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ISTORINIS VIENUOLYNAS ISPANIJOJE 
tmmmmzt kW£$įįĘ$* 

MASKVAI UŽDAROMI KELIAI 
PRISTATYTI GINKLUS RADIKALAMS 

Anglija neutral i ; Prancūzija 
atsisako remti Maskvą 

SUKILĖLIAI PAfcMŽ 
EL ESCORAL 

BURGOS, Ispanija, spal. 
25. — Generolo Emilio Molą 
vadovą ujamos šiaurines ar
mijos koliumna paėmė Rl Es-

m 

eoral miestą Madrido šiaur-
vakaruose — ti?s perėja Gua-
danarna kalnuose. 

šis sukilėlių laimėjimas y-
ra vienas didžiausių smūgių 
Madrido radikalams. Madri
das apgulamas. 

REIKALAUJA, KAD MAD
RIDAS PASIDUOTŲ 

LONDONAS, spal. 25. — 
Žiniomis iš Madrido apie 100 
sukilėlių lėktuvų vakar skrai
dė to miesto padangėmis. Iš
metė lapelius, kad radikalai 
paduotų miestą. Priešingai gi 
miestas bus bombarduojamas. 

KARDINOLAS PACELLI 
ATVYKO CHICAGON 
Šiandien popiet išvyksta 

j St. Paul, Minn. 
J o Emin. kardinolas Paeel- Šiandien rytą kardinolas 

Ii, Popiežiaus valstybinis se
kretorius, vakar lėktuvu at
vyko Chicagon. Jo Emin. kar
dinolas Mundelein, Chieagos 

svečias laiko Mišias kardinolo 
rezidencijos privačioj koply
čioj ir po pusryčių vyksta į 
St. Mary of the Lake uni
versitetą ir seminariją, Mun-

Didingas Šv. Lauryno vienuolynas šalia ftl Escoral miesto Ispanijoje, netoli nuo Mad
rido. Sukilėliai paėmė EI Escoral ir venuol|mą, kurs gerokai apgriautas, kadangi radi
kalai ten buvo įsitaisę tvirtoves. $ :ame vknmftyne yra Ispanijos karalių kapai (laidoji
mo vieta). (Acme Photo.) 

ITALIJA SU VOKIETIJA 
PASIREW<HJSIOa VEIKTI 

LONDONAS, spal. 25. — 
Iš tiknj šaltinių apturima ži
nių, kad jei Maskvos bolše
vikai ims viešai siųsti gink
lus Ispanijos radikalams, Vo
kietija ir Italija pasiryžusios 
veikti prieš Maskvą. 

Vokietija pasiryžusi bolše
vikų laivų su ginklais neiš
leisti iš Baltijos jūros, o Ita
lija — saugos Viduržemio jū
rą. Be to, italų ir vokiečių 
karo laivai saugos Kataloni-
jos pakraščius, kad sulaikius 
nuplav.knsius ten bolštvikų 
laivus. 

Londone vyrauja nuomo
nė, kad Maskva bus pri
versta nusileisti. Bolševikai 
atsisakys drrfmsti Europos 
taiką. Prancūzija griežtai 
nusistačius už taiką ir ypač 
Ispanijos reikale atsisako 
remti Maskvą. 

Podraug turima žinių, kad 
Italija s u Vokietija nuspren
dusios pripažinti naują Ispa
nijos vyriausybę, kaip tik 
bus paimtas Madridas. O gal 
anksčiau tas bus padaryta. 

LAKŪNAI BOMBARDUO 
JA MADRIDO 

POZICIJAS 

TALAVERA, Ispanija, 
spal. 25. — Daugiau kaip 20 
sukilėlių bomnneŠių lėktuvų, 
sėkmingai svaidė bombas į 
Madndo radikalų pozicijas 
miesto ribose. 

•Sugrįžę lakūnai pranešė, 
kad Madrido radikalų Getafe 
ir Cuatro Vientos airportus 
rado tuštutėlius. Nė vienas 
radikali} lėktuvas niekur ne
pastebėtas. Nė vienas nepaki
lo, kad kovojus su priešu. 

Šis įvykis visaip aiškina
mas. •Galimas daiktas, kad ra
dikalų lakūnai atsisakė pakil
ti oran. Taip pat galimas 
daiktas, kad radikalų lėktu
vai yra užimti radikalų vadų 
iš Madrido išvežimu į Bar-
celoną. > 

Nereikia užmiršti, kad Mad
rido radikalai per paskutinį 
mėnesį neteko daugiau kaip 
30 lėktuvų. Sukilėliai juos 
sudaužė. 

ISPANIJOS RADIKALU 
AUKOS 

ROMA, spal. 25. — Katali
kiškas laikraštis VenirV de ta 
lia paskelbė Ispanijos komu
nistų žiaurybių sąrašą. Pažy
mi, kad raudonieji nužudė 
15,272 kunigus, vienuolius 
brolius ir vienuoles seseris. 

Be to, tarp komunistų au
kų yra apie 10 arkivyskupų 
ir vyskupų. 

18,987 bažnyčios, vienuoly
nai ir katalikiškos mokyklos 
sudegintos, arba apgriautos. 

ITALIJA IR VOKIETIJA SU 
PORTUGALIJA 

IR ANGLIJA PRIEŠ 
MASKVOS BOLŠEVIKUS 

BOMBARDAVO LAIVĄ 
SU GINKLAIS 

RABATAS, Prancūzų M o 
roko, spal. 24. — Iš Seviles 
per radiją ispanai sukilėliai 
praneša, kad sukilėlių lakū
nai bombardavo ir sugadino 
kažkokį svetimos šalies laivą, 
iš kurio buvo iškraujami gink
lai Ispanijos radikalams Kar-
tagena uoste (Ispanijoje). 

BRIUSELIS, Belgija, spal. 
25. — Fašistai čia sukėlė riau
šes. Daug areštuota. 

LONDONAS, spal. 25. -
Anglija taip pat įdavė notą 
tarptautiniam komitetui Is
panijos reikale. Anglija kal
tina Sov. Rusiją, kad bolše
vikai jau seniai užsiima gin
klų pristatinėjimu Ispanijos 
radikalams. 

Pereitą pirmadienį bolševi
kų ginklai buvo iškrauti iŠ 
laivo Alicante uoste. I r tai 
tuo pat laiku, kai Maskva 
iškėlė skundus prieš kitas 
valstybes už sukilėlių rėmi
mą'. 

Seniau, Anglija pažymi no
toje, Maskva pristatė radika
lams 18 trimotorinių lėktu
vų ir 15 šliaužiu (tankų). . 
Spalių m. 10 d. Kartagenos 
uoste iš laivo iškrauta daugy-

ROMA, spal. 24. — Patir
ta, kad Italija, Vokietija ir 
Portugalija yra sutarusios il
giau nepripažinti jokios ispa
nų radikalų vyriausybės, kaip 
sukilėliai paims Madridą. 

