nuo Soho pirko saliūną Ne tik ministrantai, taip pat• demJ l k l P l U Stadium Bu 
'vo daug ministrantų ir kuni
gų. Buvo apie 100,000 vyrų. 

praleisti. jūsų pasidarbavimas parapi
jai reikalingas. Spirgutis 

- tP 

GALINGA KARIUOMENE ŽYGIUOJA 

GOV. ALFRED M. LANDON 
UŽ PREZIDENTE 

TAKSŲ KARIUOMENĖ žygiuoja. 
J i maitinsis nuo šalies ir ims pirmų 
dali darbdavio dolerio. 

Tak*ai yra pirmas morgičius ant 
visko. Valdžios reikalavimas taksų 
turi pirmiausiai būti užganėdintas. 

Kadangi kainos nustatomos žmo
nių naru ir galimybė mokėti, yra 
matoma, kad taksai yra tiesioginė 
našta ant pirkėjo dolerio ir algos 
gali būti mokamos tik iš to, kas lie
ka. 

COL. FRANK KNOX 
UŽ VICE-PREZIDENTĄ 

General Foods Korporacija dabar 
moka taksų maždaug $40 į mėnesį 
už kiekvieną jų darbininką. South
ern California Edison Kompanijos 
taksų bila yra $100 į mėnesį už kiek
vieną samdomą darbininką. 

Taksai yra našta ant darbininkų 
dar kitu būdu. Iš kiekvieno dolerio, 
kurį darbininkas praleidžia, valdžia 
paima 20 centų taksais. 

IŠLYGINTI ŠEIMYNOS BIUDŽETĄ — 

BALSUOKITE U2 LANDON IR KNOX 
J I E IŠLYGINS KRAŠTO BUIDŽETĄ. 

Taksai suvagia rezervą, ku
ris pirmiau buvo padeda
mas 'mokslui, ligai ar neti
kėtam atsitikimui. 

Kuomet perkate keturias 
poras čeverykų, mokate už 
penkias. 

Talsybės, miesto ir Fede-
raliniai taksai siekia suvirs 
$.68 ant $3.50 vertės med
vilninės dresės. 

Ministrantai ir vyrai gavo 
žvakes ir kaip jas uždegė, bu
vo labai gražu. Aš mislinu, 
kad niekados nepamatysiu ' g į 0 p ^ . , Chicago, 111. 237.15. 
gražesnio daikto per visą sa- j Antrasis skyrius, Nekalto 
vo gyvenimą. Vyskupas Kel- p r a s # > Chicago — 159.15. 
ly pasakė labai gražų pamok-, Trečias skyrius, Šv. Kry-
slą. Edvardas BaJtrenas žiaus, Chicago — 161.00. 

' Ketvirtas skyrius, Šv. Pet-
ŠlS - T a s IŠ W e s t E n d ro ir Povilo, Homtstead, Pa. 

— 79.10. I 
Penktas skyrius, Šv. Vin-| 

cento, Esplen, Pa. — 113.25. 
Septintas skyrius, Šv. Tre

jybės, Hartford, Conn. 257.00. 
Devintas skyrius, Šv. Petro 

ir Povilo, Kenosha, Wis. — 
12.45. j 

Vienuoliktas skyrius, Žen I 
girnas į Dangų, N. S. Pgh., f 
Pa. — $18.00. I 

- $1.00. 
Moterų S-gos 60 kp., Mel-

rose Park, 111. — $3.00. 
A. Syrienė, Brooklyn, N. Y. 

Protokolas Šv. Prancis-| — $*00 

1 \r* n - o • J- Žydanavičius, Brooklvn, 
kaus Vien. Kem. Seimo N Y — $5 oo 

i Šv. Juozapo draugija, Hart
ford, Conn. — $5.00. 

Sodalietės, Amsterdam, N. 
Y. — $10.00. 
sha, Wis. — $20.00. * 

E. Bogušienė, AVaterbury, 
Šv. Petro draugija, Keno-

Conn. — $1.00. 
G. Ivanskaitienė, Detroit, 

Mich. — $5.00. 
Moterų Są-gos 30 kuopa, -

Maspeth, N. Y. — $5.00. 

Pajamos: 

Kuopų atskaita: 
Centro valdyba, Pittsburgh, 

Pa. — $1,256.40. 
Pirmasis skyrius, Šv. Jur 

Dabar galilo gauti Tikrą BAYER 
ASPIRIN už maždaug lc už tab-
letą, bile vaistinėj J. V. 

