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MASKVA NEGALI IŠGELBĖTI 
ISPANIJOS RADIKALU 

SUKILĖLIAI ATAKUOJA EL ESCORAL, 
ARANJUEZ 

—— 

Madrido milicininkai stumiami 
sukilėlių ugnin 

SENOSIOS LIETUVOS UOl 
:, I 

LONDONAS, spal. 22. — 
"Rytoj čia susirenka nesikiši
mo į Ispanijos reikalus tarp
tautinis komitetas, Numatomi 
nesusipratimai ir nesutiki
mai. Sov. Rusijos vyriausybė 
jau įkaitino Vokietiją, Italiją 
ir Portugaliją Ispanijos suki
lėlių rėmimu. Maskya pasiry
žusi pareikšti, kad išsižada ne 
sikišimo sutarimo ir eina pa-
gelbon Madrido radikalams 
— siunčia ginklus, amuniciją 
ir lėktuvus. Vokietija pirmutį 
nė atrėžia bolševikams, kad 
Maskva visą laiką duoda me-
dž:aginę pag«eJbą ispanams ra 
dikalams ir dar kitas valsty
bes kaltina. 

Tegul Maskva gelbsti radi
kalams —r pareiškia Vokietį7 

ja, ir matykime, kas laimės 
Ispanijoje. 

Anglija nenori kištis j šiuos 

TOLEDO, Ispanija, spal. 
22. — Sukilėlia»i šiandien pa-
naujimo ir padidino puolimus, 
kad greičiau paėmus EI Esco-
ral miestą — šiaurvakari
niam Madrido šone, ir Aran-
juez miestą, kur radikali) gau 
singa mlicija gina geležinke
liu išsišakojimą. 

Kai kuriuose fronto baruo
se radikalų milicininkai suke
lia kontratakas, kurios visa
dos baigiasi jiems dideliais 
nepasisekimais ir nuostoliais. 
Nežiūrint to, radikalai vadai 
milicininkus stumia stačiai su 
kilėlių patrankų ir kulkosvai-
džiij ugnin. Taip liepiama iš 
Madrido, nors gerai žinoma, 
kad tuščYos pastangos Madri
dą apginti. 

m im 

KARDINOLAS PACELLI 
SEKMADIENĮ ATVYKS 

CHICAGON 

RADIKALŲ BAISOS DAR
BAI OVIEDO MIESTE 

Lietuvoje yra, daug senosios Lietuv 
liakalnių, senkapių ir kitų žmonių supilti 
kurių jų lietuviai turėjo pasistatę pilis 
priešų. Dabar tie piliakalniai Lietuvos 
jami. Juose randama daug mokslinės 
senovei nušviesti. Vaizdelv matome P 
pyškio vai., Kauno apskr. 

liudininkų — pi-
kalnelių. Ant kai 

1 iš jų ginėsi nuo 
jksJininkų tyrinė-
Ižiągos Lietuvos 

tų piliakalnį, Ža-

RADJKALAI ŽADA MOTE 
SAU 

TRIUŠKINAMOS M ADR!- ITALŲ 
00 RADIKALI! SVAR- MAS 
BiAUSIOS POZICIJOS 

ziją palai kiua savo pusėje. 
Čia išaiškinta, kad Maskva 

negali išgelbėti Ispanijos ra
dikalų. Negali ji to atsiekti 
dabar, negalėjo to padaryti ir 
pirmiau. 

Jei Maskva pasiryžtų atvi
rai remti Ispanijos radikalus, 
Vokietija ir Italija tuojau im 
tusi to paties žygio — atvirai 
pristatytų galybes ginklų, a-
municijos ir lėktuvų sukilė
liams. 

Jei Maskva šiandien radi
kalams pasiųstų ginklų, arba 
lėktuvų, imtų dvi savaites lai
ko tai visa laivais, pristatyti į 
Barceloną. Iki to laiko Vokie
tija su Italija keleriopai dau
giau visko pristatytų sukilė
liams. 

Yra ainių, kad Ispanijos su 
kiteliai Majorca saloje turi pa 
rengę keliolika tūkstančių ka
rių ir apie 150 lėktuvų, kad 
puolus. Barceloną, kaip tik 
bus paimtas Madridas. 

Prancūzija gi vengs atvirai 
remtd Ispanijos radikalus, ka 
dangi ji bijo Vokietijos. 

Tad Ispanijos radikalams 
iš niekur jau nėra pagelbos. 
I r jie tai užsitarnavo savo 
kraujageringais darbais. 

NUMUŠTI DV RADIKALŲ 
LĖKTUVAI 

MOSTOLES, Ispanija, 
spal. 22. — Sukilėlių lėktuvai, 
puolė radikalų svarbų airpor-
tą Gestafe, Madrido pietiniam 
šone. , . 

Keturi radikalų lėktuvai pa 
kilo kovon. Iš jų du numušti, 
o du paspruko j šiaurius. Su
kilėliai lakūnai išėjo sveiki iš 
kovos. 

PARYŽIUS, spal. 22. — 
Pietinės Amerikos valstybių 
pasiuntinybėse Madride gavo 
prieglaudos daug ispanų bėg
lių, daugiausia moterų su vai 
kais. 

Anądien radikalai paskelbė, 
kad jie neturi pasiryžimo pri
pažinti apsaugą tiems bėg
liams. Pietinės Amerikos vals 
tybės gi reikalavo apsaugos, 
remiantis tarptautine sutarti
mi. 

Prancūzijos vyriausybei 
tarpininkaujant, Madrido ra
dikalai sutiko duoti reikalin
gą apsaugą moterims ir vai
kams, kuine bus paimti Pran-
cūzijon, arba į Viduržemio jū 
ros uostus. 

NACIAMS REIKALINGOS 
DIDELES IŠLAIDOS 

T ALA VERA, Ispanija, 
spal. 22. — Sukilėlių kariuo
menės galingoji koliumna su
triuškino Madrido radikalų 
pozicijas išilgai Maqueda —• 
Madridas vieškelio, paėmė Na 

les miestelį, už trylikos mylių 
nuo Madrido. Gausingos mi
licininkų grupės stačiai pabė
go už Mostoles ir suburbėjo į 
kitos pozicijos apkasus apie 
10 mylių nuo sostinės. 

Iš Madrido paskelbta, kad 
milicininkų grupės, kurias šia 
me bare sudaro apie 10,000 
milicininkų, savo vadų atšauk 

%tos, kad konsolidavus frontą. 
Iš tikrųjų gi yra kitaip. Mi 

licininkai paspruko negalėda
mi atsilaikyti prieš sukilė
lių artileriją ir iš lėktuvų 
svaidomas bombas. Per septy 
nias. valandas sukilėliai triuš
kino radikalų pozicijas. Kai 
kurios apkasų dalys sulygin
tos vsu žeme. Šimtai milicinin
kų nukauta. Išlikę gyvi buvo 
priversti nešintis atgal. Pir
miausia jie apleido Navalcar-
nero, o paskiau ir Mostoles 
miestelį, kai pastebėjo, kad 

NACIU JAUNI-
IGIASI PRIEŠ 

ILŠEVIKUS 

OVIEDO, Ispanija, spal., bų. Daugiau kaip 5,000 šovi-
Jo Eminencija kardinolas 22- ~~ Sukilėlių kariuomenė nių iš patrankų kliuvo mies-

Pacelli, Popiežiaus, valstybį- b a d a v o Šį miestą nuo radi- tui. Žuvo keletas šimtų mofe-
nis sekretorius, sekmadienį >alų mainierių apgulimo per rų ir vaikų. Apse 70,000 gy, 
atvyks Chicagon. I š New Yor ^ dienų. j ventojų per tris mėnesius per 
ko atskris lėktuvu. Airporte! G e n - A - M - Aranda su 2,- gyveno negirdėtas baisybes. 
popiet bus pasitiktas ir nuly- 0 0 ° k a r i u 8}™ šį miestą. Iš 
dėtas Chicago kardinolo rezi- ™ų tų karių beUko vos 300. 
dencijon. I r šie paskutiniai išsilaikė sa-

Pirmadrenį popiet Jo Emi- V(> pozicijose iki atvyko pa-
nencija taip pat lėktuvu vyks £ e , b a - Mainieriai visomis pu-
į vakarines valstybes ir apie ^ m i s išblaškyti. Jų daugu-
ketvirtadienį grįš New Yor- m a s nukauta. Kiti paspruko. 
kan> Kaip gyventojai, taip visas 

Paskutinėmis dienomis jau 
neturėta maisto ir vandens, 
šiaip taip maitintasd tik pupe
lėmis. 

Gen. Aranda džiaugias, kad 
miesto gyventojai gelbėjo jo 
kariuomenei ir griežtai stovė-

spal. 22. — 
uno gausingam su
dalyvaujant Itali-

įų reikalų ministe-
jaunJBao organiza 

BELGIJA PASILIEKA SĄ
JUNGOJE SU PRAN

CŪZIJA 
PARYŽIUS, spal. 22. — 

Socialistų vyriausybės užsie
nių reikalų ministerr.s Delbos 
pranešė atstovų rūmų užsie
nių reikalų komitetui, kad Bei 
gija ir toliau pasilieka sąjun
goje su Prancūzija, nepaisant 
skelbiamo jos neutralumo. 

Anot minsiterio Delbos, bei 
gi] karalius paskelbė neutra-

miestas baisiai nukentėjo nuo1 j ° u ž "^pasidavimą ™djka-
lams. radikalų nuolatinio puolimo. 

Radikalų lakūnai miestan iš- Iš miesto namu nebeliko ne 
metė apie 10,000 orinių bom-: vieno sveiko 

ILLINOISO BALIOTAS BUS BE 
KOMUNISTŲ KANDIDATŲ 

PREZ. R00SEVEL1AS 
TURĖS PASKUTINj ŽODĮ 
NEW YORK, s p a l i s -

Iš vakaro prieš pat rinkimus 
lapkričio mėn. 3 d., prez. ,Roo 
seveltas turės progos tarti pa 

aldur von S e n i - 1 l u m o nusistatymą vidaus poli likutinį žodį ša Ves piliečiams. 

BERLYNAS, spal. 22. — 
Ketverių metų ekonomikos 
plano vykdymo diktatorius 
gen. yoeringas pranešė, kad 
ryšium su šio plano vykdymu 
Vokietijai bus reikalinga apie 
8 bilijonai markių (apie 3 bi
lijonai 200 milijonų dol.) iš
laidų. 

Pradžiai vyriausybė sukrap 
štys vieną bilijoną markių. Ki 
tos sumos bus surinktos, ži
noma, nepaprastais mokės-
eiais. 

MIRĖ SENATORIUS 
COUZENS 

DETROIT, Mieh., spal. 22. 
— Mirė U. S. senatorius J . 
Couzens iš Mieli, resp., 64 m. 
amz. 

nimas jungiasi su Italijos fa
šistų jaunimu, kad bendrai ko 
vojus prieš komunizmą ir bol 
ševikizmą. Taip pat pareiškė, 
kad šis abiejų šalių jaunimas 
karštai rems Ispanijos patri-
jotinį jaunimą, kaip ten suki
lėliai išnaikins radikalus ir 
radikalizmą. 

Schirach pažymėjo, kad fa
šistų ir nacių jaunimas va
duos Europą nuo raudonojo 
pavojaus ir lauks kitų šalių 
jaunimo paramos* 

lis Komiteta^^jair išru^fno 
UŽ NEKLAUSYMĄ HITLE- šiam tikslui naudoti radijo 

RIO SAKOMOS PRA- kompanijų visus tinklus. 
KALBOS 

SPRINaFIELD, 111., spal. 
22. — Illinois valstybės auto
ritetai andai nepripažino vals 
tybės komunistų peticijos, kad 
jų nacionaliai ir valstybiniai 
kandidatai būtų padėti lapkr. 
m. 3 d. rinkimų baliotan. Bas 
ta kažkokių neaiškumų JŲ. ?u* 
rinktnov^e parašuose peticijai. 

lauš imą 

STITTTC ARTAS, Vokie
tija, spal. 22. — Nacių polici
ja suėmė ir traukia tieson 
duonkep] L. Sehoppą. 

Neseniai jis savo parduo-

AZANA JSISTEIGE RAŠTI

bus, komunistą i" si K1 
nukreipė federalinin teisman. 
Savo skunde jie nurodė, kad 
valstybes rinkimų įstatymas 
esąs neteisėtas ir kad federa
linis teismas jsakytų rinkimų NĘ BARCELONOJ 

BARCELONĄ, Ispamja, j komisijoms ir apskričių kler-
spal. 22. — Pabėgęs iš Madri- kams, kad komunistų kandida 
lų fronto) prezidentas Azana • tai būtų padėti baliotuose. 

tuvėlėje uždarė radijo apara- įsisteigė čia raštinę ir pasiry-
tą, kad neklausius diktato- žo toliau prezidentauti, 
riaus Hitlerio sakomos pra- J o žmona išvyko Prancūzi-
kalbos. jon. 

NUBAUSTAS 199 ME
TAMS KALĖTI 

Roland Munroe, 15 m. amz. 
žudikas, prisiekusių teisėjų 
nubaustas 199 metus kalėti. 