Šio bendro žygio imtis nu
tarta, kaip tik gauta žinia, 
kad Portugalija nutraukia 
diplomatinius santykius su Is
panijos radikalų vyriausybe. 
Kiek anksčiau tuo klausimu 
buvo sutarta Berlvne, kur 
lankosi Italijos .užsienių rei
kalų ministeris Ciano. 

arkivyskupas, aukštąjį svečią d e l e m > TH p o p i e t ^ ^ is_ 
pasitiko airpnrte. Chieagos vyksta į St. Paul, Minn., iš 
kardinolo rezidencijoje sve- ten į San Francisco. Ketvir
čiui pristatyta šios provinci- tadienį žada būti St. Louis, 
jos vyskupai. i Mo. 

NUTRAU-
IUS SU 
OU 

GIRDI, PRANCŪZIJOS 
FAŠISTAI GINKLUOJĄS! 

LISABONA, Portugalija, 
spal. 24. — Portugalijos vy
riausybė šiandien paskelbė, 
kad ji nutraukia diplomati
nius santykius su Ispanijos 
radikalų vyriausybe. Portu
galija įdavė notą Madrido ra
dikalų ambasadoriui. Iša lki
na, kodėl ji imasi šių žygių. 

Podraug Portugalija at
šaukia savo ambasadoriaus 
pavaduotoją iš Ispanijos. J is 
yra Alicante mieste. Jam į-
sakyta iš ten grįžti Lisabonon 
portugalų karo laivu, kurs y-
ra Alicante uoste. 

AUTOMOBILIU AUKOS 
CHICAGOJ 

SUVAŽINĖTAS A. KAVA-
UAUSKAS 

Halsted gatvėje, ties 37 gat., 
vakar automobilio suvažinėtas 
ir .užmuštas Antanas Kava
liauskas, 46 m. amž. Velionis 
gyveno namuose 811 ir 37 PI. 

bė rusiškų rankinių granatų, 
šautuvų ir šautuvams amuni
cijos, be to nežinomas kiekis 
keturių colių patrankų ir ar>-
kasų mortirų. Spalių m. 15 
ir 19 d. Maskra taip pat pri-
statė Madrido radikalams lė
ktuvų ir dauįrybęj įvairių 
ginklų. 

Naktį prieš šeštadienį Ked-
zie gatvės gatvėkaris, ties 42 
gatve, smogė į važiavusio au
tomobilio šoną; Automobiliu 
važiavo vidurinių mokyklų 
penki mokiniai ir viena mo
kinė. Žuvo Coe Young, 18 m. 
amž., ir Agnės Stonobus, taip 
pat 18 m. amž. Keturi kiti 
mokiniai sunkiau ir lengiau 
sužedsti. 

Policija susekė, kad Agnės 
Stonchus puošė salę "Hallo-
ween" iškilmėms, o tie kiti jai 
gelbėjo. Važiuojant namo bu
vo sustoję vienoj smuklėj. 

"ftlntrro^veda-
mas socialistų partijos organas 
Populaire rašo, kad Prancūzi
jos fašistai apsirūpina gink 
lais, vadinasi, rengias revoliu-

| eijon prieš teisėtą vyriausybę. 

Laikraštis nurodo, kad fašis 
Į tų organizacija Oroix de R u, 
j kurią vyriausybė panaikino, ir 
j toliau gyvroja ir veikia, pri-
I sidengusi kitu vardu — sociali 
i ne partija. 

Laikraštis randa, kad fašis
tų grupės yra įsigijusios daug 
ginklų ir net baisiųjų masini 
nių šautuvų, kokius varteja, 
Amerikos smurtininkai. Girdi,' 
fašistai tuos ir kitus ginklus 
parsisiųsdina per Olandiją ir 
stačiai per Prancūzijos uos-

I tus. 
' Anot laikraščio, turi visur 
slaptus ginklų sandėlius. Be 
ginklų jie tuose sandėliuose tu 
ri susikrovę daug rankinių gra 

i natų ir ašarinių bombų. 

Vienoje upėje rasti panardy 
ti kulkosvaidžiai. Tai, girdi, 
vis fašistų darbas. 

Socialinės partijos vadas, 
pulk. La Rocqu?, nuginčija 
šiuos socialistų laikraščio " r a 
dimus". Jis sako, kad ne fa
šistai, bet radikalai rengiasi 
revoliucijon. 

VOKIETIJA ITALIJAI 
PRIPAŽINO ETIOPIJĄ 

MAISKY APLEIDO KOMI- T ».R*™ .̂<- * -
TFTn CMCmmi/ll Italijos užsienių reikalų mi-
T L J U O U O I R I N K I M A nisteris Ciano atlankė dikta-

torių Hitlerį Bavarijoje. Po 
LONDONAS, spal. 24. — t o ofidajiai paskelbta, ka*l 

Tarptautinio k o m t e i o - I s f * a 4 ^ ^ a p r i p e r t a Itaiįj*i 
uuoaT reikalaLs- a k i n k i m e " ! P t i opijos užkariavimą, 
vakar karštai svarstyta Mas- Tokiu būdu Vokietija yra 
k vos bolševikų nota komitetui pirmoji didžiųjų valstybių, 
ryšium dėl kišimosi į Ispani- pripažinusi Italijai Etiopijos 
jos pilietinį karą. Maskvos"; imperiją. Tas raiškia, kad I-
ambasadorius Maisky dau-'1 talija su Vokietija yra pa-
giausia kalbėjo šiuo klausimu, darusios koglaudžiausius tar-
Jis kaltino ItaVja, Vokietiją pųsavius santykius, 
ir Portugaliją už pMietinio . 
karo užsitęsimą Ispanijoje.! ICDAMI IflC DAflIlf Al II 
Jei ne šios valstvbės, tai Mad lOrAHUUd ItAUIRALŲ 
rido radikalai greitai būtų BARBARIŠKI ŽIAURUMAI 
apsidirbę su sukilėliais (ga- Į 
v? sinkių iš Rusijos ir Pran- j V A T I K A X A S > ,. 04. _ 
euzijos). 1 .. ' 

Laikraštis Osservatore Roma-
Kai anų valstybių atstovai • no gavo daugiau žinių apie 

iškėlė kalt/'nimus prieš Mas-• radikalų žiauriuosius darbus 
kvą, Maisky greit apleido ko- su katalikų kunigais Ispanijo-
miteto susirinkimą. je. Daug kunigų prieš nužudy 

Susirinkime išaiškinta, kad j s i a n t ^ r ^ r i š k a i kankinta, bū 
Maskva verčia kaltinimus ant i t en t> d e S i n t a a n t l a u ž u * ™ k a " 
kitų valstvbrų, bet nėra pasi-' P o t o * * * * i r r a n k o s ' ž e m . v n 

ryžusi išeiti iš komiteto. Mas- * a l v o m , s k a b i n* a> '" t t 
kva tik pareiškia, kad valsty-1 Yillaranc* del Panades a-
bių sutarimas neatitinka savo \ narebistai nužudė dvidešimts 
uždaviniui ir ji nori turėti [kunigų dėl to, kad jie anar-
laisvas rankas, kad atvirai cbistų liepiami atsisakė pikt-
rėmus Ispanijos radikalus. 