Dabar du pilni tuzinai, patogioj 
kišeninej blekutoj, tik 25c! Pa
mėginkite šj naują pakelį. Nau
dokitės greitu veikimu ir žinoma 
kokybe tikro Bayer padarymo, be 
galvojimo apie kainą 

Darykite tai ypatingai jei no
rite priemonę greitam palengvini
mui galvos skaudėjimų, neuriti* ir 
neuralgia skausmų. Atsiminkite, 
BAYER ASPJRIN greitai veikia. 
(]sit('$iykite piešinį viršuj.) 

Perkant, prašykite jo pilnu var
du — BAYED ASPIRIN — ne 
vien žodžiu "aspirin". Gaukite JĮ 
kuomet norite greitą palengvini
mą. 

15c1 * 
Tl ZINĄ 
s n u n 25C 
Tl ZINAI 

j 

Maždaug 
lc tableta? 

žl f l t f iKlTE BAYER KRYŽELIO 

(Daugiau bus.) 

Pittsburgho Padanges 

Šiemet, metinis parapijos 
trijų vakarų bazaras ne taip 
sėkmingai pavyko, kaip buvo 
manoma. Turbūt, iš priežas
ties dažnai rengiamų pramo-

Į gų žmonių neperdaugiausiai 
dalyvavo, '+**' 

Šv. Vincento moterų klu
bas daug prisidėjo prie baza-
ro, nes visus lininius daik-

Res.: 
2456 W. 69 St. 

M tus savo " s t a n d o " iš savo 
kasos apmokėjo. Taipgi ir 
sodalietės savo darbštumu 
daug prie bazaro prisidėjo. 

Parapijos komitetas šauniai 
per tris vakarus pasidarbavo. 
Tad, keletas šimtelių liks pa
rapijos labui. 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Res. ofiso vai.: 10-12 A. M. 
& 8-9 P. M. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

LIETUVIAI DAKTAEAI 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt S t 

CANal 0706 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIiLY AKIU 
S P E C I A L I S T A M 

Palengvins akių įtempimą, kuris j Tel. CANal 6122 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, { 
svaigimo, akių aj>teinimo, nervuotu-
mo, skaudamą, akių karštį,' atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausla3 klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely a*-
aitU fr«y akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Office Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

į 4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, UI, 
Utani., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v 

3147 So. Halsted S t , Chicago 
Pancd., Scred. ir Subat nuo 2—9 v 

Tel. Calumet 5*74 Ofiao Yalandoe 
9 ryte iki £ vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILIi. 

Tel. BOUlevard 7042 

OR. C, Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

DR. S. BIEŽIS 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone BouIevard 7589 

S* 

Lietuviai, neužmirškite, kad republikonu valdžia 1922 m. liepos 28 dieną 
pripažino Lietuvos valstybe ir de fakto ir de jure. 

^ 

90 METŲ PRITYRIMAS 
Akyg egzaminuojamo* — akiniai 

pritaikomi 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tti. CANal 0583 

mm 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredoniis ir Nedel. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 VVest 35th Street 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Oi'iso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Res. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2-A ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St 

Tel CANal 0402 

{ V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pietį} ir nuo 7 iki 8:3Q s. y. 

DR. MAORIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRTTRGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Arcker Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryte ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Residenee 
6009 S. Artesian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—4 popiet — 7—$ vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaįi 

pagal sutartį 
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SVARBUS 2MONIŲ SAUGUMO 
REIKALAS 

Chicagos gyventojai šaukė j niekas nepasieks nei Chicagoj, 
protestų susirinkimus; laikra- nei visame Cook apskrityje. 