NAUJI KATALIKAMS S B - i S - t a ^ r ^ Kit t n a d ų -ai 
krasciai pakartojo tuos uzsi-

VARŽYMAI VOKIETIJOJE'p-'™- p«« ^ « p -
\ okietijos vyriausyliė nus-

Rugpiūčio m. 29 vakarą jis 
plėšimo sumetimu nužudė 
Mrs. Agnės Roffeis, 65 m. 

paskui juos slenka sukilėlių j a*riž., invalidę, pastarosios 
motoriniai šliaužiai, kuriems namuose, nuėjęs gauti pinigų 

AMSTERDAMAS, Olandi- prendė, kad iki Naujų Metų 
ja, sml. 22. — Vokietijos kar- j katalikai uždarytų visam kraš 
dinolas Bertram, Breslavo ar- te užlaikomas darbo suradi-
kiv^\skupas, paskutiniam savo'mui agentūras. Šių karališkų 
ganytojiškam laiške pareiškia 

TTVS federaliniai teisėjai 
vakar su ilgu išaiškinimu at
metė komun/stų skundą ir ręi 
kalavimus. Teisėjai rado, kad 
federalinis teismas negali kiš 
tis į valstybės reikalus. 

VES KANALIZACIJĄ 

yra menkniekis sumalti ir su
laužyti įtaisytos visur dyg
liuotų vielų tvoros ir įvairios 
rūšies barikados. 

Kita sukilėlių koliumna nuo 
Illescas miesto ,(Toledo Mad
ridas vieškelis) veržiasi Mad
rido link, o dar kita artinasi 
prie Aranjuez miesto, kur su 
sišakoja geležinkeliai. Tačiau 
šie jau perkirsti. 

Dviem žudikam Chicagoj, Ra 
ppaportui ir Krisouslasui, gu 
bern. Horneris atidėjo mir
ties bausmės vykdymą. 

PARYŽIUS, spal. 22. ~ 
Vesle upėje, Prancūzijoje, ras 
ta nuskandintų, vokiečių kulko 
svaidžių i r šautuvu. 

už pristatomą į namus laikraš 
tį. 

MARTYNAS JANKUS RA
ŠO SAVO ATSIMINIMUS 

. , i — * » • ! • 

KLAIPĖDA. — Mažosios 
Lietuvos atgimimo kovų ak
tyvus dalyvis, Martynas Jan
kus, pradėjo rašyti savo atsi
minimus. Atsiminimai plačiai 
apims visas kovas lietuvybei 
stiprinti ir kelti nepriklauso
mybės idėjai ne tik Prūsų Lie 
tuvoje, bet ir apskritai visoje 
Lįetuvoje. Atsiminimai palies 
jo ryšius su tų laikų žymes
niais veikėjais ir su visais tais 
asmenimis, su kuriais jam te
ko susidurti platinant lietuvis 
ka, spausdintą žodį. 

kad bolševikizmą galima sėk
mingiau išnaikinti su tikro
sios religijos pagelba, bet ne 
kokionvs ten politinėmis prie
monėmis. 

Kardinolo laiškas skiriamas 
daugiausia katalikams tėvams, 
kuriuos Motina Bažnyčia įpa
reigoja, kad jie savo vaikus 
auklėtų krikščioniškoje katali
kiškoje dvasjioįe, kad juos ap
saugojus nuo bolševikizmo ir 
išauginus tikrais krikščioni
mis. 

Žodžiu, J o Eminencija nu
rodo tėvams, kad bolševikiz
mo išgriovimui geriausia prie 
monė yra katalikiškos mokyk
los. 

Frankforto nacių laikraštis 
pirmutinis tuojau puolėsi 
prieš kardinolo laišką pažymė 
damas, kad katalikų episkopa
tas per bažnyčias vedąs pro-

MARIJAMPOLĖ. — Mies
to savivaldybe yra nutarusi 
pravesti gatvių kanalizaciją. 

agentūrų yra apie 130 visoj * D a l ' i t a m <*a r b u i ^ Ų gaus iš 
Vokietijoj. Tai, taip tarius, | v i d a u s r e i k a l u ministerijos 
yra gailestingumo įstaigos, j viešųjų darbų fondo. Jau pa 
Jas veda daugiausia seserys ^ t i atatinkami išmatavi 
vienuolės, kad suradus darbo 
ypatingai neturtingoms mer
gaitėms. Vyriausybė pareiš-

mai ir paruoštas planas. Pa
ruošiamieji darbai hus atlikti 
dar šį rudenį. Pradžioje kana-

kia, kad darbo suradimas, tai Hzacija bus pravesta tik di-
pačios vyriausybės funkcija. " e s n ^ s e gatvėse 
Katalikams leista tik paliegu 
šiais asmenims rūpintis. 

Katalikų vyskupad prieš šį 
sprendimą pasiuntė protestą 

ALYTUS. — Rugsėjo 23 d. 
Alytaus apskrityje siautė di
delė perkūnija. Keletą trobe-

Vyriausybė, kaip paprastai, j s i u ž a i b a s sudegino ir vieto 
nepaiso protestų ir apie tai 
tyli. 

Pareinio dviejų miestelių 
katalikai gyventojai papuošė 
savo namus baltos geltonos 
varsos papuošalais laukdami 
atvykstančio vyskupo. Nacių 
policija nuplėšė nuo namų vi
sus papuošalus. Taip pat kon
fiskavo Popiežiaus vėliavas, 
pastatytas prie bažnyčių 4u-

pagandą už parapijinių moky- rų. 

mis labai smarkiai lijo. Per 
pusę valandos visi žemesnių 
vietų laukai buvo pavirtę eže
rais. Piliečiai nebeprisimena, 
kad kada nors taip būtų rug
sėjo mėn. pabaigoje siautusi 
tokia smarki perkūnija. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu* 

matoma giedra ir šalta. 



t 

= = 
DRAUGAS Penktadieni 

" D R A U G A S " 
LITHUANIAN DAILY FBIEND 

Published Daily. Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: Ooe Year — $6.00; Six Jlonths 

— M.du; Thi-vt! Months — $2.0«; One Month — 76c. 
Kumpy — Ona Year — $7.00; 8ix Month* — $4.00; 
Copy — ,03c 

Advertising ir "DRAUGAS" brinką best results. 
•dvertising rates on application. 

* * D K A I J « A S " 2334 b. OaJviey A ve., C'liicago 

" D R A U G A S " 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, 

Jai neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
int pašto Jknklų. 

KenaKtorius priima — nuo 4 vai. lurl 5 vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Melams — *»i.0u; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $!.*«; Vienam mėnesiui — T5e. Kitose val-
siybėae prenumerata: Metams — $7.06; Pusei metų 
— *4.00. Kopija — .03c. 

NAUJI VĖJAI EUROPOJ 

Šių dienų žinios skelbia, kad Litvinovo 
žvaigžde jau nusileido. Litvincvas, kurs nuo 
pat jsikūrimo sovietinės vyriausybes Rusi
joj, buvo svarbiausias šulas užsunio politi
kos reikaluose, dabar turės pasitraukti, nes 
Rusijos sovietų vyriausybė ir vakarų Kuro-
pos vyriausybės pradeda imti. naują kryptį. 

JLitvinovas, ypač per pastaruosius trejus 
metus, ryškiai figūravo Europos politikoj. 
Jisai stovėjo už "kolektyvų taikos palaiky
mą". Jisai buvo kone taikos angelas. 

Europos valstybės, Vokietijos Hitleriui 
vadovaujant, pradėjo eiti prie Rusijos izo
liavimo. įSavo tarpe pradėjo tartis apie tai
kos palaikymų. Tas Rusijai negalėjo patikti 
ir ji dabar, Litvinovų atstačiusi, pradės grie
žtesnį užsienių politikų varyti. Dabar pra
sidės naujes komunistines agitacijos bangos 
l>o visą pasaulį. Ne'vien agtta^ijds bangos, 
o eis ir revoliuciniai veikimai. Jau eina ži
nios, kaip įs Rusijos plaukia karo reikme-
nos raudoniesiems Ispanijoj. 

Tuo pat laiku ateina žinios apie vokie
čių nuolaidžiavimus kaimynams. Turime ži
nių apie tai,* kaip vokiečiai gerina ir švelni
na santykius su Lietuva, su Belgija, su Pra
ncūzija ir kitais kaimynais. Šiomis dienomis 
Berlyne eina Italijos ir Vokietijos aukštų 
vyriausybės narių pasitarimai apie glaudes
nių santykių užmezgimų. Toliau matome, 
kad Mussolini, Italijos diktatorius, švelni
na santykius su Anglija, su kuria buvo su
sipykęs laike karo Etiopijoj. Prancūzija nuo-
laidžiauja Italijai, pripažindama jai jos už
kariautų Etiopiją. Tą Prancūzija parodė, 
kai siųsdama į Romą naują atstovą, doku
mentus adresavo "Italijos Karaliui ir Im
peratoriui", mat Italijos karalius yra pasi
savinęs Etiopijos valdovo titulą. 

Prancūzija, rtikia atsiminti, turi sutar
tį su sovietų Rusija. Po to kai Prancūzijoj 
užviešpatavo bendro fronto vyriausybė, tai 
išrodė ,kad tarp sovietų Rusijos ir bendra-
frontinės Prancūzijos užsimegs neatimezgia-
n»as mazgas. Taip. vienok, neatsitiko. Atsi
tiko visai atbulai. Paryžius Berlynui ėmė 
darytis draugingesnis, negu Maskvai. Todėl 
tai Maskva suprato padėtį ir ima naują 
kryptį. Pamatė save izoliuojamą. 

Taigi didžiosios vakarų Europos švel
nina savo tarpe santykius ir rengiasi turėti 
bendrą konferenciją tartis apie taikos pa
laikymą. Toje konferencijoj delegacijos iš 
3 faskvos nebus. 

Jei ta* viskas kūnysis taip, kaip dabar 
dalykai vystosi, tai Maskva pavarys pra
garišką akciją, kad kelti vakarų Europoj 
suirutę, kad stiprinti liaudies frontus ir ei
ti prie sukėlimo tokio gaisro visose valsty
bėse, koks dabar liepsnoja Ispanijoj. 

NEDARBAS EUROPOJ PASALINTAS 

Žtfnro* apie nedarbą Europoj veik išny
ko. Ar tas įvyko dtlto, kad ten nedarbas 
išnyko ar dėlto, kad tų žinių nepaduodama. 
Visose Europon valstybėje, gal išskiriant 
Lenkiją, nedarbas veik pašalintas. Toli gia-
žu tas nėra ten atlikta bedarbiams patin
kamu būdu. Sakysifm Rusijoj nedarbo seniai 
nėra dėlto, kad ten darbininkai paversti 
vergais. Už skurdų atlyginimą turi sunkiai 
dirbti. Kitose diktatoriškose šalyse — Ita
lijoj ir Vokietijoj panašiai dedasi, kaip Ru
sijoj. Veik visį dirba, bet už menką atlygi
nimą. Demokratiškose šalyse — Švedijoj, 
Panijoj, Norvegijoj apie nedarbo bėdas ne
girdime dėlto, kad ten tie kraštai gerai tvar
kosi. 

Toliau prie nedaibo pašalinimo Europoj 

prisidėjo tas, kad U n eina didis prisiren
gimas prie karo. Daug jaunuomenės tarnauja 
kariuomenėj, daug darbininkų dirba ginklų 
ir amunicijos gamyboje. 

Jungtinėse Valstybėse nedarbas gali ir 
turėtų būt pašalintas einant kitoniška, negu 
Europoj, kryptini . Čia nedarbą galima pa
šalinti keliant žmonių gerbūvį. Čia daugelis 

Prof. Dr. K. Pakštas. 

Kultūrinė Autonomija 
(Galas) klausimus labai gražiai gvil-

Nesileidžiant į platybes, no-' d ^ a p r o f ' 8 t a s ^ H * * * * > * « 
i rėtusi čia labai snolaustfli na • SaV(> kny&'e^je R^ClOnaJi Mo žmonių yra nedavalge, prastai apsirengę,| metusi u a laDai sugaustai pa Organizacijos Sistema 
minėti tuos didžiuosius rezul X̂ .<W,XJU& ^± m, 

NUOŠIRDUS AUKOTOJAS 

netikusiose lindynėse gyvtna. 
Taigi įvairių gėrybių pareikalavimas y- j tatus ar tikslus, kurių kultu 

ra didelis. Yra ir įstaigos, kurios tuos pa- rinė autonomija duotų progom 
reikalavimus pagatavos patenkinti. Trūks- mums pasiekti žymiai greičiau 
ta tik vadovybes. j negu etastistiniame režrme 

Kad čia prasidėtų judėjimas, vedantis Būtent: 
visus žmones prie darbų ir geresnio gyveni- X) Kultūrinė autonomija a 
mo, tai apie komunizmą ir visokį raudonąjį t r e m t ų valstybingumą j pla 
pavojų tiek tereikėtų rūpintis, kiek api , Č U I W U H Q r g ( m i z i o t ų ž m o n i ų 
pernykšti sniegą. l f J . 

mases. Visas jos aparatas negi 
būtų kokio privatinio pobū
džio, bet labai, viešo ir valsty
binio. 