Komitetas turėjo tik Vokie 
tij*os atsakymą į Maskvos kai 
tinimus. Italijos ir Portuga-

žodžiauti savo tikėjimą. 
Olote muzikos mokytojas 

kun. Farra gyvas sudegintas. 
Olius miestelyje komunistų 

'lijos vvriausybįų atsakymai £ a u J a P a s t a t ^ P r i e s i e n n s P a" 
per vėlai gauti ir atidėti svar- r aP iJ ( > s k u n W i r Panešė, kad 
styti komiteto kitam susirin- jis bus peršautas, kai jie, ko-

NUMUŠTA 10 RADIKALŲ 
LĖKTUVŲ 

MILŽINIŠKOS IŠLAIDOS 
GINKLAVIMUISI 

> 1 • « l l — -m • 

LISABONA, spal. 24. — 
Ispanijos sukilėlių lakūnai nu
mušė dešimts radikalų lėktu
vų, anot laikraščio Diario Lis-
boa korespondento pranešimo. 
Anot to paties korespondento, 
Madrido radikalai neturi tin
kamo oro laivyno. 

ŽENEVA, spal. 24. — Eu-
! ropos didžiosios valstybes gal
vatrūkčiais ginkluojasi. Vyk
sta nepaprastas lenktyniavi
mas. 

T. Sąjungos ekspertai ap
skaičiavo, kad 1935 metais E-

kimui. Sekantis gi komiteto! m u n i s t a i > b a i S s i * r ū k>T t i e i £ a -
1 susirinkimas įvyki ateinantį j r u s ' S a v o P i k t a d a r b a Wkd*' 
, trečiadienį. Spėjama, kad iki I G ' e r o n a m l e s t e e i l § k u n i ^ 
tos dienos gal bus paimtas I b u v 0 valkiojami gatvėmis ir 

Į Madridas, o Maskva į s i s ąmo- Į m u š a m i l a ^omis iki buvo už-
nins, kad Europos valstybes 
nebijo jos bauginimų. 

PLATINKITE '' DRAUGĄ" 
SOFIJA, Bulgarija, spal. 

24. — Iš Bulgarijos ministe. 
rių kabineto pašalinti du fa-

t šeštai ministeriai, kurie atsto-
uropa ginklavimuisi išleido ivavo bulgarų fašistų organi-
9,295,000,000 dolerių. ' Naciją. 

ORAS 
CHICAGO SKITIS. — Ne-

pastovus oras; numatomas 
lietus: šalčiau. 
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LIETUVIAI Į FILIPINŲ SALAS 

iTAl , KĄ PRANAŠAUJA 

Wton. M. Kiplinger, pasižymėjęs rašyto 
jas biznio ir politikos srityse, sako, kad šių 
metų prezidentiniuose balsavfmuose perga
lėtojas gaus tik maža didžiumą balsu. Sa
ko, kad laimėtojas gaus apie 21 milijoną 
balsų, o jo oponentą* apie 19 milijonų bal
sų. Jisai spėja, kad prez. Rooseveltas laimes. 

Toliau jisai sako, kad nepaisant kas 
prezidentystę laimės, laikai vistiek gerės. 
Jo manymu 1928 metais laikai bus norma
lūs. O 1939 metais turėsime "boom". 19*1 
metais, o gal ir anksčiau prasidės biznio 
silpnėjimas. 

Per ateinančius penkis metus darbinin
kų organizavimasis eis smalkiai. Kompanijų 
pelnas kils, kils ir algos. 

Sekančiuose prezidentiniuose rinkimuo
se 1940 metais, sako minėtas autorius, šalę 
respublikonų ir demokratų turėsime darbi
ninkų liberališkų partiją. 
. t 

AK SERGA STALINAS 

Pastaruoju laiku nemažai žinių buvo a-
pie tai, kad Rusijos diktatorius rimtai ser
gąs. Buvo žinia ir apie tai, būk jis ketinęs 
atvykti gydytis Amerikon. 

Kadangi tos žinios apie Stalino sunega
lėjimą kartojamos, tai galimas daiktas, kad 
su jo sveikata nėra visai gerai. Toliau pa
duodama žinių ir apie tai, kas užimtų Sta
lino sostą. To tikisi pirmoje vietoje Voroši-
lov, vyriausysis armijos vadas. Toliau mi
nimas Molotov, kurs laikosi vidurio ta ip 
trockininkų ir stalincų. Treti, kurie tyko 
Stalino sosto yra trockininkai, kurių skai-
čiun inekna Rykov ir Litvinovas. 

Jei ištikrųjų Stalino liga yra rimta ir 
jei komunistų vadų tarpe yra toks griež
tas susiskaldymas, tai tas gali atšaldyti 
Maskvos ponų karštį del skubinimosi su di
dele pagelba Ispanijos raudoniesiems. To
kiame atsitikime nuslinktų visuotino karo 
debesys nuo Europos padangės. 

Ateinančiais 1937 metais, vasario 27 d. 
Markios mieete, Filipdnų salose, prasidės 
tarptautinis eucharistinis kongresas. Lietu
vos laikraščiai praneša, kad Kaune jau ren
giama delegacija j tą kongresą. J i iš Kauno 
išvyks sausio mėnesio viduryje. Delegacija 
vyks per Egiptą, Indiją ir kitas rytų šalis. 

Ar ta delegacija dasiprotės, kad atgal 
grįžtant į Lietuvę labai tinkama jai būtų 
vykti per Ameriką, aplankant Amerikos lie
tuvių didesneses kolonijas. Tolio žvilgsniu 
kelionė mažai kuo skirtus, o įdomumo ir 
įspūdžių žvilgsniu grįžimas per Ameriką 
būtų turtingesnis. 

Atsimename, kad 1928 m. 29-tasis eu
charistinis kongresas įvyko Australijoj, mie
ste Sidnev. Jame dalyvavo kun. P. Bfičįys, 
M. I. C , dabar vyskupas. Jisai iš Anstrali 
jo^ Europon grįžo per Ameriką. Ta pat 
galėtų padaryti ateinančių metų delegacija, 
vykstanti į Manilą. 