Kriminalistai visuomet bu
vo ir yra viena svarbiausių 
civilizuotos visuomenes prob
lemų. Pilozopai, psiliiatrai, vi
sų rūsių mokslininkai ir įvai
rių socialių reformų atstovai 
siūlo skirtingus būdus krimi- | 
nalinių nusikaltimų naikini
mui; vieni siūlo patarimų, 
kad kriminalistai būtų išgau
dyti; kiti siūlo gyveninio są
lygų pagerinimą*, dar kiti siū
lo pritaikyti atributą. VlM 
tie patarimai ir pasiūlymai 
buvo bandomi ir daugeliu at
vejų yra vykinami, tačiau kri 
minalistų pas mus kaip buvo 
taip ir yra; kriminalistų dar
bai kaip griovė taip ir griau-
ja žmonių gyvybę ir turtą. 
Su žudynėmis, žmonrų užmu-
šinėjimais ir visomis kitomis j 
nedorybėmis, kaskart vis la-.'tybės prokuroras Cook coun-
biau įsigyvena ir liga, griau-jty apskrity, kuris ir vėl iš 

šeiai reikalavo daugiau ap- į j i s per keturis savo tarnys 
saugos; kunigai sakyklose da-! tes metus, savo kovose su kri-
vinSjo žmonėms patarimus, mdnaiistais atsiekt* daugiau 
Niekas negelbėjo ir krimina- negu jo pirmtakūnai per dvy-
liškos niekŠystes vis plėtosi liką metų. 
daugiau ir daugiau. Taip da-j Užtai Cook apskrities gy-
lykams dedantis prisiartino . ventojai įverf&ndatni Courfc-
Cook apskrities valdininkų :ney sumanumus ir laimėtas 
rinkimai 1932 m. Rinkimuose j kovas ir budėdami dei savo 
tapo išrinktas valstybės pro- saugumo ateityje, antru kar-
kuroru Thomas J . Courtney. Į tu rinks valstybės prokuroru 
Stojęs savo tarnybon Court- Į Tomą J . Courtney ir tUomi 

gyventojų būtina pareiga jį 
remti toje kovoje ir prigel-
bėti jam, kad kriminalizmas 
ir kriminalistų skaičius suny
ktų iki minimumo. 

Adv. Charles P. Kai 

_ i 

janti ir naikinanti mūsų civi
lizaciją. 

Vagystes ir prievarta pa s i-' 

ney tuojaus pradėjo veikti, 
kad vagis, žudikus ir visokios 
rūšies niekšus suvaldyti. J i s 
pradėjo atkaklią, kovą BU kri-
minalizmu, kaipo su aršiausiu 
žmonių civilizacijos priešu, ir 
iš tos kovos jis nepasitraukė 
net iki šios dienos. Jo kova 
sekasi jau ir apsaugoja Chi-

[cagos miesto gyventojus, ku-
-— - - ^rie tiek daug baimės ir nelai-

Thomas J . Courtney, vals- j m[ų n u k € n tė iki Courtney bu
vo išrinktas valstybes proku
roru. . ' statė savo kandidatūrą demo

kratų partijos tikietu lapkri-
' čio 3 d. rinkimams 

v ^ i 
savinimas svetimo turto, iš-i kokiam Jungtinių Valstybių 
šaukia ir auklėja vis didesnę j krašte arba net ir viso pasau-
maniją peržengti ir laužyti { n 0 kokiame kampelyje. Clii-
įstatymus. Užpuldinėjimai, d o i C a g o s miestas savo krimina-
ros įžeidimai ir panašūs iš- jInkais įvykiais pagarsėjo vi

sur. Tai buvo- šdidelė kompro
mitacija Cliicagai..Kas iš ki
tur keliavo į C&icagą su kor 

kiu reikalu, Jueįvienas # 
•f :• » 

namų iškeliaudamas tikėjosi] 
Chicagoj būti apiplėštu, do
riškai nuskriaustu; tikėjosi 
būt liudininku žmogžudysčių 
atvirose miesto gatvėse. 

Gi Chicagos miesto gyven
tojai ne galėjo nedrebėti iš bai 
mės gyvendami tokiose apli
nkybėse, kuriose kiekvienoj 
valandoj juos lauke nelaimė. 
Laikraščių antgalviai kasdien 
skelbė uBmušystes ir žudys-
tes. Net vidurmiesčio gatvės 
virto atvira arena niekšų ma
siniams šautuvams. 

tvirkimai jau pasiekė aukš 
čiausį laipsni, kokį gali pa
siekti toki žmonės, kuriems 
trūksta išauklėjimo; tokr žilio 
nes, kurie darosi limpančia 
liga sudarkymui žmonių drau 
gijos. Padeginėjimai svetimos 
nuosavybės savo naudai, tai 
kitos rūšies skaudi votis ci
vilizuotų žmonių gyvename. 
Vogimas automobilių, netei
singi vadovavimai darbininkų 
organizacijose ir t.t. tai vis 
kriminalizmo produktas. 