2) Konsolid**otu tautą pašto 
vios laisvės ir kultūrinio f\-

NAUJOJI ISPANUA 

Dvi savaitės tam atgal ispanų sukilė
lių vadas gen. Franco buvo paskirtas vy
riausiu nacionalės vyriausybės vadu. Ta pro
ga gen. Franco paskelbė savo programą. Pa- j deralizmo pradais, kas labai 
reiškė, kad savo veikimą dorins su katali- padidintų įvairių grupių šu
kų tikyba. Soeijaiėse ir ekonominėje refor- gyvenimą ir pakeltų nepapra-
mose vadovausis popiežių enciklikomis "Re- štai reikalingą mums optimiz-
rum NoTarom" ir k' Quadragesimo Anno". n m # 

Naujasis režimas bus korporatyviška vai-1 3 ) L e i s tų p a s idarvt i puikiai 
stybė, kur žmonės bus reprezentuojami pa- į a t r a n k a i k u i t ū r o s darbininke 
gal užsiėmimus. Darbininkai gaus teisingas | h> mMt j u o s n u o f t i n l ž i f f i i ; n , 
algas ir bus apginti nuo kapitalistų išnau- x, ^ . 
. .. __ , v. . , . f A. " ., . | šiais su tautos masonus, 

dojinio. Mokesčiai bus nustatyti pagal tur- ., . . . . .,_ . . 
v , , . c ,. v. . _ . ?• v 4) Atpalaiduotų kultūrini 

tą ir uzdarb]. sodiečiai bus aprūpinti žeme, 
kuri bus duodama nuosavybėn. Su visomis 
valstybėmis turės draugingus santykius iš
skiriant Sovietų Rusiją. 

Jei g^n. Franco laikysis to, ką pareiškė ir jei jis, ,.tufį&sužtektinai iparan^s savo 
žadėjunus'įvykinti, tai ( jis įkurs naują Iš

gyvenimą nuo politinių varž
tų ir nebeduotų tinkamos pro
gos į politiką velti ideologi
nius reikalus, o politinį apara
tą atkrautų nuo nepatogių rū 
pėsčių jam kiek tolimesniam 

paniją, kaip kad Mussolini kad įkūrė nau- kultūriniais klausimais. 
ją Italiją. 

KĄ PADARO VADOVYBĖ 

Artinasi "Halloween". Daugelis tos die
nos laukia su tokiais nemaloniais atsimini
mais, kaip ir "fordžiulajaus", liepos ketvir
tosios. Beprotiškas šaudymas irj dūkimas 
liepos 4 d. ramiems jautriems gyventojams 
pridaro didtlių susierzinimų ir nesmagumų. 

f)) Lietuvių tauta sąmonin 
gai pajustų reikalą emacipuo-
tis visose gyvenimo srityse ir 
pradėtų lenktyniuoti su pa
žangiausiomis Europos tauto 
mis. O tai jau būtų kūrimai 
didelės galybės mažoje žemė 
je. 

6) Tautinei kultūrai sutei
ktų pačią reikalingiausią sa-

Kaunas, 1927 m. (39 pusi.), 
kuri kiekvienam, norinčiam 
susipažinti su kultūrinės au
tonomijos principais, būtinai 
reikėtų atydžiai paskaityti. 

Apie kultūrinės autonomijos 
santvarką bei veikimą Olan
dijoj labai patartina paskai 
tyti I)r. G. Hentzzeno knygą 
D k Lcesang des Schulprob-
lems in Holland, 1928 m. (331 
pusi.). Mano inieijatyva šios 
knygos 1928 m. buvo atgaben-
ta 100 egz. ir išsiuntinėta žy i 
miausienis Lietuvos veikėjams 
Ir biblijotekoms Kaune bei ke- j 
liuese didesniuose provincijos 
miestuose. Ši knyga ypač re
komenduotina tiems skeptika
ms, kurie mano kultūrinę au
tonomiją esant nepraktišku ar 
neįvykdomu daiktu. 

Apie Keb ko mokyklų san
tvarką yra daug konkrečių ži
nių, galima rasti jau sunkiau 
gaunamoje knygoje: School 
Regulation# of the Catholic 
Committ&3 of the Council ifc 
Public Instraction of the Pro 
vince of Qu£bęc, Ojįabea. 19,26. 

' . • ' ' i ' < 

Trumpį pasaulinę to klau
simo apžvalgą patiekia Albert 
B. ssieres savo knygelėje Les 
regimes scclaires a trave rs le 
monde, Lyon, 1928 m. 

Labai vertingu moksliniu į-
našu reikia laikyti ir Dr. Pi 
Dielininkaičio veikalą La Ii 
foerts scolaire et l'etat, regi 
mes sovietiąue, francais, belge 
et hollandais, išleistą F. Alcan, 

Kia. J. A. "Karalius, Shenaruloah, Pa., 
lietuvių parapijos klebonas, didelis švieti
mo įstaigų rėmėjas ir studentų šelpėjas, 
Tėvų Marijonų seminarijos koplyčios sta
tybos baigimui aukojo $1,000.00. 

Panašiai daromi ir per 4MIalloween". Ir 
tąsyk "lioodlumai" duoda sau valią, p r i d a r o ! ^ : jaukumą; o šis jauku- j ^ m ^ ^ ^ ^ r i m t o 
visokių priklasčių ir nesmagumų padoriems j m a s » palyginti retas Rytų Lu 
gyventojams. įropoję, net svetimųjų šimpa 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS i se buvo priėmimai į balei 
j studiją. Pirmoj eilėj buv 

Sykį Ezopas yra pasakęs, norėta priimti tie, kurie w« 
tokią pasaką augusiems: 'ką rusiškai, nes kitaip st> 

Vienuos<> rntnruose visiškai idijoj sunku būtų su klanr--
įsiviešpatavo pelės. Išgirdo a- tojais susikalbėti. f * 

, f . .. . i - i i u ' t i ias patrauktų mūsų pusėn 
Mnmeapolio 'miestas parode, kad vėlines \ v. , . , . ,., 

,. v ... , - . ... . lo lietuviams sukurtų tikrg 
galima žmoniškai praleisti ir turėti daug . . . . . 
"l'onių", niekam nesmagumų nepadarant. pasididžiavimo, pasigerėjime 

atmosferą. 
7) Sustiprintų tautoje tei-

Ten jau kelintas meta.s kai organizacijos 
ėmė organizuoti "l lal lowetn pares" . Jos re
ngiamos mokyklose, parkuose, salėse, teat- j singumo branginimą kas toli
mose, lšanksto būna nustatyta programa, mesnėje ateity labai suUnažin-
žaidimai. Pernai į tokius parengimus buvo tų M praktiškų gešeftsmache-
sutraukta 94,000 jaunuolių. Todėl vandaliz
mo tame mieste kaip ir nebuvo. Biznio įstai
gos tuo judėjimu taip suinteresuotos, kad 
tiems parengimams sudėjo $1,000. 

Taigi atsirandant vadovams, vandaliz
mas ir lioodlumizmas gali būt gražiai paša
lintas. 

# 

r ių" ir įvairių sukčių įsiskve
rbimą į valstybės bei visuo
menės gyvenimą, kitaip sa
kant: tautos turtai ir jos mo 
ralinė garbė būtų geriau ap
saugoti. 

8) Padidintas valstybingu
mas ir tautos konsolidacija 
sustiprintos pilietinės dorybės 

je disertacijoj mūsų jaunas 
-mokslininkas duoda ir gana 
plačią tuo klausimu biblijo-
grafiją. Labai būtų pageidau 
tinas ir lietuviškas šitos kny
gos vertimas ar bent plati sa 
ntrauka. 

Kam Lietuvoje Stei
giama darbo mokykla 

Vasario 9 d. 1937 m. Maskvoj prasidės 
tarptautinis bedievių ir masonų kongresas. 
Kongreso rengimo komitetas susideda, iš 29 l*^tų kraštui žymiai ^ pigisu 
asmenų. Yra spėjama, kad dalyvaus 1,(KX) 
delegatų iš 46 valstybių. Rusijos komunistų 
delegatų būsią 240. 

piė tai katė ir pamąstė: 

— Štai, kur gera man vie
ta! 

Pagalvojo taip, nutarė ir 
padarė: č :a ir apsigyveno. 
Apsigyvenus kad ims gaudy
ti peles vieną po kitos. Pa
galiau pelės pamatė, kad blo
gai ir nusprendė išsislapstyti 
po skyles ir iš jų nebepasiro-
dvti. 

— Žiūrėk tu man! Išsislap-
vstė! — nusišypsojo katė, — 
reikia jas prigauti, kitaip nie
ko nelaimėsi. 

Pamąstė valai/dq!<t>, pamą
stė ir užsilipo senomis ant 
•l>alkio, o iš ten nusikorė že
myn galva taip, kad atrodė 

Svarbiausieji kongreso uždaviniai būsią 
šie: įkurti tarptautinį pritšreliginės propaga
ndos biurą, sudaryti bedievių internaciona
lą, įkurti tarptautinį prieš religinės propaga
ndos fondą, įkurti informacijų biurą apie 
bedievišką propagandą, tarpusavė bedievių 
organizacijų finansinė parama. 

Tai platūs ir rimti užsimojimai. Bedie
viai rikiuojasi kovai. Tikintieji privalo tą 
pat daryti. 

valdytis: sumažėtų išlaidos 
policijai ir žvalgybai. 

Suprantu, kad vienu straip 
sniu tokią svarbią ir plačią 
problemą negalima išsiaiškin 
ti. Vis dar litka kai kas ne
pasakyta, neišgvildenta. Ta
čiau gal rasime ir kitokių bū
dų šai problemai pilniau iš
siaiškinti. 

Čia išdėstyta vienos stam
bios grupės paržvalga. Kitų 
grupių pažvalgos į kultūrinę 
autonomiją gali mažiau ar 

Lietuvoje jau yra. paruoš
tas ir netrukus seimas pra
dės svarstyti darbo stovyklų 
įstatymą. Šios stovyklos už
davinys yra darbo paskatini
mas. Mai,, dabar karo komen-
dar't) ir kitų administraty- nebegyva. Po kiek laiko viena 
vf«i nubaustieji keliomis sa- i peliukė pamažeje išJindo iš 
vaitth.is ar keliais mėnesiais skylės ir pamatė kate jau pa-

Kad ir deprešino laikai, i 
Jona.s Kukuras nusipirko d 
mantinį žiedą. Sekmadienį i 
tikęs savo drangą Anta, 
Smartą sako: 

— Ką tu darytum, jei t 
rėtum tokį žiedą ? — ir iše 
džiai atkišo Antanui ranką 

— Aš, — pažiūrėjęs į ra-
ką, — atsakė Antanas, — pi 
miausiai gerai su brušju n-
mazgočiau ranką ir išvalyčja 
panages. 

! 

Komunistų agitatorius Browder mieste 
Terre Haute, Ind. bandė sakyti prakalbą. 
Bet kiaušiniais apšaudytas turėjo apleisti 
miestą. 

Komunistai, žinoma, sakys, kad nežmo
niškai su jų draugu pasielgta. 

Pirm negu reikšime užuojautą komunis
tų agitatoriui, atsiminkime, kuo būtų pa
vaišintas Rusijoj tas, kurs ten apie Rusijos, kresnių kelių visos tautos ko-
tvarką kalbėtų taip, kaip Browderis kalba nsohdacijai. 
apie Amerikos tvarką. Ten j is ne kiauši
niais būt pavaišintas, o kulkomis. 

daugiau skirtis. Bet rimtos ir .vcndami su kriminaliniais i 
nuodugnios diskusijos ir ben
dri posėdžiai daug skirtingu
mų galėtų suderinti, jeigu tik 
būtų noras aiškintis, tartis ir 
susitarti, jieškoti naujų ir ti-

Biblijografines Pastabos 
Šiame straipsny paliestu.* 

baiumei atlikti sodinami į 
ka'Orną. Kiekvieno žmogaus 
kalėjime išlaikymas valstybės 
iždui sudaro išlaidų. Oi iš ki-
t'«- pusės administratyviai 
nubaustuosius yra netikslu 
sodinti į kalėjimą. Juos iš
skirti nuo kitų kalinių nevi-
sados yra įmanoma, o laiky
mas su kaliniais labai žalin
gas. Kalėjime yra įvairių pi a 
sikalitlių. Administratyviai 
nubaustieji kelis mėnesius gy 

r 
(kitokiais nusikaltėliais, patys 
gali sugesti. Kad to nebūtų, 
projt ktuojama visus adminis-
tralvviai nubaustuosius neso-
dinti į kalėjimą, bet siųsti į 
darbo stovyklą. Darbo sto
vykla numatoma įsteigti Kre
t i n e »« apskrityje. Ten ūkini
nke Jankai nusėti įvairiai;-

sikorusią 
— Aha, — sušuko: — nė

ra abejojimo, kad tamsta, po
niute, esi labai gudri! Bet ir 
mes nekvailos: neprigausi. 
Gali pavirsti ir j pelų maišą, 
mes visvien artyn neisime, 
tad mus ir neapgausi. 

Irūk yudrus ir neleisk prie
šo apgmmomas, nors šis ir 
nekalčiausiu būtų apsimetė s. 

Žydas (mugėje): Khą prh. 
sai us *?ava ahrkiį? 

Ūkininkas: Šimtą raudon 
jų-

Žydas: Pi kode nėprhasy I 
du šimtas ? • 

Ūkininkas: Artimo mei 
reikalauja antrą šimtinę p< 
likti žvdeliui. 

— Iš kur atsirado vandu< 
— Prilijo. 
— O iš kur lietus f 
— Iš debesų. 
— O iš kur išdygo debesy* 
— Iš miglos. . 
— O iš kur migla? 
— Iš vandens. 

Kauno k<Kuntaplis" paduo 
da tokią navyną: 

?'Baleto studijos patalpo-mai, kaip pirmoji an t ra i 

— Aha, dabar aiškiai n a 
tau, kad tarp jų ketvirta kai 

| ta yra lygiai gimininga pi i 

akmenimis. Atliekantiems bau 
snies darbo stovykloje bus 
duodama rinkti iš laukų ak
menis, juos skaldyti ir kitaip 
apdiibti. Šiais akmenimis bus 
grind/iami plentai, gatvės ir 
jie amaudojamį kitiems rei

kalingiems dalykams. T u , 
būdu ad<ministratyriai nubau
stieji nesėdės kalėjime, įr fo
rtu aiiik« naudingą darbą. 