Morkos 

Is po mano balanos 

SEIMELYJE NĖRA SUTARIMO 

Pietro Maseagni, visiems I Praeitą vasarą Amerikos 
gerai žinomos op.ros "Cava- lietuviai susilaukė gana daug 
lleria Rustieana" tėvas, nors I lietuvių iš Lietuvos. Kai pa-
ir pateko Miliano garsion mu- Į prastai, vieni amerikiečius 1&-
zikos konservatorijon, kur bai išgiria. o kiti begaliniai 
mokytojavo įžymi-, s Cherubi- • išpeikia. Vieni giria išsijuo-
ni, ir nors visų buvo mylimas j sę, o kiti peikia net seilės tiš-
ir gerbiamas, tai, vienok, vie-! ka. O ką į tai amerikiečiai? 

| ną dieną iš konservatorijos. Vai gi nič nieko. Klauso ir 
kai kamparas, dingo. Veltui ; negirdi. It rodos visai nei 
ieškota ir klausinėta. Tik, j ne apie juos kalbama. « 
štai sužinota, jog su papras- Iš šalies žiūrinčiam atrodo 
tu muzikos mylėtojų būreliu taip. Tegul tik Amerikos lie-
po pasaulį trankaisi. Konser- ] tuviai o Lietuvon nuvažiavę 
vatorijoj jokis pinigas gal-' nors pusę lūpų tenaitinius 
vos nelaužė. Viską geri drau- lietuvius ir tvarką užkabina, 
gai apmokėjo. Oi čia teko iš kai matai tokiam pirštu Al
savęs žiūrėti. Nekartą prisė- (antikas parodoma, reiškia, ke 

MANO DIENOS 
(Skiriu Katalikų Akcijos Apaštalams) 

Jūs, mano dienos! Jūs įkvėpimais į mano sielą 
(J y vos per amžius. J ū s mokėt mane Dievą pažinti, 
Jį pamylėti, Vardą J o Šventą garbinti žodžiu, 
Darbu, visomis kūno ir dvasios jėgomis. Gryną 
Širdį laikyti atvirą Jam. Gyveni.no rūdis 
Ten neprileisti, sukuriant joje Dievo Bažnyčią. 
Dienos nuo lopšio, dienos jaunystės, deimanto kelias, 
Uola gyvatos! Jūs man nurodėt visa kas šventa, 
Visa kas skelbia Dievo būtybės pripažinimą. 
Šiandie todėl pripildyta mano širdis linksmybe 
Deda šventam dangaus Tėvo Sostui priesaikos žodžius 
Mano širdis, sielos galingą laimėjimo šūkį: 
Nešti Jo Meilės gandą vargo prislėgtai, į dugną 
Geriančiai pilną ašarų, kraujo taurę žmonijai. 
O Federacijai išmaldaut mūsų vadų meilę 
Kokia liepsnoja Vyskupo Bučio, M. I. C. širdis. 

Antanas 

KUR ŽALIOS GIRIOS... 

jo ne vien tik su badu, bet liauk, sveikas, iš kur atvy-
Kiaipėdos Seimelio darbai neina sklan-Įir ligomis susidurti. Iš ša- kai. Nei pasiteisinti neleidžia, 

džiai. Vokietininkai vis nenori skaitytis su j lies žiūrinčiam tokis jo elge ; Ir nieko tame blogo. 0 kas? 
teisėtais lietuvių reikalais. 

Vitnas iš Seimelio netikusių įstatymų 
buvo priimtas toks, koris draudžia atvykti 
į Klaipėdos kraštą darbininkams iš Didžio
sios Lietuvos. Tokio netikusio įstatymo gu
bernatorius nepasirašė ir jis neįnėjo galion. j valleria Rustieana" pristū 
Seimelis buvo priėmęs dar du netikusius į-1 mė. 
statymus, kurių gubernatorius nepasirašė. 

MAINYSIS KALINIAIS 

.. , Letokijos vyriausybė į&sifilė Lietuvai 
pasikeist' kaliniais. Kalinių yra politiškų 
ir kriminališkų. Kalbama apie abejų rūšių 
kalinių pasikeitimą. Yra žinoma, kad ne j nuduria Prancūzijos karalių 
vienas apsivogęs valdininkas ir šiaip jau 'Andrių . Andrių liaudis mylė-
kriminalistas yra iš Lietuvos pabėgęs } 
Lt ilki ją. Jei pasikeitimas įvyks, tai sugrą
žinti prasikaltėliai Lietuvoj gautų tą, ko 
užsipelnė. 

KALĖJIMAS DĖL KARVĖS 

New Jersey valstybėje vienas žmogus, 
svieto perėjūnas, pateko kalėjlman už žiau
rų pasielgimą su karve. Jani buvo šalta, tai 
jis farmerio karvę išvedė iš tvarto lauk ir 
karvės vietoj pats atsigulė. Už tai nuteis
tas kalėti šešis mėnesius. 

Šiame sąryšyje daroma palyginimas su 
tuo namo savininku, kurs neturtingą šeimy
ną, rendos negalinčią užsimokėti, išmeta 
žiemos -metu gatvėn. Jei už karvės išvedimą 
j ganyklą šaltame, ore baudžiama kaiėji 
mu, tai kaip turi būt baustas namo savi
ninkas, kurs biedną šeimyną išmeta gatvėn ' 

Kai imsime svarstyti, tai negalėsime 
perdaug kaltinti namo savininko. Ar-gi ga
lime tikėtis, kad na«mų savininkai dykai lai
kytų biednas šeimynas! Ar ilgai namų sa
vininkai butų savininkais, jei jie pradėtų 
tą gailestingumą praktikuoti? Toliau paty-
rinėkirne išmetamųjų šeimynų dorinį stovį. 
Patyrinėkime, kiek prikenčia namų savinin
kai su tokiais, kuriuos pagalios priseina iš
mesti. Neretai rasime, kad tokie (žinotam, 
išskiriant jų vaikas) mažiau užuojautos už-
sdpelno, negu minėta karvė iš šilto tvarto 
išvaryta lauk į šaltą orą. 

Gailestingumas ir užuojauta kartais ga
li būt ne vietoj. Kas nežino tokių atsitiki
mų, kur reikia gailėtis ne išmetamųjų ren-
dauninkų, o namų savininkų? 