1932 m. Chicagos mieste ir 
Cook apskrityj visu aukščiau 
minėtu ir ntsuminėtu niekšy-
sčių buvo daugiau negu kitam 

Gydytojas Pasako Kaip 
Išvengti Persišaldymo 

Vienas žymus sveikatos specialistas 
yra pasakęs, kad 8 3 % iš visų šios 
šalies gyventojų yra slogų paliesti. 
Jo patarimas yra vengti persišal y-
mo palaikant savyje atsparumą. ' 

NUGA-TONE — dabar moksliškai 
sustiprintas su VITAMINAIS A ir D 
yra jau įrodęs ta stebėtiną sveika
tos budavotojo ir palaikytojo atspa
rumo. Jis paliečia kai tik silpnuo
sius organus. Juos sustiprina taip, 
kad nuodus, kurie sveikatą silpnina, 
jie patys nuo savęs pašalina. Dabar 
jujms kai tik laikas budavotl atspa
rumą prieš šalčio persišaldymą. Mė
gink naująjį NUGA-TONE turintį 
VITAMINUS A ir D. Parduodamas 
tr garantuojamas pas visus vaisti
ninkus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vaizde. 

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

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clean out 
Acids and poisonous waatea from your 
blood ia thru 9 mllllon tlny, delicate Kid-
ney tube« or fllters, but beware of cbeap, 
drastlc, trrltattng druga. If (unctional 
Kidney or Bladder disorders make you 
auffer from Oettlng Up Nights, Nervous-
naša, Leg Pains. Backache. Clrclea Under 
Eyes. Dizzlneaa> Rheumatic Paine, Acid-
Ity. Burntng. smarting or Itching don't 
take cbancea. Get the Doctor's aruaran-
teed prescriptlon calied Cyster (Sies* 
Tes) . Works fast. safe and aure. In 48 
hours lt rnuat bring new vltallty. and ia 
guaranteed to flx you up in one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cystez coata only 9c a day at drugglsts 
and the guarantea protects you. 

Tomas J» Courtney save 
tarnystčs metais atsteigė ad
ministracijoj tvarkę ir atgai
vino reputaciją, kaip Chica
gos miesto taip ir Cook aps
krities. Savo sumanumais pra-
siskyne sau kelią, į tarptau-
tiškų ekspertų skaičių kovoje 
su kriminalistaiis. ko juriniau 

klaidos nepadarys, nes gerai 
supranta, kiek gero jis jiem? 
padare per keturis savo tar
nystes metus. 

Valstybes Prokuroro, arfa 
State's Attorney oi Cook Cou-
nty, vieta neturi nieko bend
ro su šalies partijomis. Nei 
respublikonai, nei demokratai 
negali šeimininkauti jo ofise, 
nes nei vieniems, nei antrie
ms tai nepakeliui. Pakeliui tik 
vienam Courtney, kaipo tei
singam, sumaniam ir prityri
mo turinčiam žmogui. 

Kiekvienas pilietis, kiekvie
nas balsuotojas, ar tai būtų 
respublikonas ar demokratas, 
privalo atsiminti, kad kova 
su kriminaJizmu dar nėra bai
gta ,kad tą kovą, reikia tęsti 
todiau. Tomas J . Courtney tą 
kova veda. Cook apskrities 

Adv* Grisius į Kewanee 

Adv. Juozas J. Grisius yra Į 
pakviestas kalbėti respubliko
nų partijos lietuvių susirin
kime, Kewanee, 111., penkta
dienį, spalių 23 d. Adv. Gri
sius ten turi giminių ir bus 
jam gera proga su jais pasi
matyti. 

Dabar atėjo laikas ilrinkti 
naują vyriausybę. Visi žino
me, kas atsitiko per pasta~ 
ruosius metus. Yra progos 
dirbti, yra duonos ir bankai 
sutvarkyti. Tai atliko vienas* 
žmogus — dabartinis prezfcT 
dentas Rooseveltas. Už tokį 
darbą turime jam padėkota 
ir balsuoti už jį lapkričio 3 d, 

K.J.S. 

IR TIKINTIEJI ŽYDAI 
MELDŽIASI 

UŽ KĄ BALSUOTI? 