Tsb 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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LietiiYos Kariuomene šiemet Įvykdė 
Didžiuosius Manevrus 

Bogstjo mėn. 20-25 d. bu- dinosi raudonieji, kurie puo-
vo dideli Lietuvos kariuome
nės manevrai, kuriuose veikė 
pėstininkai, kavalerija, karo 

lt aviacija, Įvairios speciaJės da
lys ir taip pat buvo pritrau-

B kti Sauliai ir civiliai gyven
tojai i r buvo pašaukta j ka-

\ riuomenę nomaža atsargos ka
rininkų ir kareivių. Panašūs 
manevrai buvo tik prieš ke-

\ lotą metų. 
Manevruose veikiančios ka-

' riuomenes dalys buvo pada-
Į lytos į dvi grupes. Vieni va-

* 

pašarą. Be to, rudenį laukų 
darbai buvo apdirbti ir važi
nėje su kariuomene, vežant 
jos pašarą ir maistą, galėjo 
uždirbti. Lietuvos kariuome
nė savo gyventojams nėra na
šta. 

Aplamai, apie manevrus te
nka pabrėžti, kad jie yra lyg 
ir egzaminai kiek kariuome
ne yra pasirengusi karui. Vi
skas daroma kaip tikrajam 
kare. Visi ginklai veikia ka
rtu ir tuo kariuomene prati
nama drauge veikti kare. Ma 
žesnių manevrų kasmet būna 
poligone, tačiau didieji ma
nevrai vykdomi rečiau. Lie
tuvos kariuomenė šiuose ma
nevruose pasirodė gerai ir tai 

KOMUNIZMAS — TAUTIŠKAS 
KAPITALIZMAS 

tir 

i 

: ^ , 

IŠRINKIME VĖL Į PREZIDENTUS MŪSŲ 
GERIAUSIA DRAUGĄ, VADĄ IR GELBĖTOJĄ 

FRANKLIN DELANO ROOSEVELTĄ 

lė, o kiti mėlynieji — kurie 
gynėki. 

Manevruojanti kariuomenė 
veikė kaip tikrajam kare ga
li prireikti. Taip pat iš vie
tos gyventojų pirko maistą 
ir pašarą, ėmė gyventojų ar
klius ir vežimus, už kuriuos 
ūkininkams buvo mokama. 
Manevrų rajone gyveną ūki
ninkai buvo patenkinti ma
nevrais, nes vietoj ir bran
giau be perkupčių galėjo pa
rduoti kariuomenei maistą ir pabrėžia, kad ji yra tinkamai 

— ; pasirengusi atremti priešą, 
jei šis bandytų pulti Lietu
vos žemes. Manevruose įgyja 
karo praktikos tiek vadai, 
tiek kareiviai. 

Lietuvos gyventojai tikrai 
įvertino šį savo kariuomenės 
žygį ir jos pasirengimą ginti 
savo kraštą. Visą manevrų 
laiką gyventojai rodė savo 
kariuomenei palankumą ir 
meilę. Bet labiausiai jos toji 
meilė pasireiškė manevrams 
pasibaigus. 

Kada kariuomenės dalys 
grįžo į savo nuolatines gyve
namąsias vietas^ gyventojai 
pakeliais pastatė gėlėmis ir 
vainikais papuoštus vartus, 
būriais rinkosi pakelėse ir 
praeinančius karius apdova
nojo gilėmis Iii* kitokiomis 
dovanomis, džiaugsmingai šau 
kė valio, po karių kojomis 
bėrė gėles, gėlėmis apkaišė 
jų ginklus ir kitokiais būdais 
parodė savo kariuomenei mei
lę. Tai jaučiant dingdavo ka
rių nuovargis, patirtas per 
kelių dienų manevrus. Grįžę 
į savo miestus taip pat buvo 
iškilmingai sutikti. Daugelį 
toks nuoširdus sutikimas sn-

Kaitais, pamatęs, kur nors 
užkampyje gatvių, komunis
tus besakant pamokslus, ku
riuose labai giria komunizmą, 

didelius suvaržymus, žiaurią 
vergiją ir nekaltų žmonių žu
dynes. Komunizmas arba ki-

tik laukiniais žmonėmis, ^au- ta*P tariant savos rūšies tau 
go į turtingą kraštą ir tau
tą pasaulyje. 

Šio krašto žmonės tai at-
jį aukština, o kapitalistus, siekė ne revoliucijomis, ne 
kiek galėdami, peikia, keikia > žudimais ir liejimu nekaltų 
ir \isokiais vardais vadina, žmonių kraujo, kaip kad da-
tuoj smogus įsivaizduoja ir romą komunistų Rusijoj, bet 
paiuarO; kad tik komunizme triūsu, sunkiu darbu ir pra
yra žmoi.ijos, ypač darbinin-' kaitų sukūrė šios šalies kul
kų, gerovė ir išganymas, kad turą, pasistatė namus iv \A-
tik vien Rusijos komunistai 
rūpinasi darbininkų būvio pa 
gerinimu kad tik ten randa
si tikras kalbininkų gyvenini.') 
žemės ?<\iūs. 

Pradėjus giliau tyrinėti t.i 
taip giriamą komunizmą, jo 
finansinę, ūkio ir prekybom 
ir virroneninę tvarką, tuoj 
pamatai, ir supranti, koks* di 
delis yra tarp to labai giria
mo komunizmo ir jo apmoka
mų agentų peikiamo kapitali
zmo «kh'urnas. 

Ko ' i i r 'Mų valdomoj Rusi
joj visas žmonių turtas iv 
savastys jau seniai yra va! 
džios rankose — suvalstybin 
ta. Įvairių rūšių vertybės ir 
visokios brangenybės jau y-ii 
vien tik valdžios valdininku 
priežiūroje. Tikriau sakant. 
komuni/..tas yra savo rūšies 
tautiškas kapitalizmas, nes 
ten visokis turtas ir kapita
las jau randasi ne visų Kruo
niu rankrse, bet yra vaHo-

gijo turtus. Tai yra ilgų me
tu sunkaus darbo vaisia*. 

Toliau ,palyginus taip gi
riamą Rusijos darbininkų gy
venimą, jam mokamą už dar
bą atlyginimą ir jo padėtį su 
šios šalies darbininkų gyve
nimo padėtimi ir sąlygomis, 
matomas labai didelis skirtu
mas: taip kaip tarp visuoti
nos laisvės ir Afrikos vergi
jos. 

Čia pas mus kiekvienas da
rbininkas yra laisvas. J c : jis 
negali susirasti kur nors da- kelių metų jis turės žlugti, j 
rbo, tai dar jis yra maitina- o jo vietą užims demokrutiš 
mas ir butu aprūpinamas. Jo kos ar monarchiškos valdžios 
asmens laisvė yra pilnai ap~, sudėtys. S. L. 
saugota. Šios šalies vyriau- = 

tiškas kapitalizmas pasilaiko 
vien tik ginklų pagelba ir 
nekaltų žmonių žudymu... 

Per keliolika metų Rusijoj 
komunizmas išžudė ir badu iš
marino milijonus žmonių ir 
kraštą, tris kar t didesnį už 
Am. Jungt. Valstybes paliko 
apytuštį. Tad nėra stebėtina, 
jei Vokietija turi sumanymur-
užimti Rusiją, padaryti savo 
kolonija ir ten dalį savo gy
ventojų perkelti. 

Nors komunistų gerai ap
mokami agentai dar ir perša 
ir siūlo kitoms šalims komu
nizmą, bet ja.u neturi didelio 
pasisekimo, nes Rusijos ko 
munizmo vaisiai ir Ispanijos 
paskutiniai šių dienų įvykiai 
parodo kas tikrumoje komu
nizmas yra ir kokios būna jo 
paseko^, ir jis kaipo toks jau 
atgyveno savo dienas ir už 

Praeitą sekmadienį mažai 
Barborytei parėjus su mama 
iš bažnyčios, babunė klausia: 

— Na ką Barboryte, ar ge
ra buvai bažnyčioje, ar man
dagi? 

— O įes, babunyte, labai 
gera, labai mandagi, — atsa
kė mergaitė. — Kada jaunas 

i kunigėlis priėjęs prie mūsų 
pakišo beskutę su pinigais, aš 
gražiai jam pasakiau: ačiū, 
kunigėli, dr nieko neėmiau. 

SAN DIKGO, CaL, spal. 21. 
— Čia išdegė miesto įmoninė 
dalis. Milžiniški nuostoliai. 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can cleaa out 
Acids and polaonoua wa«te« from your 
blood la tbru 9 mlllion tiny, delicate Kld-
ney t ube* or flltera, but beware of cheap, 
draatlc, trrltatlnf druga. K (unctlonal 
Kidney or Bladder dtsorders make you 
suffer from Gettlnc Up Nifhta, Nervoua-
naaa. Les Palna, Backache. Clrclea Under 
Eyee. Dlzzineaa, Rheumatlc Paine, Acid-
lty, Burnine;, smartlng or Itchinr, don't 
take chancea. Get tbe Doctor'a juaran-
teed preacriptlon called Cyatex (Siaa-
T«x). Worka faat, aafe and aure. In 48 
houra lt muat brlns; new vltallty, and ia 
guaranteed to fix you up in one weck or 
money back on return of empty package. 
Cvatex eoata only 9c a day at drugfiata 
an<l tbe guarantee protecta you. 

sybė stengiasi aprūpinti dar
bu visus žmones, kuria tik ga
li ir nori dirbti. 

Nors didžiuma mūsų šalies 
reikalų randasi vieno ar kito 
milijono įmonių rankose, bet 
čia yra milijonai žmonių, tu-
rničių savo biznius, kuriuos 

mas ir prižiūrimas tik ke^ą jie patys valdo ir iš jn daro 

Amerikos Garbo žmonės dar niekad istorijoj netu
rėjo tokio gero jiems prezidento kaip Franklin D. 
Rtoosevelt. 

Kaip Amerika yra Amerika, darbo žmonės, varg
šai ir nelaimingi dar niekad nebuvo turėję tokio už
tarėjo prezidento asmenyje kaip F. D. Rooseveltas. 

Su Rooseveltu mums prašvito mūsų aušrinė. 
Kad palaikyti Amerikos valdžią žmonių rankose, 
Kad neužsitraukti nauju nelaimių, 
Kad eiti tolyn Roosevelto keliu j gerovę ir švie

sesnę ateitį, 
Kad iškovoti didesnes algas, trumpesnes valandas 

ir užtikrinti }au įgytu darbininku teisiu apsaugojimą. 
Kad nesugrąžinti Hooverio laikų bado ir vargo, 
Kad palaikyti mūsų sutaupytų pinigų apdraudą, 

viešus darbus, paramą farmeriams, socialę apsaugą, 
pašalpą beturčiams, našlėms ir našlaičiams ir visą 
tą gerą, ką gavom iš Roosevelto, 

Mes turime didelę pareigą sukilti kaip vienas J 
darbą už Prezidentą Franklin D. Rooseveltą. Bal
suokime patys ir žiūrėkime, kad kiekvienas, kas tik 
turi balsą, paduotų jį lapkričio 3 dieną už Preziden
tė Franklin D. Rooseveltą. \ 

[ Nesugadinkit savo balso, o todėl balsuokite už 
Jsą Demokratų Partips tikietą su Prezidentu Roose-

Jeltu priešaky. 

LIETUVIŲ KOMITETAS 
Prezidentui Rooseveltui Remti. 

komnui^u partijos žmonių. 
Nors 'Rusija yra labai nir

tingas kraštas, bet jos tur
tais uauc'cjasi tik kelios de 
Šiintys komunistų, kurie, pa.-
gelba kruvinų sukilimų ir ta 
rpusavio mūšio, kurie sek^ 
pasibaigus earo valdžiai, pa
sigrobė Rusijos valdžią, \ sa-
vo rankas; atAuė iš žmoni n 

sau pragyvenimą. 
Nors jie ir yra prie tii sa

vo biznių pririšti, bet ji*, yra 
laisvi, kaip ore lekiojaatieji 
paukščiai. J ie nėra suskirs
tyti į grupes ar kuopas ir 
priversti pildyti įsakymus ko 
kio nors žiauraus ir beširdžio 
viršininko. 

Taip gi reik žinoti, kad 
tarp Amerikos ir Rusijos ko-

USjfc 

\% #y 
PAIN-EXPELLER 

T,,a. m-k b f V. S. TU. O*. 

Smarkus ištrynimas —' 
malonumas ir palengvini
mas kuomet muskulai 

geliami. 
PAIN-EXPELLER 

ž inomas l ietuvių še imoms 
jau per tris gentkartes . 

M O R I,,D r A M O U S 

I Į Jt I M ENT 

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A ir D 
Vienas žymus sveikatos specialistas 
yra pasakęs, kad 83% iš visų šios 
Šalies gyventoju yra slogų paliesti. 
Jo patarimas yra vengti persaldymo 
palaikant savvje atsparumą. 

NUGA-TONE — dabar moksl iš
kai sustiprintas su VITAMINAIS A 
ir D yra jau įrodęs tą stebėUną 
sveikatos budavotojo ir palaikytojo 
btsparumo. Jis paliečia kai tik sil
pnuosius organus. Juos sustiprina 
taip, kad nuodus, kurie sveikatą sil
pnina, jie patys nuo savęs pasalina. 
Dabar jums kai tik laikas budavoti 
atsparumą prieš šalčio persaldvma. 
Mėgink naująjį NUGA-TONE tui -U 

| VITAMINUS A ir D. Parduodama* 
ir garantuojamas pas vsus vaistinin 
kus. Lengvas imti ir palaiko jus 
vaizde. 

Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL— 
tai idealus l iuosuotoias. 25c ir 60c. 

vi^us tar tas ir savastis, o į>» 
jaudino. Toks nuoširdus gy- Ueeius, kurie tam atėmimui 'munizmo yra didelis skiriu-
ventojų meilės parodymas sa- buvo kfefc priešingi, nužn'15 mas taip, kaip tarp pririšto 
vo kariuomenei aiškiai pabre- Į ar išvaro Į tolimus šaltus šia a 

I v žia, kad Lietuvoj kuo toliau 
tuo labiau gyventojai susiri
ša su savo kariuomene. Šie 
malonūs reiškiniai parodo, 
kad reikiant ginti savo kraš
tą, visa lietuvių tauta bus 
kaip vienas žmogus ir stos į 
kovą pasiryžusi ir drąsi. 

CHESTERFIELD CIGARE-
TŲ RADIO VALANDA 

res kraštus. 
Šiandien Rusijoj iš 170 mi

lijonų gyventojų yra tik apie 
2 milijonai komunistų, kurie 
laiko savo rankose krašto val
džią ir tvarko jo visus reika
lus. 

Rusijos komunistai, koiaus 
jie šiandien valdo turtus, jų 
niekad neužsidirbo ir nė ma
žiausios jų daleles savo sun
kaus darbo prakaitu nesnkro-
ve, bet ateme ir išplėšė iš ki
tų žmonių ir pasisavino arba 
kitaip sakant suvalstybino. 

Jeigu mes pažvelgsime i šio 
mūsų krašto turtus, tai pima-
tysime, kad tas viskas buvo 

Chesterfield Cigaretų kom
panijos radio valanda įvyks 
šį vakarą per Columbia 
tinklą, 8:30 v. v., E.S.T., (7:30 
v. v., C.T.). Chicagoj ir apy
linkėj šis programas perduo
damas per radio stotį WBBM.' mūsų darbščių žmonių vien 
Šio vakaro programoj daly- ' t ik sunkiu darbu ir prakaitu 
vaus Kostelanetz šokių orkes-' įgyta. 
tra, Kay Thompson, Ray Mūsų kraštas iš tamsių ir 
Heatherton ir Choras. didelių girių, apgyventų vien 

• • " -

3DETECT1VE * RILEY 

geležiniu retežiu išganyto,] pie 
voj arklio ir aukštai padan
gėse skrajojančio aro, kuris 
gali skristi, kur tik j i s r o n . 

Amerika duoda savo Šalies 
žmonėms pilną asmens laifi-S 
vę, o komunizmas nelaisvę, 

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 — U^niies, Viesulo, Automobilio, 

Stiklų ir t t 

^ 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vailni. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAv DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones grijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 
F. Selemonavičia 

504 W. 33rd St 
(Netoli Normai A ve.) 

TeL VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo — Nesimirda — Švariai Dega —Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO F U E L OIU R AFI VIRI LOTO JO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna miera su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET R E I K I A A1JEJAI S PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
K L R U I AUIEJAI VISOKIEMS ŠIIiDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 

MILIJONU U 
taupumui 

ir smagumui 

By Richard Lee 

£ 

THE MANCUVRIN'S FIENPISH 
THREATS HAVE BEEN CARRlED OUT, 
Rtt-EY AND VIOLA HAVE SOTH BEEN 
LOCKED IN T INY CEU-S TO STARVE 
TO P E A T H / 

INTHE CEL.L. NEXT 
TO R\LE> '^ 

TRY T O BENO 
THESE B A K S A N P 

kCl-(MB THROUGH MNTTO 
M Y CELL, T H E Y 

DON'T S E E M TO 
BEANY TOO 

VsMATCAN 
VIOLA'5 

PLAN BE 
? 

\ 
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DETROITO LIETUVIU 2INI0S 
Kokia Programa 

Atidarytas Darželis 
i & K B. pirm. adv. Petras Vilniaus Užgrobimo 

Česnulis, programos vedėjas, c i \ s n • — 
palakė iža0gįw taib» jr per-i5gkaktte» Paminėjimas 

EAST SIDE 
vak. Spalių 25 d., 6" vai 

Sv. Jurgio parapijos svetai
nėj įvyks bunco, pinoehle ir 
šokių vakaras, kurį- rengia 
Moterų Sąjungos 54 kp., Lie
tuvos Dukterų draugija ir 

CLEVELAND, O. — Lietu-
' vių Kultūrinis Darželis atida-
i 

žmonių dalyvavo, neperdajig, j rytas iškilmingai, 
bet visi linkimai praleido k e J Spalių 11 d. 3 yaląnda, po 
lėtų valandų. Nariai turi di- j pietų susirinko didelė žmonių 
džiausiu priedermę visuomet .minią. Atvykus parodaį, kuria, 
remti savo draugijų. I lydėjo svečiai: L e. Lietuvos 

atstovo pareigas Dr. Mikas 
Bagdonas ir daug kviestų sve
čių — kalbėtojų ir iš toliau. 

statė kalkėti kleb, km, V. Vi-j 
lkutaitį, paskui Pijų Žiūrį. Ta
rpais orkestrą griežė pritai
kinta muzikos kūrinių, Po to 

Spalių 24 d. sodalietės pa-
rap. salėj rengia maskaradų. 
Jau seniai prie to ruošiasi ir 

S G B ^ L N T O N , PA. Ar, Juo
zapo parap. salėje, spalių 'j 
d„ suruošta Vilniaus uigrc-

fkuJbijo K, $. K»rp»6, P." ?,[h'"™ »&*&• įįm*6ib** 
Maliolis, O. G. Mib&lmene. 
&T. Jurgio parapijos choras 
paikinayo "Vi lnįus" (A. Va-
nagaiči^). Kalba pats svečias 
Dr. Mikas Bagdonas jr dedi-

Spalių 20 d. Moterų Sų-gos 

A, , , , v. , ._ 5 , (kviečia senus ir jaunus daly-
Maldos Apastalvstes draugi-' * ' 

,T. , . . . . . ; vauti. 
ja. \ įsas pelnas eis vietmių 
seserų naudai. Bus duodama 
30 dovanų, taipgi prie įžan
gos tikietų bus duodama do
vana (door prize). Po žaidi
mo grieš Bukantų orkestrą. 
Jžanga tik 25 centai. Visų 
prašoma atsilankyti ir parem
ti vakarą mūsų seserų nau
dai. Rengimo Komisija 

Dvi mergaitės baltais rūbais 
kuoja Ctevelando lietuvių I\u-
Įtūriaį Darželį. €boras išpildo 

54 kuopa mokyklos salėje ne- j sanaričiaus. Juos padėjo Dr, 
ngia bunco ir balių. Prašo I Mikas Bagdonas. Momentas 
visų dalyvauti. Į nufilmuotas. 

•-—- »— Laiptais nuėjus prie Biru 

pasipuošusios perkirpo b a l t u s " U t h u a n i a n Antnem", 
kaspinus iš abiejų pusių laip-j ciovelando miesto majoras, 

Harold Burton, priimdamas 
darželį, pasakė gražią kalbą. 

tų. Lietuvaitės nunešė du vai 
nikps pagerbimui Dr. Jono Ba 

Didysis parap. choras ver
buoja daugia.ii naujų narių, 
Pereitų Savaitę buvo sureng
tas gražus vakarėlis, puota. 
Visi choro nariai geriau su-

j sipažino, pasilinksmino savo 
parapijos sa'ėje. Buvo kalbų, 
dainų ir žaidimų. Vakarėlį 
atlankė ir gerb. klebonas. 

Lietuvos Jaunimas 

Domisi Žemes Ūkio 

Mokslais 
s 

Įdomiai apie Vilnių papą 
sakomo gerb, klebonas kun. 
Kuras, 1 

Programa buyo sekantį; 1, „ , 
TV . . . a T . . . sus vakariene parapijos sale-
Įžangos kalba, 2, Lietuvos lu- . . . , . 

Šiais mokslo metais Lietu
voje yra 9 valstybines žemes
niosios, 3 aukštesniosios ir 8 

Studentų kuopa buvo suruo I ******** ***** ūk™ *"***• 

Ar., . . , K kaktį. Programa buvo įvairi 
šimts Vilniaus jsakymų, ii. 

gi 

Vilniui", 6. "Lietuva br&n-1 

7. " K a d a i " , 8. Kalb/rj 
klebono kun. Kuro, J9. Oiesnie 
ir dainos. 

los. Be to, žiemos metu dar 
veikia vadinamosios žiemos-
žemės ūkio mokyklos. Žamės 
ūkio niokyklose mokslas bai-

Choras gįeda Btar BpangleJ \ Mokslo metas mūsų mokyk 
Banner, Kalba Tautų Darželių toj p r i d ė j o 3 dienų rekolek-
pirm. Charle* J. Wolfram, **- ei jomis, kurias atliko visi vai 
kretorė Jennie Zevįck, parkų k l ^ i a i - Rekolekcijas vtdė kun.. 

JKf savaite Hv. Petro para-j tės fontano, orkestrai užgrie- direktorius H, & Vargą,, kun. į Kuras. Kelis pamokslus pa

deri), klebonas kuopų sveiki
no ir ragino dar daugiau vei i g i ^ v a s a r * - Paėjusiais m * 
kti parapijos ir vpač lietuvi;: ! k s l ° m e t a i s valstybine* žemes 
jaunimo naudai. į t u s i a s žemės ūkio mokyklas 

i baigė 98 berniukai ir 113 me-
i 

I rniukų ir 14 mergaičių. Pri-
' vatines 'mergaičių namų ruo-

Spalių 15 d. mūsų mokyk
los viršininkė gerb. Motina 
D o v y d ą m i n ė j o 50 m e t ų glm-
tuves. Sudėta daug linkėjimų. 

Ilgiausių metų nuo visų! 

18 d., gv. 
dr-ja suruošė vakarą. 

pijoje buvo 40 vai. atlaidai. 
Dalyvavo daug svečių kuni
gų. Visi džiaugės iškilmėmis 
ir vaišingumu ir draugišku. 
mu gerb, klebono kun. V. Ma-
sevįf-iaus. Bažnyčia buvo pa
puošta kuopuikiausia. Daug 
priėjo išpažinties ir labai iš
kilmingai, su procesija, atlai-

Jurgio dai užbaigti antradienio va

žus prasidėjo programa. 

kė ir kun. Čįžauskų. 

tame amate. Visi trokštam, 
Nors karų. Svečiai kunigai aplan-' kad tuojau pasveiktų, 

į Antanas Karužįškis, State re-
ą^= presentative John T. Deraitis, 

Pastarasis perstato Ofrįo vai. 
j gubernatorių Martin L. Da-

Labai pavojingai, plaučių vey. Kalba Lietuvos atstovas 
u ž d e g i m u s u s i r g o yinų my l i - j Dr , M i k a s B a g d o n a s . A t s i d a -

mas A. Bielickįs, bažnyčios ] ro fontanas ir vanduo iškyla 
J.-2-H pėdų aukščio. Choras, 
vedamas inu,?. Vinco Grei
čiaus, užtraukė "Ant k ran to" 

! (maršų') ir "Amerika" , Po to 

prižiūrėtojas. Adomas yra 
gabus ir tikras darbininkas 

sakė ir kun. Žikauskas. Mūsų 
mokykla, kas met didėja. Yis 
daugiau ir daugiau lietuvių 
tėvų siunčia savo vaikus į pa
rapijine mokykla. Net ame
rikonai, italai, lenkai ir ru
sai prašo, kad jų vaikus pri-
imtų. . sMr: 

(iražu matvti tiek daug- jai. i1***** ° aukštesniąsias spe-
nii.io bažny.-ioje per rožac c i a l e s l l lok>'klas baigė 40 be-
čiaus pamaldas. 0 lar gr* 
žiau girdint vi siu — jauniu 

• • i n i. sos mokyklas baigė 103 mer-įr senins — garsiai kalbant .. ^T B 

'maldas, gieriant sutartinai j 
giesmes ir reiškiant savo mei i 
\ę Dievo Motinai. 

Scrantoniečiai, tęskime ii j 
toliau tokį gražų darbų, mel.> 
kimė«, d a r b u o k i m ė s l>ievo g a 
į'bei ir tėvvnės naudai. 

Raporteris 

r^ 

^SVEIKAS PROTAS VIS PASILIEKA SVEIKU PROTU" 
ALF. M. U&Wm 

GOV. ALFKED M. LANDON 
UŽ PREZIDENTĄ I 

Landon ir Boosevelt sutinka: 
Gražinimas vienuolikos milijonų 
bedarbių į darbus vis dar neatlik
tas darbas. 

Landon'o Būdas: 
"Turime būti paliuosuoti nuo be
galinio valdžios prispaudimo ir 
priešingumo . . . sunkaus taksavi-
1110." 

Roosevelt'o Būdas: 
Erzinti pramonę. Skelbti luomų 
nesutikimų. Grasinti naujais tak-
>ais. 

Visvien: 
Taksai yra darbininkų kompetito 
riai dėl darbdavo dolerio. Gelžke-
liai pirktų naujus dalykus, bet fi
nansavimas, be skolinftno, paeina 
tik iš dviejų šaltinių — padaugi
nimo keleivių ir mažesnių taksų. 
Dėl Naujos Dalybos grasinimų, 
biznis bijo daryti naujas išlaidas 
i r Naujos Dalybos išlaidos tiktai 
reiškia daugiau taksų. 