LIEPĖ ŽUDYTI KUNIGUS IR DEGINTI 
BAŽNYČIAS I 

Įsvs atrodė gana vaikiškas. , Amerikos lietuviams galvoj, 
Betgi, jam tai buvo didžiau- | ką Lietuvos lietuviai daro? 
sia mokykla. Galutinai, ne j Tik kažin delko Lietuvos lie-
tiek garsi konservatorija, kiek j tuviai taip drąsiai Amerikos 
nuobodi bastynė jį prie "Ca j lietuviams akin kerta? Tai

kosi net ir tokių, ką mano jog 
s e ju Amerikos lietuviai ap 
seiti negal. Ir i\H to karts 
nuo karto atvykę, kad rašo. 
kad kalba, kad paskui išva
žiuodami vietinius lietuvius 
išbara, net graudu j būtų,, je ; 

tik mes į tai nors 'truputėlį 
dd.nesio kreiptumėm. l t ty 
čia vienok jų pyragas ar ne 
apykanta mums rūpi tiek, 
kiek praeito rudens grybai. 
Prieš vėją nepapūsi. Berods, 
ne viskas Amerikos lietuvia
ms patinka, kas Lietuvoj de-

Nūdieniniai žiaurumai Me
ksikoj, Ispanijoj ir kitur, gra
žina atgal istorijos praeitin 
ir pataria pakartoti kai ku
riuos įvykius. Tūlas Ravaillae' 

Kur kadaise ošė dideles, tankios ir tamsios 
: Žaliosios girios, kur visada skambėjo narsios 

Lietuviu jaunuomtnės gražios - žavingos dainos, 

Šiandieną fen žaJiųjįi girių mažai beliko, 
Ir lietuvių dainos tik kur ne kur užsiliko, 
Nes priešų ranka naikina jas diena iš dienos... 

Kur Gediminas su savo ainiais viešpatavo, 
Nuo kurių Lietuvos priešai dažnai kaHin gavo, 
Kai įsiverždavo šalin su pajėgoms - smurtais! 

Šiandieną ten lenkai, aro atvaizdais pasipuošę, . 
Persekioja vargšus lietuvius ir išsijuosę 
Naikina Vilniaus šalį ir minta mūsų turtais! 

•i 

- • 

jo ir gerbė. Ir už tatgi Ra-
vaillacui t iko visas neapyka
ntos puodas. Gyvam kaulai 
sulaužyti. Verdantį cinų skil-
vin pilta ir taip baisiausiai 
nukankintas. Paskui k ū n a J d a s 5 n e v i s k a s P a t i n k a L i e ' ! 

Vargiai jau ten Įsada nors teą^ugs į tos, žaliosios 
Gilios, bet suskambės po visą šalį garsiosios 
Mūs dainos, kai lietuviai visi kai vienas sukils 

Vyti lauk lenkus iš savo šalies! Jie sutriuškins 
Juos nelygioj kovoj ir jų galybę sunaikins, 
0 jų žuvusiems paminklu - kapus tiktai supils! 

S. Lukas 

Romoj vienas Ispanijos kunigas paskel
bė žinią apie tai, kad Maskva Madrido ra u 
doniesiems patarus ko daugiausia išžudyti 
kunigų ir ko daugiausia išnaikinti bažnyčių. 

sukapotas. Išvirtas ir veik su
valgytas. r 

Amerikos žmonės skiriasi 
nuo kitų pasaulio žmonių dau 

Tas pilnai derinasi su tuo, ką Rusijos j giausia tuo, kad veik visi ka-
bolševikai darė. Tik Rusijoj ne vien dvasiš-
kija buvo galabijaima, o ir šiaip inteligentija. 

Kaip matome, Ispanijos raudonieji pa
klausė Maskvos patarimo. 

LIETUVIAI UŽ TROCKĮ 

Rusijos komunistų skaldymuose į sta
linėms, trockininkus ir kitokius bando pasi
žymėti ir lietuviai. Rusijoj lietuviai stoja už 
Trockį. Minske už trockizmą suimtas lietu
vis Vilūnas, kitas Adamauskas ir kiti. 

lba per nosį. Užkalbink lie-
| tuvį, palioką, germaną, o y-
pač italą, — balsas kai iš ra
go eina. Kaip tik pasieksi 
amerikietį, — buniba it uba
gas pupas pabėręs, ir daryk, 
sveikas, jam ką nori. Pradė
ta galvoti, delko taip yra. 
Kai kas sako taip. Amerikoj 
yra daugybė visokių kraštų 
žmonių. Gi kiekvieno krašto 
įmonių balsą nustato aplin-

Mat kaip čia Amerikoj lietuviai komu- kybės, kuriose jie gyvena. Ir 
nistai suskilo, tai panašiai atsitiko ir Ru- taip. Lietuvis kalba aukštu 
^ijoj- I baritonu. Italas da aukštes

niu tenoru. lįJa o tikras ame
rikietis vis tik netikusiu savo 

i balsu. Delko? Dėl to, kad 
Bendra vokiečių - lietuvių komisija pra- Į b e s i m a i š y r i a m i > SUIT1aišo ne 

vien tik išvaizdą veido, bet 

TARSIS APIE NEMUNO PATOBULINIMĄ 

Tai ne mūsų kaltė. Vieni ant
rus pašiepdami da aršiau a.b; 
eigas apsunkinam. Dargia., 
dirbkim, mažiau kalbėkim, o 
kur kas daugiau vieni ir kiti 
nuveiksim. 

kako sudaužyti į šipulius pa-
tuvos lietuviams, kas Ameri-' g ' e l b m e» maltis, nuplėšti laip-
koj dedas. Bet ką padarysi? , tus> atplėšti liaukų dangtį, žo

džiu sakant, vienu ypu buvo 
nuskustas laivo1 takelažas. 

Baisiausioji katastrofa, ko
kia yra įvykusi Baltijos jū
roje, atsitiko imaž daug prieš 
130 metų. Tada nuskendo lai
vas su 817 žmonių. Tai atsiti
ko 1857 metų rudenį. Iš Ta
lino išplaukė rusų karo lai
vas " L e F o r t " su turtuolių 
šeimomis praleisti žiemos se
zoną caro žiemos rūmuose Ca-
rskoje Selo, prie Peterburgo. 

Mary Suart, Skotlando ka-
ralienė, labai dievota ir pa
vyzdinga -moterukė buvo. Pi
rma prie visokių gerų. Pir
ma maldoje. Pirma bažnyčio
je. Davė pasidaryti laikroele-
iį tokį, kurs ne vien rodė lai
ką, bet ir apie mirtį primi
nė. Buvo panašus negyvo žmo 
laiką, o burnos vietoje matė
si parašas "Memento mor i" 
mūsų kalboje išeitų "Neuž 
simiršk, jog mirsi". 

Džiaugiasi Nauja 
Bažnyčia 

dėjo tyrinėti Nemuną ir tartis apie reikalin 
gus patobulinimus. Bendrai darbas bus ve
damas nuo Smalininkų iki Rusnės. 