Nepamiršk, kaip žmones gy 
veno prieš keturis metus. Ne
buvo darbų, žmogus negale 
jo sau duonos užsidirbti. O 
tie nelaimingi piliečiai, kurie 
turėjo pinigų banke netikėta* 
nelaimei, pamatė, kad ir tie 
pinigai pražuvo. Čia tikri fa
ktai, kurie žinomi kiekvienam 
žmogui. 

Per savo Naujų Metų šven
tes Prancūzijos tikintieji žy
dai meldėsi už žuvusius kata
likų kunigus ir vienuolius Is
panijoj ir Meksikoj. Maldos 
buvo specialiai parašytos ir 
atspausdintas. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

A|A 

VICTORIA VALGIUS 
(po pirmu vyru Kairiene) 
Mirė spalių 19 d., 1936 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, pussesere 
Oną Matienę, 2 pusbrolius: Ka
zimierą ir Izidorių Šlauterius 
ir gimines. 

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

Laidotuves įvyks penktadie
nį, spalių 23 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta { 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydgta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs. Mar
ti, Anūkas, Sesuo, Pusseserės, 
Pusbrolis Ir Gintinos. 

Laidotuvių direktorius But
kus Undertaking Co. Telefo
nas CANal 3161. 

m 
AR TURIT SKAUDAMAS 

KOJAS? 
KORNUS — SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS7 
Atsilankykit j Shapiro Čeverykų Krautuvę— 
kur čeverykai bus t inkamai pritaikyti . 

Mes užlaikome didelj pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams. X-Ray pri taikymas ir patari- " 
mai DYKAI. Deformed—Normai 

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti , mes pritaikysim kitus čeverykus. Jųs džiaugsitės mūsų čeve-
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — Čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max .Shapiro vaikų kojų ir Čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus del egzaminacijos dykai. 

Atdara vakarais 

S l l A1MIMVS 
SHOES OF CHARACTER—FOR THF. FAMILY 

6307 09 SOUTH WESTERH AVENUF 
Republ ic ' 4 The F c r s h e i m Store 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

X-RAY FITTING AT NO BCTRA CHARGE 
W l CAHtY A U SIZES AND WIDTH$ j 

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

* — — 
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o — 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠfERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse j 

S. C. LaMcz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

• y 

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

YARds 1741-1742 

w 
I Nomoregrey! 

My hair is young again 
. . . thanks to ClAiROl!" 

. . . I looh ton yoor* young«r. My hole i* «o longer 
faded and »treaked with grty. Once again it hat that 
Uvėly lutUr and ri«h thada that John odmired so befof 
we wtr« marHed. And I owt it aM to Oairol whiofc, In 
one quick 3-in-l troatmont, thampoood, rocondltionod 
ond tintod my hoir to it« pratont noturaUloolting boovty* 

• • • 

A$k your beautician aboot o Ctolrol trootmont fbr 
your hair. Or wrfto for « K bookttt, FRK advico 
on care of hoir ond FREE beauty onorysifc 

Not whh common, oW-f«fc»oneJ hair dy*s...but 
Pkdu*otfy...with ClMIlOi 

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 

Phone LAFayette 3572 

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

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

J. F. Radzius 668 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

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

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZM 

Geriausias patarnavimas 
Phone 9000 

Bavarly King, C*nsul*«n» 
Oairol, Inc.. 132 W«*t 46th S«r«««, N«w York Oty 

v f%at* send fftM Oairol booklot, f 8 H « 4 W » • * FREB oftaiyilfc 

Addre»»-

Ory—— > Stato-

My B«aotician lt 

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

Lachauricz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742 
Bkyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
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"DRAUGO" KONCERTAS - SVARBUS ĮVYKIS CHICAGOS LIETUVI JOJ 
Chorvedžiai Ir Muzikai Stoja Į Talka 
RUOŠIASI IR SASNAUSKO VYRŲ 

CHORAS 
Pirmadienį Beethoveno Ka-

nservatorijos patalpose buvo 
ypatingas susirinkimas. 

Susirinko mūsų chorvedžiai 
ir muzikai. 

Ko jie rinkosi? 
Gal politikos reikalais, nes 

prieS rinkimus daug mitingų 
įvyksta ? 

Ne. . - ' 

Susirinko, kad pasitarti 
kaip ir kuo prisidėti prie die
nraščio " D r a u g o " jubiliejinio 
koncerto Civic Operos Name. 