BALSUOKITE ŠALTAI APSVARSČIUS 

COL. FRANK KNOX 
BS VICE-PREZIDENT4 

KAN*A» PRIŽADAI I £ 
NUVEHOMAJ5 

1. Gub JLandon 1932 m. išrinktas už jo pa
žadėjimą sumažuiti valstybes bondsų skolą ir 
jos dalių siekiančią $151,000,000. 

j^u'į^' ji B p į'jp- ~-'' T 

2. Išgauna pravėdintą įstatymo baudžiant 
bile Kansas valdininką, kuris išduotų varan-
tą ant kasos, kuomet reikalingų pinigų nėra. 

Xtt 
M.. ^ 

~*Ęk 
UL:/ 

į^į/į 

i&. įsi 

kalbėjo syečias Petras Hvo-
^ riūnas iš Pittsburgh, Fa., ir 

paaukojo $10,00; p-le May 
Spūdis iš Scranton, Pa-, pasi-
žadėjo grįžus namo papasa- j 
koti apie gražų paminklų ir 
parinkti aukų. Stambesnes au
kas davė: kleb. kun. V. Vilku-
taitis $50, Kazys Obelenįs $25, 
(anksčiau yra davęs $100.00), 
J . Brazis $25, J, Baltrušaitis 
$25, J . Sadauskas $20, P. Glu-
godiene $10, B. Prokapas $5. 
Kiti aukojo po mažiau. Veik 
visos draugijos gausiai auko
jo Darželio įrengimui, kuris 
jau baigiama įrengti. 

Sve&ų ir A'tsfloyų pietūs 
Parengtuose pietuose spalių 

12 d. dalyvavo 24 veikėjai, 
daugumoj svečiai iš Chieagos 
ir Detroito. Visi aukojo Dar
želio reikalams. Pro Clevelan-
dų prayažiuoja daug lktuvįų 
ir sustoja pažiūrėti darželio. 
Gera būtų, kad sveeiaį susto
tų pas sekretorių, arba iždi
ninkų ir pasirašytų į knygų. 

Po parodos ir programo bu
vo pranešta, kad svečiai bus 
vežami į Didžiųjų Ežerų Pa
rodų, kuri tęsės per 3 mėne
sius. Valdyba lauke, pilnai pa
sirengus, patikti svečius: Lie
tuvos atstovų Dr. Mikė Bag
donų ir palydovus. Valdyba 
buvo paėmus du busus ir pa-
puošus lietuviškom vėliavom. 
Atvyko policija svečius paly 

&v. Vardo draugija pradė
jo veikimų. Draugijon rašosi 
daug susipratusių parapijonų. 
Gražus būna vaizdas kai di
delis būrys vyrų eina prie 
Dievo stalo. 

P L A T I N K I T E ' D R A U G Ą ' 

AKIŲ GYDYTOJAI 

Merginų sodaiicija irgi vei
kia. J i taip pat daug naujų 
narių prirašė. Dabar sodalie-
tės rengia šokių vakarų pa 
rapijos mokyklos naudai. Ne 
užilgo įvyks ir naujų narių 
pagvrbimo balius. Scranionc 
jannimas tikrai darbštus, lie
tuviškas ir doras. 

gaitės. Taigi, pernai Lietuvo
je iš viso žemės ūkio mokyk
las baigė 368 jaunuoliai. Že
mės ūkio mokslu jaunimas 
v i s d a u g i a u domis i ir š ių mo
k y k l ų lankytojų ska ič ius d a u 
gėja . Šių žiemų ta ip pat kai 

kur bus vėl įsteigtos žiemos 
žemės ūkio 'mokyklos. Kaimo 
jaunimas, atlikęs laukų dar
bus ir turėdamas laisvo lai
ko, gali tokiose mokyklose 
per kelis mėn sius įgyti nau
dingų žemės ūkio žinių. Tsb. 

$0 MBTŲ PBITTEHfA* 
A-ky8 egzaminuojamos — akiniaj 

pritaikomi 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETMSTAS 

1801 S* Ashland Avenua 
VALANDOS: kasdien nuo 0 ifc 

12 — 1:30 ika S vak. 

Dviguba t Ceilophane įvynioji 
mas Dvigubai švelnių Old I 
Gold pakelių duoda jums rink
tinių derlių tabakus pačiam 
g riaiisiain stovy. 

/ 1 MZTVVIAI DAKTAEAI 

• 

lies.'. 
2456 W. m St. 

Šv. Juozapo mokyklų v : 

zitavo ir kalbėjo captain J. 
HugUes iš Safety Divisior; 
Gyrų tvarkų, 'patrol systein 
ir davė pamokinimus "patroi 
boys" bei visiems vaikams. 

Tcl. Oiiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A, 6. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CBIRUftGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Ees. ofiso vai.: 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 
Treoiadiioiiais ir Sfikinadicniais 

pagal sutartj 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS HARIAI 

DR. P,. ATKOČIONAS 
DAHTISTAS 

1446 So. 40th Ct., Cicero, III. 
L'tarų., Ketv. ir Pvtti. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
J'ancd., Semi. ir »Sul>at. nuo 2—9 y. I 

Tel. Caluuiet 6»74 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek- | 
madienius ir 
trečiadienius. 

Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office | Tel 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYPYTOJAS 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 

j 4645 So. Ashland Avenue 

dėti. Rytiniai miesto laikraS- j m .L°f° V a l a ^ o s , ; B v , 
^ . . ! Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

eiai taip pat rašė apie tą, jvy- j Nedeliomis pagal sutartj 
kį. Bet... vėliau sužinota, kad ! Ofiso Telef. PŲOlevard 7820 
I)r. M. Bagdonas nuvestas į j 

j privačius namus — pas Kar- J TjgL c&jsai £122 
pių vakarienei. Susidarė d&ug 

S. Kansas. po landon" u. sumažino savo 
bondsų skolas $22,000,000 ir pagerino viešųjų 
valdininkų veiklumą. 

BALSUOKITE UŽ LANDON IR KNOX 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ 

IR VISA 

& . & 

I 
! Namų Telef. PROspect 1930 

CANal 0257 
Res. 

DR. A. P. STULGA 
PANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Ejeiuaionujaiu. ir liko atmintines 
dovanos. Glu-ne, koresp. 
n p i M i , : „ į j ,^. . Į Į M I •• 
Kim. J. Bružiko Misijos 

Nuo spalių 5 iki 18. — 50 
W. 6th Str., So. Boston, Ma^ . 

Nųio spalių 19 iki lapkr. 1, 
m* Bt. Ąndrew's Church, 
Chureh Str., I^ew Britai n, 
Goųn. 

Nuo lapkr. % iki 8, m %• 
Ąnn's Ohurch, 337 Woodwa^i 
Str., Jersey City, N. J . 

Nuo lapkr. 9 iki 15, - 259 
JT. &tb Str., Brooklyn, N. f. 
(poilsis). 

DR. S. BIEŽIS 
^YPYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 

6831 S. Caltfornia Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 
-

Tel. BOUlevard 7042 

DR, C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashtefld Ave. 
arti 47th Street 

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

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 

* 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRgima 0036 

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

Į V A I R Ū S D Ą K T A R A J 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Ngo 10 į į j j į vai. ryto, nuo 2 ikj 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vaL po pietų i i nuo 7 iki 8:30 1. 7. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 

Nedeliomis nuo 10 i i i 12 diena 

R«3. 6924 So. Talinan Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

DR. F. G. V K K U N A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2! 58 W. Cermak Road 
VaJ.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

DR. t J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHrjIURGAg * 

yiRginia 1116 4070 Ajchej Are. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—-8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 13rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir ?>—4 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

1 
i 
i 

Residence 
6609 8. Ajtes^n Ava. 
PROspect 3404 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUR*AB 

OFISAS 
8156 W. 59th St. 
HEMlock 5998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakari 
Tr^ciadiasuaig ix 

pagal sutartį 

http://daugia.ii
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IŠ POLITIKOS LAUKO Atidarė Ofką 
PAGERBIMO POKYLIS 

P U I K I A I PAVYKO 

Spalių 18 d. Chicagos lie
tuviams bus atmintina. Tai 

| buvo politiškos vienybes va
karas, įžymiausių Chicagos 
lietuvių piliečių susirinkimas, j kai pasisveikino. 

ir " t r i k s u s " rodė kit i artis
tai. Šiai programai vadovavo 
P. Šaltimieras. 

Visų susirinkusiu vardu į-
teikta Zūriui Memotfial Kny 
ga, už kurių visiems asmeniai 
dėkojo ir su visais draugiš-

Seniai ta ip reikėjo. Kandida
tas Zūris, ypač jo laimėjimas 
prlmory sukėlė naujų ūpa 
lietuviuos - balsuotojuos. 

Mūsų vieningumas, tiek 
mus lietuvius pakėlė svetim
taučių akyse, kad jau šiandie 
1 iv tuviai i savo puotų susi
laukė ir teisėjų, kongresma-
nų, net ir patį valst. guber
natorių. Tai laimėjimas. 

Du šimtai rinktiniai gra
žios lietuvių reprezentacijos 
Buvo čia ir 4 told g u a r d " ir 

i jaunimo ir visų srovių be'. 
Į politiškų įsitikinimų lietuvių 
1 visų profesijų, didžiųjų biz

nierių ir visuomenės vadų. 
Nuotaika visų draugiška. Tai 
buvo gražus susirinkimas. 

Sulaukus garbės svečio Jo
no T. Zūrio su žmona, pradė
ta vakarieniaut , gerb. kun. A. 
Baltučiui atkalbėjus 'maldų 
Vakarienė pr irengta rūprstin-
gai ir iškilmingai. Vaišės ge
rame skonyje. 

Baigiant vakarieniaut 'Ca 
mptrtgn Manager ' Al Kums-
kis, pasakęs liradž^o^'Ttkfcų, 
perstato vakaro " toas tmas te -
r i u " Ju*ta Mackevičių, kan
didato Zūrio Boosterių pirmi
ninkų, kurs gir t inai ir su di
deliu jumoru vakarę, vedė. Su 
laukėm visų eilę įžymių sve
čių, netik lietuvių, bet ir val
džioje aukštai stovinčių. Da
lyvavo: Illinois valst. gubern. 
Henry Horner, kongresmanas 
A. Sabath, Chief Just ice Son-
steby, teisėjas Eugene Hol-
land, kurs atstovavo Chicagot 
majorų E. J . Kelly, teisėjas 
John C. Lewe, teisėjas Bonel-
li, Paul V. Colianni, Oscar C. 
Caplan, Horace Lindhehner, 
kandidatas j 'miesto iždinin
kus. Visi gražiai sveikino lie
tuvį kandidatų ir linkėjo jam 
pasisekimo. Sveikino jie ir 
lietuvius, kurie tur i t inkamų 
žmogų, asmenyje adv. Jono 

Iš Zūrio profesijos žmonių, 
t. y. advokatų, matėme K. Gu-
gį, adv. Strikol, R. Va Salle, 
Česnulį ir K. Žekų. 

Gub. Horner labai gražiai 
visų sutiktas ir išleistas. Visi 
svečiai buvo susirinkusių gra
žiai pagerbti . Kažin ar kada 
lietuviai sutrauks tiek įžy
mios lietuvių visuomenės kiek 
jos dalyvavo žia-ire vakare i 
Tai buvo t ikrai įspūdinga iš 
kilmė. 

VIETINES ŽINIOS 

1 

Dr. Felicija Shlepowicz, du-

Po vi*am šokta ir dainuo- k t « P l a * i a i ž i n o n ' ° b i z n i e r i a i 
ta iki vėlumui. 

Komisija, kuri tų vakarą 
surengė, buvo tik du žmonės: 
F. Nausėda, . J o h n T. Zuris 
Boosters sekretorė ir Al. G. 
Kumskis, kampanijos nien^ 
džeris. J iems nuoširdžiai pa
dėjo visa busterių valdyba: 
J . Mackevičius, F . Voidatas, 
A. Ambrose ir B. Jaka i t i s . Pa 
starasis visų kampanijos lai
kų t ikra i nuoširdžiai visur 
dirba. 

. = * . . . 

Taip mūsų kandidatas į tei
sėjus adv. John T. Zūris kaip 

T. Zuris for J u d g ė Boo«fcer& 
Club ir Lithuaniaii Demoera 
tie League — tar ia širdinga 
ačiū visiems svečiams, daly
vavusiems šiame pikylyje. 

Mūsų kandidatui Jonu i T. 
Zūriui kartojame pokylyje su
šuktus t r i s ka r t valio! 

Koresp 

Shnano Shlepowicziaus, at i 
darė Morgan parke, 2338 W. 
111 PI. Tai viena iš gražiau
sių Chicagos apylinkių, neto
li nuo M t. Greenwood, kur 
jau daug lietuvių gyvena. 

Dr. Felicija medicinos mo
kslus ėjo garsiame Loyolos 

šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjos Dirba 

6v. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų Chic. apskrit is laike su
sirinkimų spalių 18 d. Sūdei-
kienėg namuose. Sus-me daly
vavo atst . iš visų skyrių. Ap
svars tyta daug dalykų. 

Apskr i t i s rengia didelį va
karų, sausio mėn., Šv. Jurgio 
parapijoj. Bus sulošta juoki
nga komedija. 

Pii'mas skyrius rengiasi 
prie metinės vakarienes. Ant
ras skyrius r .ng ia vakarų, 
trečias skyrius rengiasi p i k 
bunco pramogos. 