Ispanijos naminis karas pakenkė Ame
rikos prekybai. Dabar Amerikos prekyba 
su Ispanija sumažėjo 85 nuoš. Iš Amerikos \ k m s > n e i jokios. I r dėl to gi 

ir kalbos taįip pat. Lietuvio 
tėvo, o airės motinos, saky
sim, vaikas kol kas aiškios 
iškalbos neturi. Tiesą pasa-

į Ispaniją eidavo sunkvežimių, busai, tepa
lai ir t.t. 

Šiais laikais šioje salyje kas savaitė 
automobilių nelaimėse žūva 670 žmonių, o 
tūkstančiai tampa sužeisti. 

Lietuvos žydai rengiasi kreiptis į Seimą 
su prašymu pravesti įstatymą prieš antise
mitizmą. 

Lietuvoj ketinama įkurti darbo stovyk
las Jcur bus siunčiami mažesnieji prasikal
tėliai. 

Lietuvoj susirūpinta miškų atauginimu, 
nes dabar ten miškų daugiau iškertama, ne
gu atauginama. 

vietinis jaunimas daugiau ant 
pirštų ir mimika kalbasi, ne
gu žodynu. Paprastam žmo
gui, mat, kalba tai didelis 
malonumas. 0 tipiškam ame
rikiečiui nepakenčiamas smū
gis. J is viską darys, bile tik 
kalbėti nereikės. Kitų šalių 
jaunimo žaislai, ant žodyno 
kabo. Amerikos jaunimo vi
sa pramoga kojose, rankose, 
akyse ,ausyse glūdi. Apie bu
rną neretai visai užsimiršta. 

Didžiosios Laivy 
Nelaimes Baltijos 

Juroje 

Lietuvai, kaip žinome, pii-
klauso nedidelis Baltijos jūros 
ruožas. Tačiau visa Baltijos 
jūra, palyginus su pasaulio 
vandenynais, atrodo, kaip te
kąs ežeras. Tačiau audros, y-
pač rudens metu yra pakan
kamai galingos, kad paskan
dintų vienąkitą laivą. Baltijos 
jūra pasižymi tuo, kad audrai 
užėjus ji labai greitai išsiju
dina. Čia bangos nėra tokios 
didelės, kaip Šiaurės jūroje 
arba Atlanto vandenyne, bet 
turi nuostabiai stiprų smūgį. 
Tik vienos oangos smūgiu 
1900 metais vokiečių laivas 

SUDARGAS. — Prieš pat 
Did. karą Sudargo kat. baž
nyčia sudegė, todėl sudargie-
čiams ilgus metus reikėjo va 
rgti be tinkamos bažnyčios. 
Bet pastaraisiais metais su 
dargiečiai savo aukomis pa
sistatė gražią akmeninę baž
nyčią, kuri dabar puošia visa. 
miestelį. Ypatingai gražiai iš-
dekoruotas bažnyčios vidus. 
Dabar sudargiečiai šiuo gra 

Tarp 817 laivo keleivių buvo | žiu pastatu labai džiaugiasi 
ir didžiuojasi prieš kitus. 50 moterų ir 17 vaikų. Užėjęs 

smarkus viesulas apvertė lai
vą ir per 10 minučių jis nu
skendo su visais žmonėmis. Du 
kiti karo laivai, kuriuodu spe
cialiai lydėjo "Le For t" , nie
ko negalėjo padėti skęstantie-
ms, nes laivas nuskendo ne- valdininkas Č. Vyšniauskas 

paprastame pašto atviruke su 
rašė 180 eilučių, į kurias su-

| Atviruke Surašė 
5750 Žodžių 

KAUNAS. — Šančių pašto 

Kai kas sako, jog niekur nė-j " D i a n a " buvo pavergtas į 
ra tiek nebylių, kai Ameri- karstą ~ir išmestas į krantą 
koj. ( L Rytprūsių: pakraščiuose. Vie* 

j n o s šniokščiančios bangos pa

pą prastai greitai. 

Labai .didelė nelaimė Balti
jos jūroje atsitiko 1932 met., 
kuomet netoli Danijos krantų 
audra nuskandino gražų vo
kiečių niokomąjį būrinį laivą 
"Niobe" su 60 jaunų kadetų. 
Jaunuoliai, spėję apvažinėti 
beveik visą pasaulį, rado mir
tį visai netoli savo tėvynės 
krantų. 

Pereitais metais per siautu
sią spalių mėnesį audrą Bal
tijos jūroje, prieš Estijos sa
lą, nuskendo Švedų laivas 'Be-
11a'. 

Šiais metais Baltijos jūro
je dingo jau du laivai. Vienas 
jų garlaivis " Ins terburg" , ku 
ris dažnai atplaukdavo ir j 
Klaipėdos uostą. Kitas moto
rinis burlaivis šių metų pra
džioje išplaukė iš Klaipėdos 
uosto į Hamburgą ir Baltijos 

talpino 570 žodžių. Tekstas 
parašytas gana aiškiai ir sti
presnėms akims įskaitomas be 
didinamojo stiklo. Tai yra į-
domus savo rūšies " spor t a s " . 
Atviruko autorius tą savo i re
kordą' dar yra pasiryžęs pa
gerinti — į atviruką surašyti 
dar daugiau žodžių. 

jūroje dingo be jokių pėdsa
kų. 

Vadinasi, ir su Baltijos jū
ra negalima juokauti. Jūros 
gaivalas čia nemažiau pavo
jingas, kaip ir atvirame van
denyne. Čia tik jaukiau žmo
gus jaučiasi, nes žino, kad už 
vieno kito Šimto jūrų mylių 
yra krantas. Tik deja, nevisa-
dos jį galima pasiekti ir ne-
visados randamas išsigelbėji
mas. Tabį 

\ 
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PESTTGSS 

Mažųjų Skaitytojų Skyrius 
MUSES IR VORAI H 

Žemes Angelo Auka 
(Petriukas Hureau) 

Bar ir šiandien Prancūzijoj — Snargliau! — ar nežinai, 
vienos upes (Sekvanos) nedi--kad apie kažkokį Dievą moky-
delėj saloj stovi kaimas su kloję nevalia kalbėti, - - tarė 
gražia koplyčia, į kurią pa
maldų laikyti kunigas atva* 
žiuoja iš kitur. J am prie šv. 
Mišių patarnaudavo maldingas 
11 metu Petriukas Hureau, | — Tylėk! Dievo nėra. Jį ku-
J is 1910 m. šioj koplyčioj tai- j nigai išgalvojo. Mokyti Die-
sėsi priimti pirmąją šv. Ko- j vą netiki. Dar čia man jis negaliu gryna sąžine imti tiek 

mokyto jas. 
— Kodėl, ponas mokyto

jau ? — paklausė Petriukas. — 
Juk Lafontaanas taip parašė?! 