Dienraščio " Draugo ' ' jubi
liejinis koncertas, tai vienas 
svarbiausių įvykių mūsų, Chi-
cagos lietuvių gyvenime. Tai 
įvykis, kuriuo ypatingu būdu 
turime susidomėti mes, chor
vedžiai ir <muzikai,, — kal
bėjo komp. A. Pocius, prade
damas susirinkimą. "Dienraš
tis mūsų judėjimą visuomet 
nuoširdžiai rėme ir remia. To
dėl jo jubiliejaus proga turi
me ateiti jam į talką. Kon
certą daro didesniu tas fak
tas, kad jį išpildys Ona K i t 
kauskaitė - Kaskas, nuo ma
žens dainavusi lietuvių chore, 
buvusi Lietuvos Operos artis
te, praėjusį pavasarį laimėju

si didįjį geriausių Amerikos 
dainininkų radio kontestą ir 
šiandien pasiekusi pačių dai
nos meno aukštumų Ameri
koj. Į Metropolitan Operą pa
tenka patys didžiausi ir ge
riausi artistai dainininkai. 
Lietuviams yra didėle garbe, 
kad lieti-vaite — ONA KAT-
KAUSKAITĖ šiandien yra 
tos operos žvaigždė. Garbė i** 
mums chieagiečiams, kad ji 
pas mus atvyksta. Turime bū
ti dėkingi ir dienraščiui 'Drau 
gui', kad jis duos progos 
mums ją pamatyti ir išgirsti. 
Civic Operos Narnas turi pri
sipildyti pilnas lietuviais, kad 
parodyti artistei, jog įverti
name jos pasiektą poziciją. 
Savo gausingu atsilankymu 
priduosime jai dar daugiau 
akstino". 

Tai komp. A. Pociaus žo
džiai. Susirinkusieji jiems pri 
tarė. I r nutarė eiti "Drau
g u i " į talką, kad jubiliejinį 
koncertą padaryti pasiseku
siu. Pasiryžo pasidarbuoti šie 
muzikai: J . Brazaitis, K. Sa
bonis, A. Mondeika, J . Kudi
rka, B. Janušauskas, N. Ku
lys, K. Gaubis, dr. A. Stulga 

ir kiti. Dėl svarbių priežas
čių negalėjo į susirinkimą at
vykti muz. V. Daukša, A. 
Rakauskas, Glemža ir Raila. 
Teko girdėti, kad ir jie koo
peruos. 

Muzikai tiek daug parodė 
entuziazmo minėtu koncertu, 
kad vienbalsiai nusprendė gr-
rai priruošti Sasnausko Vyrų 
chorą, kad jis savo galinga 
daina pasveikintų ir "Drau
gą" jubiliejaus proga ir lie
tuvaitę Metropolitan artiste. 
, " D r a u g o " jubiliejinis kon
certas, kaip žinoma, bus lap
kričio 29 dieną, Civic Operos 
puošniame name. Susidaręs 
komitetas tikietus jau plati
na. Tikietų kainos: 55c, 83c, 
$1.10, ir $1.65: Galima užsi
sakyti ir telefonu — Canal 
7790 — pristatysime į narnu s 
arba per paštą prisiusime. 

Rytoj parašysime apie tai, 
kaip draugijos žada stoti j 
jubiliejinio koncerto talką. 

bus sėkmingas, nes rengimo 
komisija susideda iš suma
niausių ir veikliausių choris
čių: L. Sutkiūtės, S. Peperai-
tės ir K Petrauskaitės. 

Paimta geriausia orkestrą, 
(Al Pratt and Uis 11 Virgi-
nians), nupirkta daug "noise-
makers" ir visokiij margu-
v* 

K'jų. 

Kviečiame visus dalyvauti 
šiame vakare, ypatingai kitų 
parapijų choristus ir jų ve-

I dėjus. Nastute 

CICERO, ILL. 
Jaunimas Stoja į Darbe 

Choro Šokiy Vakaras 

BRIDGEPORT. — šv. Jur
gio parapijos choras, vado
vaujant komp. Antanui S. Po
ciui, spalių 25 d. rengia di-
džiausį sezono šokių vakarą. 
Pirmą kartą choras rengia 
tokį paįvairintą vakarą. Tai 
vra "Confetti ir Balloon Da-

Lietuvaite Pas Rumu
nijos ir Jugoslavijos 

karalienes 

nce >> 

Numatoma, kad vakaras 

Adv. P. Pikčilingienė, bu
vusi Katalikių Moterų atsto
vė Amerikoj 1927 metais, da
bar išrinkta atstovauti Lietu
vą Tarptautiniam Moterų Ko 
ngrese. 