Kadangi yra reikalas didi
nti vienuolyne, todėl visos 
Chicago skyriai eina { talkų, 
kad sukėlus tam reikalui fo
ndų. 

Po sus-mo visoms buvo sur 
pryzas. Atstovė į Š. P . S. V 
R-jų seimų su Kalvaite, pa
ruošė vakarienę. Besidžiau
giant seimo pasisekimu, iš-

Bazarą, rengi* V. Knbait is 
ir A. Gudas. 

Gražios Vestuves nč, Šimkiene ir Kvietkienč, 
seimo atstovės, toliau Puke- ( T 0 W N OF LAKE. - Spa 
lienė, Kalvaite, Norkienė, G e - | l i ų 1 ? ± g y Kryžiaus baz-
čienė, O. Ivinskaitė. U r n o j e moterystės sakramer-

Rėmėjos dėkingom SudeikiP- ' t a g s u t e i k t a s 0 Viktoravičai 
nei už davimų buto kiekvie-! ^ g u ^ ^ J u r k u i n . g l h l . 
na;m apskrities s u s i r i n k i m u i , ^ d - k u n j J u ž k a ( j a u „ 
ir vaišes. Našlaitė 

RESPUBLIKONŲ PRA
KALBOS 

T. Zūrio, užimti aukšta vieta | 7 ' ** _ - „ a .„ a n ^ „ ; 
• v * kongresų įs .musų o-to apskri-

Clncagos nneste. / 
Iš lietuvių kalbėjo " D r a u 

g o " red. L. Šimutis, " S a n d a 
r o s " red. A. Vaidyla, adv. R. t 
VaSalle, Lietuvių Advokatų Į S N I E G O P Ū G A C O L O 

CICERO. — Spalių 18 d., 
Lietuvių Respublikonų B i z 
nierių klubo pastangomis su
rengta prakalbos respubliko
nų kandidatų naudai. Žmonių 
susirinko apie 200 V a k a r , j 6 A R S 1 N K I T Ė S " D R A U G E " 
vedė Valukas. Tarpe žymes
nių kandidatų, buvo A. Ditcli-
burn, kurs kandidatuoja į 
States Attorney ofisų; F . Vit
kus, k u r s y r a kandidatu į 

A. * A 
ANTANAS 

BAFITAVIČIUS 

universitete, sėkmingai jį bai 
gė ir internu buvo Cook C o u - ' š a u k t o s P ^ l b ė t i Sudeikienė ; 

nty ligoninėj. Per praėjusių Taukštutait ienė, O. Kazragie-
vasarų turėjo vakacijas. Važi- Į 4 
nėjo po vakarines ir pietines | 
valsjtybejf. Buvo Yellowston 
Parke, Wyo., Yosemite Par
ke, Cal., Portland, Ore., San 
Diego, Cal.,^ aplankė JlekMkų, 
Centennlal Fa i r of Texas Da
lias mieste, Memphis, Tenn., 
St. Louis, Mo. Iš viso kelio
nėj išbuvo pustrečio mėnesio. 

Savo ofisų at idarė Morgan 
Parke dėlto, $L&d jos tėvelis 
ten gyvena, ten ji Šv. Kaje
tono bažnyčioj vargonininka
vo, kuomet mokslus ėjo ir to 
dėl ten tur i ; daug pažinčių 
ir rėmėjų svetimtaučių tarpe. 
J o s telefonas Beverly 3130. 

Gerb. tautietei linkime ko 
didžiausio pasisekimo jos au
kštoje profesijoje. Rap. 

Į Farmeriy Bazara 

Didelis būrys Chicagos Ir 
apylinkių lietuvių vyksta a-
t . inantį sekmadienį, spalių 25 
d. į fannerių bazarų, kuris 
bus Sunset parke — Vilniaus 
Kalneliuose — 135th and Ar
cher, Lemont, 111. 

Vieni sako nori parsivesti 
avį, ki t i — kalakutų, ki t i - -
paršų, ki t i nori dar sykį pa
ragaut i skanių lietuviškų sū
rių. O daugelis nori šiaip sau 
pasilinksminti - pasidžiaugti 
rudens grožybėmis, pakvėpuo 
ti tyru oru, pasišokti prie li
nksmos lietuviškos muzikos. 
Įžangos nebus. 

nasis kadaise lankė tų pači;] 
mokyklų su kun. J u š k a ) . So
pina Jurga i tė jausmingai gie
dojo " A v e M a r i a " ir lietu
viškų giesmę vadovaujant va
rgom V. Daukšai, 

Vestuvėse dalyvavo taipgi 
ir kun. J . Statkus su kun. ,). 
Juška . Jauniesiems sudėta do 
vanų ir širdingų linkėjimų. 

Laimingos ateities. Rap. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

čio. Daugelis mano, kad jis 
y ra lietuvis, bet jis nėra lie
tuvis. 

Sųjungos pirmininkas gražiai 
sveikino nuo advokatų orga
nizacijos ir pareiškė pilnų uŽ-
gyrimų advokatų sąjungos 
Zūriui. Kalbėjo F rank Voidat, 
žinomas biznierius ir vienas 
uolių Zūrio rėmėjų. Sudainuo
t a Lietuvos ir A'merikos him
nai. Be to, išpildyta įvairi 
programa gabių lietuvių art i
stų. Dainavo jaunas Tarut is , 

TO* .' ; "" • • . . - ' - . ' • • - f 

Mirė spalių 21 d., 1936 m., 
9 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Vilniaus apskričio, 
Čiobiškiu parapijos, Zvagakal-
nių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 34 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Joną, švogerką Sofiją, 
brolsūni Joną, gimines, drau
gus ir pažystamus; o Lietuvoj 
brolį Vincentą, seserį Evą Bog-
danavičienę "if gimines. 

Kūnas pašarvotas 1735 Wa-
bansia Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalių 24 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parapijos bažnyčią, 
North Side, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: BrpHs. Švogerką, 
Broltsunis ir (iiminės. 

Laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų i r 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago j 
o 

Suvi rs 50 metų pr i tyr imo 
• o 

Pirki te tiesiai iŠ dirbtuves i r taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfiTWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

I 
~ # « 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos \ 
A M B U L A N C E PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 

Phone LAFayet te 3572 

RADOJ 

D E N V E R , Colo., spal. 22.1 
— Nepapras ta sniego pūga iš 
tiko Colorado ir AVyomingO' 
valstybių dalis. 

Rinktinio Derliaus tabakai 
padaro Old Gold C'igaretus 
Dvigubai-Švelnius, i r 2 žaMe-
tai Cellophane visuomet užlai-

No more grey! 
M y herir is young again 
. . . thanks to ClAlROU" 

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

• • 

smuikavo Petrosevičius, fcokoįko juose dirbtuvės šviežumą,. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 

YARds 1741-1742 

Phone 9000 

CABY, IND. IiAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K B L N E R — P R U Z M 

Geriausias patarnavimas — Motaris patarnauja 
990 W. I5th Ave.) 

I leob ton y#at* yeunger. My halr I t no longof 
faded and $treaked with gr#y. Onco again H fcat Hiat 
lovely lott«f and rUh shado thal idhn admirtd to b«foio 
we w«r« marrUd. And I owt it ai! to Cloirol whlch. in 
one quick 3 - in - l treatm«nt, shampooed, rtcondiHonęd 
«nd tintod my hair to Hi protont natoral-looking boaoty 

• • * 
Ask yovr beovticion aboot a Cloirol trootment ftr 
fwir hair. Or wrlt« lor fRtt bookiot, FME advka 
on caro of hoir ond FtEE boooty *nm*Y*l*. 

Not whh commoft, olJ-f*shhn€<lh*ir Jyes...but 

HaiuuUfy...with C14UHOL 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUIevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th C t ; Cicero 
Phone Cicero 2109 

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

S. M. Skydas 718 West 18th St ree t 
Phone MONroe 3377 

• - ' — • • • • " 

B«v«rly King, Consultant 
Ooitol, Ine, 132 W « * U* S^r.et, N«w York Ofy 

Clry Stato. 

Aly ft««or!«ian I s . . . . . . . . 

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

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

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089 

Ladiawicz ir Sūnai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.. 
Phone YARds 1741—1742 
Bkyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
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Didelis Draugijų Susidomėjimas "Draugo Diena" 
Motera Sąjungos ir L. Vyčiu Kuopos 

h Gorpore Dalyvaus Koncerte 
R(X)SEVELT FURNITURE CO. PIRMOJI 

NUPIRKO VISĄ LOŽĄ (BOX) 
Dienraštis " D r a u g a s " vi

suomet susilaukdavo nuošir
džios paramos iš organizuo
tosios lietuvių visuomenes, ku 
riai mūsų dienraštis kasdien 
tarnauja jau nuo 1916 metų. 

Draugijos ir organizacijos, 
sužinojusios apie rengiama 
44DRAUGO DIENĄ", bfisin-
vią sekmadienį, lapkričio 20 
d., Civic Operos name, tuo 
įvykiu labai susidomėjo. Apie 
tai jau kalba ir svarsto savo 
susirinkimuose. 

Chicagos Federacijos aps
kritys pirmutinis nutarė dė
tis p r b 'DRAUGO DIENOS* 
surengimo darbo. Nuo Fede
racijos neatsilieka nė kitos 
draugijos bei organizacijos. 

Štai, antradienio vakare 
Marquette Parko Moterų S<}-
jungos kuopos susirinkime nu 
tarta in corpore dalyvauti 
* DRAUGO DIENOS' koncer
te, kuriame dainuos garsi lie
tuvaitė ONA KATKAUSKAl 
Tfi - KASKAS ir visos narės 
susirinkime buvusios įstojo į 
komitt ta. Vardus pranešime 
vėliau. 

Ta. patį vakarą ir L. Vyčiij 
112 kuopa (Marquetee Park) 
laikė savo susirinkimą ir taip 
pat nutarė in corpore koncer
te dalyvauti ir iš anksto ti-
kietus įsigyti. J "Draugo Die 
nos ' ' komitetą, iš Vyčių 112 
kp. įėjo: Estelle Vaičis, 6818 
S. Roekwell st., Sofija Malas, 
7250 S. Washtenaw ave., (jos 
rūpinsis tikietų platinamu); 
M. Baltraitis, L. Šimkus. F. 
Šnekutis, J . Juozaitis, A. ši 
inkus, J. Šimkus, E. Mikutis, 
H. Gudaitis, B. Yudis, P. Bei-
noras, J. Vai6is, A. Rūbas, R. 
Tumasonis, J. Malas, kun. P. 
Katauskas. 

Mūsų jaunimas ypatingai 

yra susidomėjęs didžiuoju 
" D r a u g o ' ' koncertu ir gar
siąja Metropolitan Operos ar
tiste lietuvaite, kuri iškilo į 
pačias dainos meno virSlfnef 
Ir dabar neša mūsų tautai ga
rbę. Jaunimas turi kuo did
žiuotis, t 

Netenka abejoti, kad ir ki
tos Moterų Sąjungos ir L. 
Vyčių kuopos stos į darbą.. 
Tikimasi, kad kitos organiza
cijos taip pat nutars paremti 
mūsų dienraštį jo jubiliejaus 
proga. 

Išrodo, kad neatsiliks ne 
•mūsų biznio įstaigos. Tai spre 
ndžiame iš gražios pradžios, 

Roosev lt Furniture Co., kr, 
riai vadovauja ir kurios sa
vininkas yra Mikas Jovaraus 
kas i r Jonas Bertulis, savo 
žodį jau tarė. " Reikia dien
raštį paremti gražiame jo už
simojime". Kaip pasakė, taip 
ir padarė. Roosevelt Furni
ture Co . pirmoji nupirko 
" D r a u g o " koncerto (Civic 0-
peros name) ložą — (box). 
Ložos kainuoja* $16.50, $22.5G 
ir $27.50, kuomet šiaip jau 
tikietų kaina yra — 55c, 83c. 
$1.10 ir $1.65. 

Netenka abejoti, kad Roose-
velto Furniture Co. paseks ir 
kitos mūsų biznio įstaigos. 

Vakar * 'Draugo" redakci
joj buvo susirinkę gerb. Chi
cagos lietuvių parapijų kle
bonai. I r jie tarė savo žodį. 
Apie tai parašysime rytoj. 

Trečiadienį per radio kal
bėjo L. Šimutis, " D r a u g o " 
redaktorius. Kalbėjo apie 
"DRAUGO DIENĄ" ir kvie 
te visus dėtis prie darbo ii 
dalyvauti didžiajame koncer
te. 

Vajaus M o s Marijui Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

KUN. J. A. KARALIUS PAKLOJO ^1000.00 
Aukos Plaukia Ir Iš Kitur 

Be anksčiau paskelbtų au
kotojų seminarijos koplyčios 
statybai vakar gauta aukos 
sekančiai: 

Kun. J . A. Karalius iš She-
nandoah. Pa. aukojo $1000.00. 
Po $10.00: K. K. iš Melrose 
Park, 111., i r Blaivininkų kuo-

111., $5.00; po $2.00: M. Dam-
ckus iš Mahanoy City, Pa., ir 
A. Grinevičius1 iš Vanderbilt, 
Mich. V. Šlikiene iš Brooklvn, 
N. Y. $1.00. 