Teisingų Žmonių Šalis 

L . 
Vienoje šaly, toli nuo mūsų, 

kreipėsi sykį du ūkininkai į 
teisėją. Vienas tarė: " A š pir
kau iš savo kaimyno truputį 
lauko ir beardamas radau ten 
užkastus pinigus, kurių ra
mia sąžine pasilaikyti naga-
liu; aš juk pirkau tik lauką 
ir prie pinigų neturiu jokios 
Įgil ta." J 

Antrasis gi sako: "Aš* irgi 

kvaksės! Šiandien liksi be pie
tų ir tris kartus perrašysi vi
są pasakėčią, — barė Petriu
ką mokytojas. 

muniją. 
Tuo laiku Prancūzijoj buvo 

baisios liūtys (lietūs), ir van
duo pridarė didelių nuostolių. 
Sausio 28 d. Petriukas, eida
mas į miestelio mokyklą, nuo 
tilto pamatė, kad Sekvanoje 
vanduo jau gerokai pakilęs. 
Tačiau vaikas nebijojo. Juo 
labiau, kad jo gimtinis kai
mas, taigi ir namiškiai, gyve
no už slėnio, aukštumoje, kur 
j iem. netykojo joks vandens ^Z'rūkZ'."^ 
pavojus. 

Petriukas ėjo sau ramus, 
kartodamas užduotąją pamo
ką. Jis mokės atmintinai gar
saus prancūzų rašytojo Lafon-
taino pasakėčią: 

"Maža žuvytė užaugs, 
Jei leis gyventi ." 

O Lafontaino buvo parašyta: 
" J e i Dievas leis gyvent i" ; bet 
bedieviai prancūzų mokytojai 
žodį " D i e v a s " išbraukė, neno
rėdami, kad tą žodį vaikai 
girdėtų. Tačiau kunigas paro
dė Petriukui pirmąjį Lafon
taino pasakėčių* leidimą, kur 
dar tebebuvo "Dievas" . I r 
Petriukui pasidarė be galo 
skaudu. 

^etr iukas nutilo. Draugai, 
kurie jį labai mylėjo, visi pa
raudo. Tuo tarpu mokytojas 
jautės lyg didvyris. Dideliais 
žingsniais vaikščiodamas po 
klase, jis diktavo, o moki
niams liepė rašyti: "P ro to ir 
pažangos amžius išsklaidė 

onės jau ne
tiki prietarais. Žemės drebė
jimai ir potvyniai šiandien jau 
ne baisūs." 

Vaikai stebėjosi: argi mo
kytojas nemato, kaip tvinsta 
Sekvana, ir argi nežino, kaip 
žmonės išsigandę nelaimės. 

— Toliau rašykit: 

2virbKs 

Čir, čir, čir ant stogo, 
Kaip čionai patogu! 
Nemirsiu, nežiūsiu, 
Per žiemą išbūsiu. 

Iš gatvės į kiemą, 
Slankioju per žiemą; 
Ūkininkas šeria — 
Trupinėlių beria. 

Nulekiu į kluoną — 
Apžiūriu jo duoną, 
Prikemšu pilvelį — 
Gyvenu dienele. 

Ūkininkas geras, 
Tiktai kartais baras, 
Sako: — Jie jau ponai 
Po mūsų dirvonus. — 

Čir, čir, čir per žiemą, 
Nuo stogo į kiemą. 
Nemirsiu, nežūsiu, 
Per žiemą išbūsiu. 

aukso bei sidabro. Tų pinigų 
aš neužkasiau, todėl jie man 
ir nepridera. Be to, aš gi par
daviau kaimynui lauką su vis
kuo, kas jame yra, ir man 
nieko iš jo nebereikia." 

Abudu prašė: " T u nutark, 
išmintingas teisėjau, kam tie 
pindgai turėtjų priderėti ." 

Teisėjas tarė jiems: "Gir
dėjau vieno sūnus žada ves
ti antrojo dukterį. Atiduokite 
tuos pinigus vaikams prasigy-
venimui." 

Teisingi kaimynai pasižadė
jo taip padarysią ir linksmi 

• grįžo namo. 
2. 

Girdėjo visa tai vienas sve
timos šalies žmogus ir, dide-j no , " rėkė Juozelis, **aš pir

mutinis jį nuo žemės pakė
liau." I r ėmė abudu karštai 
ginčytis. 

Gražiai Išrištas Cjincas 

Jaunas karalaitis tarė sykį:]j 
"Kam Dievas sutvėrė muses 
bei vorus? Iš tų gyvūnų nė 
vienas žmogus naudos neturi! 
Kad galėčiau, visus juos iš
naikinčiau iki vienam." 

Jo mokytojas atsakė: "Vi
sas sutvėrimas, visas tas di
delis Apvaizdos ūkis taip iš
mintingai yra sutaisytas, jog 
visi, net ir mažiausi padarė
liai,, yra naudingi, nors mes 
ir ne visuomet tą naudą ga
lime numatyti ." 

"Na, žinoma!" tarė kara
laitis, "gamtos visumos žvil
gsniu -toki gyvulėliai gali būti 
ir naudingi. Bet atskiram žmo
gui jie vis dėlto labai įkyrūs." 

" I r pavieniam žmogui," 
kalbėjo mokytojas, "gal i Die
vas per mažiausį savo sutvė
rimėlį dideliausią geradarybę 
suteikti, kartais net ir gyvy
bę .išgelbėti." 

"Manau, negalimas tai 
daiktas," atsakė karalaitis, 
"kad man kada nors musė 
arba voras išgelbėtų gyvybe." 

Po keleto metų išėjo kara
laitis į karą ir sykį teko jam 
nuo priešininko bėgti. Pavar
gęs atsigulė jis vakare miške 
po medžiu ir užmjlgo. Prieši-

Lietuvos nu&kų gyventojas. 
P rus daug metų Lietuvos mi
škuose buvo daug žvėriij ir 
paukščių. Laikui bėgant, di
desni žvėrys ir paukščiai. 

Kaip Belaisviui Blogas 
Išėjo Ant Gero 

Karužą Adelstaną paėmė 
priešininkai į nelaisvę ir įme
tė į baisų kalėjimą, kur nei 
saulės nei mėnulio šviesa ne
galėjo įeiti. Ant rankų jam 

• uždėjo sunkias grandines, o 
mažas jo kalėjimo langelis bu
vo storais geležies virl>alais 
užtvertas. Veltui jis stengėsi 
pasivaduoti nuo pančių, vel
tui mėgino pro geležies tvorą 
išlįsti. J is visai jau nustojo 
vilties kada nors beišeiti iš 
to urvo ir gauti laisvę. Pri
pratusiam prie ištekliaus ir 

Jonaraičio gojely, po dide
liu lazdynu du vaikai rado 
riešutą. " T a i mano," šaukė 
Ignotukas, " a š pirmutinis jį 
pamačiau." — "Ne, tai ma-

drauge su Lietuvos miškais, K«™ gyvenimo jam buvo y-
išnyko. Dabar yra likę t ik t> a t i n g a i s u n k u tenkintis pras-
nedideli žvėreliai. Vaizdely , tu maistu, kurį jam duodavo 
matome dabartinį dažniau pa-!kalėjime. Valgyti jam nieko 
sitaikantį Lietuvos miškų žvO 
relį — stirniuką. 