Ji rašo Nausėdienei 
"Šitame nuostabiai gražia

me mieste Jugoslavijoj esu 
ne tam, kad maloniai laiką 
praleisti, bet vargstu Tarpt 
Kongrese kaip Lietuves de
legatė. Išbūsiu užsienyje apie 
1 mėn. laiko. Būsiu Belgrade, 
Sarajeve, Budapešte, Vienoje. 
Prahoje ir Berlyne. 

Gana įdomu. Daug visokių 
vaišių ir priėmimų. Buvome 
arbatos pas Rumunijos ir Ju
goslavijos karalienes". 

Moteris 

Šv. Antano parapijos jauni
mas pradeda judėti. Jau ir lai
kas, nes tokiam dideliam jau-

, nimo skaičiuje, iki šiam lai
kui jokios veiklos nesimatė. 

! Žinoma, buvo sporto jauktai, 
j o klubai, kurie gyvuoja, ren-
i gė tik šokius. Kito nieko ne-
įbuvo daroma. 

Dabar jaunimas pradeda 
veikti. Spalių 12 d. vakare, 
po pa'maldų. kerb. klebonas 
sušaukė jaunimo (vaikinų) su 
sirinkimą ir įsteigė Studentų 
Klubą. Klubo tikslas bus or
ganizuoti skyrius: dainos, lo
šėjų, muzikos, kalbėtojų. Tai 
bus kilniausias klubas visoj 
kolonijoj. 

Valdyba išrinkta iš šių na
riu: pirm. Antanas Kasmaus-
kas, pagelbininkas H. Bočiū-
nas, raštininkas Povilas Mar
cinkus, iždininkas Alfonsas 
Jaškūnas. Dvasios vadu bus 
klebonas kun. H. J . Vaičūnas. 

Kitas susirinkimas įvyks 23 
d. šio mėnesio. Visi jauni pa
rapijos vaikinai, kurie nori 
ką nors virto atsiekti, prašo
mi atsilankyti susirinkiman 
po pamaldų, į septintą kamba
rį mokvklos. 

Draugfc" Rašėjas ( C 

Lietuvių Namų Savininkų 
Politikos klubas spalių 13 d., 
Liuosybės salėj minėjo pus
mečio gyvavimo sukaktį. Sus-
'mą atidarius pirm. pranešė 
liūdną žinią, kad šiomis die
nomis mirė darbštus klubo 
narys B. Johnsonas. Sus-mas 
atsistojimu ir valandėle- tylos 
pagerbė velionį. Be to, nutar
ta nusiųsti klubo vardu gėlių 
vainiką. N 

Į šį sus-mą atsilankė ir sve
čių — Sv, Antano Namų Sa
vininkų klubo ir Tmprovemenl 
klubo narių. 

Šiame susirinkime į klubą 
įsirašė pustuzinis naujų na
rių. 

Išklausius įvairių komisijų 

LIETUVIAI ADVOKATAT 

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 6 
Panedelio, Seredoa Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublie DAttO 

raportų, užgirtas vakaro ren
gimo komitetas, kuris prane
šė, kad vakaras bus lapkr. 7 
d., Liuosybės salėj. Išrinkti ir 
vakarui darbininkai. Tikietai 
išdalinti dykai. 

Po to sekė politines disku
sijos. 

Nutarta gerai prisirengti 
prie savųjų rinkimų. 

Po susirinkimo buvo pasi-
vaišinimas. Klūbietis 

GARSINKITĖS "DRAUGE" 

CLASSIFIED 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
A322 So. West«rn Ave. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
iki 8:30 v. vak. SubatoJ nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randotph St. 

Valandos: kasdf>n nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

FETKALINGA DARBININKĖS 

REIKALINGA monrina namų dar
bui. Patyrusi. Maža šeimvnfl. Būti 
naktimis. BEVerly 3076. H. R. Hi-
ller, 11226 S. Oakley Ave. 

REIKALINGA mergina tarp 23 ir 
15 m. amžiaus namu darbui. Švari. 
Turi mokoti kaip virti. 1 vaikelis 
šeimoi. A lira $8.00 j savaitę. Glab-
man. 6909 Crandon ave. PLAza4271. 