Vajaus komitetas visiems 
prisidėjusiems prie taip dide-

Rengiasi Prie 43 m. 
Sukakties Vakaro 

BRIDOFJPORT. - Simano 
Daukanto draugija rengiasi 
prie savo metinio 43 melų 
sukakties vakaro, kuris įvyks 

LAPINSKO KLIŪBAS 
Visi, kurie turite pamėgi

mą gražiai rėdytis, nešioti 
gerus drabužius steliuotus 
pas kriaučių, galite dabar į-

dėveti gražų, gerą, steliuotų 
siūtą, kad pertikrinus atsar
gų lietuvį ir prirodžius, jam, 
kad steliuotas siūtas priduo-

sigytj siūtą, Topcoatą ar da skirtingą individuališkumą 
Overkautą tik už $2 į savai
te, prisirašant prie J . P. La

pą iš Athol, Mass., per Juzę l i ° i r k i , n a n * s t a t v m o k oP ]y-
Manstienę. 

Stasys Sidauga iš Roseland, 
čios darbo, taria širdingiausi 
ačiū. V. K. 

VIETINĖS 2INI0S 
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

Parapijos bazaras jau eina 
prie užbaigos. Paskutinis va
karas yra ateinantį sekma
dienį. Manome turėti triukš
mingiausią užbaigą. Ruošiama 
įdomi programa. Organizuo
jasi mūsų mokyklos alumnie
čiai, kuriems vadovaus P. 
Šaltimieras. Pakviesta daug 
įžymių svečių. 

ki l ta i nuo 5 iki 20c). Šokiai 
įvyks lapkričio 8 d. Neužmir- riams, kurie prisidėjo auko 

sekmadienį, spalių 25 d., Lie- Pinsko Siūtų Kliūbo. 
tuvių auditorijoje. Komitetas 
tikisi turėti daug svečių ii 
iš kitų kolonijų. Bus išpildy
ta turininga programa. Po 
programos eis įteikimas gar
bės dovanų nariams, neėmu
siems pašaipos. Paskui tęsis 
šokiai ir pasilinksminimas. Be 
to, yra paskirta dovana prie 
įžangos tikietų, kurie juos tu
rės įsigiję iš anksto. Kurie 
pirks tikietus prie durų, tie 
nebus skiriami prie išlaimė-
jimo. 

Komitetas iš anksto deko-j « 
ja visiems, ypatingai biznio 

asmeniui, kurks jį dėvės. 
Dėl pilnesnių informacijų 

išpildykite blanką, kuri ran
dasi žemiau, ir pasiųskite J . 
B. Simpson, Inc., 30 N. Dear-

Ponas LaPinska yra vietin-
telis lietuvis agentas dėl di
džiosios J. B. Simpson kriau
čių kompanijos. J is nori duo-į*>°ni St., Chicago, Illinois. 
ti kiekvienam lietuviui progą' Attention M r. 0 . F. LaPinska. 

Kaip aš galiu įsigyti siūtu už $2. į savaitę? 

Vardas , 

Adresas , 

(Arba galima pasirinkti Topkotą ar Orerkofa.) 

y? 

skite atsilankvti į Šv Juozą 
po parapiją. Nemuno Sūnus 

Mūsų Bunco Partv 

THINGS THAT NEVER fiAPPEN 
HsrGKNE BYRNtS 

^ r 

MURRY V? 
TjpNXl DONT 5PtM0 
T o o MUCH TlMe 

O N O N t S H O * 
ORTHE BOAT 
WIUL B t IN 
T M t SLIP 

V ^ 

Pas gerb. kleboną keletai 
dienų sustojo prof. kun. Dr. 
M. Ražaitis, tik ką užbaigęs 
misijas West Pullmane. Oerb. 
svečias kitą mėnesį duos mū
sų parapijoje vieną savaite 
misijas. 

Ateinantį sekmadienį bus 
iškilmingai švenčia!ma Kris 
taus Karaliaus šventė. Ger,>. 
klebonas tą dieną ragina drau 
gijas, ypač parapijos jauni
mą eiti skaitlingai prie šv. 
sakramentų. 

• •! 

THAT 5 
ALL-A-ateHT 

& O S S - 1 LIK£ 
Ą-TO-TAKE W 
TlMC ANP PO 

A-<Ž£OD-A 

« -

V, 
iv 

A 

* ' 

f m-

ffNft POUSH O H / 
P M * Of d«oCS AS 
THE *0*Z*į mt^mm 
etos*** THC *ivg* 

Iš So. Chicago 

Apaštalystės Maldos drau
gija ateinantį sekm., spalių 
25 d., rengia bunco partv, pa
rapijos svetainėje. Prasidės 4 
vai. po pietų. Graži dovana 
bus duodama įžangos vienam, 
kuris laimės. Šeimininkės tu
rės skanių užkandžių, o, be 
to, bus ir kuo pavilgyti ger
klę. 

Pasibaigus bunco party bus 
šokiai. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Tikietai 25c. 

BRIC.HTON PARK. — Šv. 
Kaz. A kad. Rėmėjų G skyrius 
rengia bunco party, lapkr. 15, 
2 vai. po pietų, Rudžių na
muose, 2511 W. 45th PI. A-
kademijos statybos fondui. 
Prašome visų brikhtonparkie-
čių ir svečių iš kitų koloni.jų 
atsilankyti į šį bunco. Atsi-
lankusieji nesigailės. Bus gra 
žių dovanų ir skanaus užkan
džio. 

Padėka 

Šv. Kaz. Akademijos 6 sky
riaus rėmėjos dėkoja visiem-" 
aukotojams ir darbuotojoms, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie pasisekimo šios va
saros piknikų. Ypatingai dė
kojam Paulienei, kuri, įdėju
si į šią draugystę visą savo 
širdį, dirba ir rūpinasi visų 
pramogii pasisekimu. Ačiū vi
siems. Seselės visados savo 
maldose atsimena už mus. 

Rėmėjos 

darni dovanas ir duodami sa
vo apgarsinimus į programą 

P. K. sekr. 

Ir Mes Šoksime 

WEST STDE. — Aušros 
Vartų parapijom choras ren
gia rudeninį šokių vakarą, 
spalių 24 d., naujai ištaisyto.) 
parapijos salėj. Grieš Leonar
do Simano orkestrą. Bus gra
žus vakaras. Kviečiame visą 
šios parapijos jaunimą, taip
gi visos Chicagos parapijų 
chorus, kartu su mumis va 
karą prakišti . 

West Pullmano 
Naujienos 

Praeitą savaitę mūsų baž
nyčioje buvo misijos, kurias | 
vedė kun. dr. M. Ražaitis 
Žmonės labai skaitlingai nau- j 
dojosi ypatingomis malonė j 
mis. 

Po misijų prasidėjo 40 vai. 
atlaidai, o spalių 20 d. iškil
minga procesija baigėsi. Pas
kutinį vakarą, žmonių būvi* 

Pranešta, kad staiga labai 
sunkiai susirgo plačiai visu 
žinomas veikėjas Ant. Žitke
vičius. 

Linkimo kuoveikiausiai pa 
sveikti. Rap 

CLASSIFIED | 
PFJKAJ.TNGA DARBININKAI 

REIKTA virf'in. tarnautojų prip stn-
lu. indu įtMvf'iu, portors, 8oda-di«-
pensers. Ta ingį re'k«'a tynistos dt~l 

m i n i o s ; d a l y v a v o d a u g s v e č ' i ; lrnpvaus ofiso darbo darbininku 
I , . , - - , , Tį„ f„ K,i,.n r ^ o S , , - ( Sflmdvnm Tieont-ūrai. Kreipk^o* į 
kunigų. Be to, buvo gražu.- j Cf>UfiH j^^ym^t A-ency, 104 S. 
giedojimas. Procesiją sudarė • Hahted St. 2-ir.s lubos, 
mokyklos vaikučiai gražiai se 
s učių prirengti. 

Rengimo Komisija | Spalių 25 d., parapijos svet. 
Į įvyksta gražus vakaras, kinį 

rengia Apašt. Maldos dr-ja 
parapijos naudai. Visų pra
šoma skaitlingai dalyvauti. 

VAKARAS VISOKIŲ 
SURPRIZŲ 

TOWN OF LAKE. — Sv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyr. rengia "movies ' ' 
ir kitokių įvairenybių prog
ramą parapijos salėj, lapkr. 
15 d. 7 vai. vak. Visi kvie
čiami atsilankyti. Skyriaus 
pirm. E. Ogentienė turės vi
sokių sur prizų. Rap. 

FEIKALINttA. DARBININKAI 
Stalioriai 

RETKVLAn.UMA rabi n et nukors 
(stnliorini). Churchill St. ir Hoyne 

Ave, 

RFUKALAT'.TAMV vvras artm 
vedusi |»ora. bo vniku, ūkio darbui, 
f'kis rnndflsi arfi riiicasros. Gra
žus. Mažas. 2436 W. 59th St. 

EMIL DENEMARK, INC. 
Buick - Cadillac - La Salle 

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 patinkama karą — mes neat
sakysime jokio prieinamo pasiūlymo. 

BTTICK '35. 5 Club Sedan 41. puikiam stovy $695. 
BUICK '35, 5 Club Sedan, tobulas, garant. . . . 

*. T^ « BUTOK '34. 5 Sedan 67, Juodas, kaip naujas 
. P r a e i t ą S a v a i t ę SV. K a z į - BTTICK '33, 2-4 Coupe, atsakantis, švarus. . . . 

* 1 -i , n . _. BUICK "31, 5 Sedan 47, smagrus mažas karas 
rniero Akademijos Eteme^ij RUTOK '34. ciuh ŝ dan «t. tmnk. puikus ••» 
vietinė kuopa turė-jo susirin-
kuną, kuriame nustatė savo 
darbuotės planus. Tarp kitų 
nutarimų, pasiryžo suruošti 
bunco party parapijos nau
dai. Pramoga bus prieš adve
ntą. 

875. 
695. 
895. 
295. 

Sedan, pulkus karas. 

Neužilgo įvyks šokiai ir ba
lins parap. svetainėje. Rengia 
parap. choras. Rengimo komi
tetas darbuojasi; nori padary
ti vakarą sėkmingu. Tikietus 
platina visi choro nariai. Su 
tuo pačiu tikietų netik gali
ma bus įeiti į salę, bet dar 
ir laimėti 5 dol. (Serijiniai ti-

S45. 
195. 
975. 
875. 
645. 
695. 
845 
145 
125. 

l BUICK '32, 6 
RTTTCK '30. 5 Sedan 57, labai sreram stovy 
CADILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas 
CADILLAC '82. 7 Sedan, gražus karas, garant 
CADILLAC '3i, 5 Coupe, tobulam stovy 
CADILLAC '82, 6 Town Sedan. labai geras karas, 
CADILLAC '81. 5 Sedan, Jokiu trūkumų 
CADILLAC *J9, 5 Sedan. atsakantis, žema kaina 
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas 
FORD '84, Durų Sedan. kaip naujas. DIDELIS SUTAUPYMAS... 
FORD 'SS, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas SFEtJlAli. 
FORD '84. 2 door Sedan, labai puikiam stovy 395. 
HUPMOBILE '30, 5 Sedan, tvirtas mažas karas 145. 
LA SALLE '31, 5 Sedan, geras karas, žema kaina, 295. 
LA 8ALLE '30, 7 P<*dan, tferoj tvarkoj 195. 
LINCOLN '83, 7 Sedan, puikiam stovy, 995. 
NASH '32. 5 Sedan, čionai gera vertybė 225. 
OLDS «. '84. 2 Durų Sedan. pukiam stovy, ,. 895 
PACKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy r. 725. 
PACKARD '84, 6 Sedan, tobulam stovy 725. 
PONTIAC '85, 5 Sedan trunk, labai geras 695. 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI 
• • • - - -

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 Sonth Ashland Avenue 
Kes. 6515 S. Roekwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B. BORDEJT" 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CVNal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefoną* REPuMic 9600 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave. 

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

6:00 vakare 
188 W. Ranriolph St. 

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

PETKALINGA DARBININKAS 

R E I K M J I V G A monrina namų dar
bui. Patyrusi. Maža šeimvna. B>"ti 
naktimis. BEVerly 3076. H. R. Hi-
ller, 11226 S. Oakley Ave. 

REIKALINGA mergina tarp 23 ir 
35 m. amžiaus namu darbui. Švari. 
Turi mokėti kaip virti. 1 vaikelis 
šeimoj. Alca $8,00 j savaitę. Glab-
man, 6909 Crandon ave. PLAza4271. 

REIKALINGA mergina arba mo
telis namu darbui. Geruose namuo
se. Al<ra $4 00 j savaite. Maža šei
ni vna. Nereikia plauti. Telefonuokite 
RĖPnblic 7237. 

— • • . . . . . 

PARDUODAMA KAITRAI 

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

ROOMING HOUSE 

12 kambarių. Įrengti ir Švarūs. Arti 
Clybourne ir Fullertan. Su ar be 
pirmo aukšto krautuves. Pigi ron-
da tinkamam žmogui, kuris gali pa
statyti mažą eash garaneiją. Henry 
G. ŽANDER & CO., 110 So. Dear-
born St 

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

D I D E L I S R U D E N I N I S 
FARMERIŲ BAZARAS 

kurį surengė Lemont'o farmeriai 
įvyks 

Sekmadienį, Spalių 25 d., 1936 m. 
S U N S E T P A R K 
(VILNIAUS KALNELIUOSE) 

I35th & Archer Lemont, IH. 
Visokiausi gyvuliai, paukščiai, t. t., Lšlaimejimui. 

Linksma šokių muzika — Skanūs užkandžiai ir gėrimai 
Nebus Jokiu {ėjimo Mokesčiu 

Širdingai Užkviečia Visus Chicagos ir Apielinkiy 
Lietuvius — V. Kubaitis ir A. Gudas. 

^ ^ 

v 