REIKALINGA mergina arba mo
teris namų darbui. Geruose namuo
se. Aitra $4 00 i savaite. Maža sei-
mvna. Nereikia plauti. Telefonuokite 
REPublic 7237. 
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PARDUODAMA KAURAI 

PARDUODAMA 2 Exminster kau
rai. Vienas 8 x 1 0 " didžio; kitas, 
0x12". Labai puriai. 6717 S. Arie-
sian Ave., REPublic 8142. 

ROOMING HOUSE 

12 kambarių. Įrengti ir švarūs. Arti 
Clybourne ir Fullerton. Su ar bo 
pirmo aukšto krautuves. Pigi rai
da tinkamam žmogui, kuris gali pa-
statvti mažą easli fraraneiįa. Henry 
G. ŽANDER & CO., 110 So. Dear-
born St. 

EMIL PENEMARK, INC, 
Bu ick - Cadi l lac - La Sal le 

•.. tai bang-
zuvininko signalas 

dėl uzsirūkymo 
Ant žemes ir ant jūrių, 

nuo kranto iki kranto. . .su 
milijonais rūkytojų, vyrų ir 
moterų . . .kuomet jie ima 
laiko pailsėti ir pasigerėti 
cigaretu tai 

Smoke-0 . . . 
paduokite Chesterfields" 

k 

Chesterfields yra lengvesni 
. . . ir kas daugiau jie turi tik
rai gerą skonj, kuris palie
ka žmogų patenkintu. 

ANKSTYVO RUDENS IŠPARDAVIMAS 
Garantuoti Vartoti Karai 

Štai tikros vartotų karų vertybės. V.;si 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, 
BUICK '35, 6 Club Sedan, tobulas, garant 
BUICK '34. 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas . . . 
BUICK '33, 2-4 Coupe, atsakantis. Svarus. 
BUICK '31, 5 Sedan 47, smagus mažas karas, . . . 
RUTCK '84. C>ub Spdan 61. trunk. pulkus 
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas 
BUICK '30, 5 Sedan 57, laba! greram stovy 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 
CADIT.1.AC '32, 7 Sedan, gražus karas, garant. . . . 
CADILLAC '32, 5 Coupe, tobulam stovy 
CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai geras karas, 
CADILLAC '31, 6 Sedan, jokiu trūkumų 
CADILLAC '29, 5 Sedan, atsakantis, žema kaina 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 
FORD '36, Durų Sedan, kaip naujas, DIDELIS SUTAUPTMAS. 
FORD '85, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas 
FORD '34, 2 door Sedan, labai puikiam stovy 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas 
LA SALLE '31, 6 Sedan, geras karas, žema kaina, 
LA SALLE "30. 7 S dan, Kreroj tvarkoj 
LINCOLN '33, 7 Sedan, puikiam stovy 
NASH '32, 5 Sedan, čionai gera vertybė 
OLDS 6, '34, 2 Durų Sedan, pukiam stovy, 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy, 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy 
PONTIAC '35, 5 Sedan trunk, labai geras, . . 

$««5. 
875. 
•tft. 
305. 
2t5. 

• • * • • • • 

845. 
195. 
975. 
875. 
•45. 
•95 . 

145. 
125. 

• • • • • 

SPEOIAIi. 
295. 
145. 
295. 
195. 

. . 995. 
225. 
295 

725. 
725. 
•95 . 

Mainykite savo senaj) karą. aukščiausia kaina ant vieno 18 šių pui
kių vartotų karų, i ir balansą mokėkite patogiais mėnesiniais mo
kesčiais Žemos — kainos G.M.A.C. planu. 

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

O i«6, LMfiirr * Mvns TOBACCO Co, 
visur 

^ , 
D I D E L I S R U D E N I N I S 

FARM ERIŲ BAZARAS 
kurj surengė Lemont'o farmeriai 

įvyks 
Sekmadienį, Spaliy 25 d., 1936 m. \ 

S U N S E T P A R K \ 
(VILNIAUS KALNELIUOSE) 

135th & Archer Lemont, HL 
Visokiausi gyvuliai, paukščiai, t. t , la imėj imui . 

Linksma šokių muzika — Skanūs užkandžiai ir gėrimai 
Nebus Jokių Įėjimo Mokesčių 

Širdingai Užkviečia Visus Chicagos ir Apielinkių 
Lietuvius — V. Kutaitis ir A. Gudas. 