Negražūs Grybai - Tik
rieji Grybai 

Išsiuntė motina Marytę miš
kan grybauti. Prigrybavo Ma
rytė ir sugrįžusi džiaugiasi 
motinai, kad sj kartą daug ir 
gražių grybų rado. 

laugiau neduodavo, kaip tik 
truputį juodos duonos, ir nie
ko daugiau gerti, kaip van
dens. Dažnai jis ašaromis vil-
gindavo gabalėlį duonos ir 
paskui alkanas krisdavo ant 
šiaudinio guolio. 

Bot kaip tik tas blogas mais
tas, priešais jo priešininkų 
norą, prisidėjo prie jo išsi
vadavimo. Prieš tai jis buvo 
storas, nutukęs, dabar gi la-

Kada mokykloje atėjo eilė! 
Petriukui pasakyti šią pasą- į — Nerašysim, nerašysim! — 
kėčią, jis drąsiai išdrožė: " J e d :

v i e n u b a l s u s u r i k o v a i k a i i r 

Dievas leis gyventi", itin pa 
brėždamas "Dievą". 

liai nustebęs, tarė: "Mano ša
lyje su tuo dalyku būtų visai 

O ir nelaimėje jau nieks k i t a i p b u v e # P į r k ė j u i nebūtų 
nekelia drebančių rankų į dan-1 nė į g a l v ą a t § j ę p a s i ū l y t i p a r . 
gų, nekelia kaimuose iškylų davėjui nors sulūžęs skatikas, 
(procesijų), nenešioja, šaky- j p m i g u s j i s būtų paslėpęs. Jei 
sim, relikvijų: pieninių šv. P o - | t a t D ū t u nepasisekę, antrasai 
hkarpo dantų ir miltinių plot-
k e l i ų . . . " 

iVaikai sujudo. 

— Tamsta niekini mūsų ti
kėjimą, mus skriaudi! — pir
mas sušuko Petriukas. 

i . 

išbėgo iš mokyklos. 

(Pabaiga bus kitam numery.) 

Juozelio Malda 

Kai mažas Juozelis 
Miegoti norėjo, 
J i s klaupės ant kelių 
I r maldą kalbėjo: 
"Dievuli brangusis, 
Širdingai dėkoju, 
Kad šiandien per dieną 
Davei tiek malonių. 
Kad saugojai visą 
Dienelę nuo pikto 
I r rūpinais, Dieve, 
Kad kas neištiktų." 
Ilgai dar kalbėjo 
Juozelis maldelę 
I r Angelą prašė 
Dabot jį naktelę 

J. K. Gailius. 

Maišas Žemių — Tur
tuolio Atsivertimo 

Priežastis 

Medis, Kuris Muša 
Kiškius 

būtų apskundęs ir pinigų sau 
pareikalavęs. Byla, kuri būtų 
iš to kilus, rasi, būtų kaino ju
si daugiau negu verti iškas
tieji pinigai. ' ' 

Teisėjas stebėjosi ir tarė: 
" A r pas jus saulė irgi švie
čia! " " T a i p , " atsakė žmogus. 
" I r lietus Įy ja l " klausė to
liau teisėjas. "Žinoma, lyja!" 
atsiliepė svetimžemis. *!Tai 
keista," kalbėjo teisėjas; "be t 
ar jie turi karvių ir av ių?" 
"Labai daug!" atsakė sveti
masis. 

" T a i mieliausias Dievą?, 
tur būt, tik dėl tų nekaltų 

Vienas turtingas žmogus gyvulėlių ir leidžia toje šaly 
atėmė iš savo kaimynės, varg- ' saulei šviesti ir lietui lyti, nes 
Sės našlės, jos vienintelį dar - ' jū s ten iš tikro to neverti e-
žą padidinti savo sodui. Kitą sate ." 
dieną, bevaikščiojant jam po — 
tą daržą, ateina nalaimingoji maišas yra per sunkus, tai 
moteriškė su tuščiu maišu ir kaip gi bus sunkus visas dar-
verkdama prašo: "Pavelyk, žas, kurs ir į tūkstantį tokių 
tamsta, susimildamas, pasiim- maišų nesutilptų, kai jis ana-
ti mano tėvų palikimo žemės me gyvenime ims slėgti per 
nore tiek, Įdek tilps į šitą mai- \ amžių amžius lM 

kaip 
skrenda musė ir ta:p skau
džiai įkanda karalaičiui į žan
dą, kad tas tuoj nubunda. 

Karalaitis šast ant kojų, 
ištraukė kardą — ir kareivis 
pabėgo. 

Dabar karalaitis pasislėpė 
girios oloje. Per naktį voras 
nurezgė olos prieangyje savo 
tinklą. Ant rytojaus eina du 

"Viena kiauto pusė pridera' kareiviai, jo ieškodami, pro tą 
tam, kurs riešutą pirmutinis olą. Karalaitis girdėjo, kaip 

— Pažiūrėk tik, mama! — 
pridūrė, krepšelj atidengda- b a i mlyso — lengvai nusimo-

ninko kareivis su pliku kardu j ma: — kokie jie raudoni, kaip v ė n u o rankV Pančius ir nak-
rankoje buvo jau beprisiar- gražiai baltais taškeliais nu- ( ' i a b ? didelio vargo išlindo 
tinas prie karalaičio; norėjo Į dažyti. Jr daugiau dar mačiau P r o geležinius savo lango vir-
jį iš pasalų užpulti ir nužudy-1grybų, bet anie negražūs, t a t , ' ) a m s - B e £ ° v i s a n a k t b kiek 
ti. Bet kaip tik tuo metu at- ir neėmiau jų. ' t i k ^ a 1 ^ ' 0 ' dvynės linkui ir, 

Aš tą ginčą išrisiu," tarė 
kiek didesnis vaikinukas, kurs 
ką tik buvo atėjęs. Atsistojo 
į abiejų vaikų tarpą, perskė
lė riešutą pufciau ir sako: 

i • 

— Neišmintingas vaikeli! — 
tarė tuomet motina: — šie 
gražūs grybai tai musmirės, 
ir kas juos valgys, tas tikrai 
nusinuodys, O nie, kurių tu 
dėl jų negražumo neėmei, tai 
tikrieji valgomieji grybai. 

pamatė, antra — tam, 

Rudens Laikas 

Badeną laikas kaip pribuvo,— 
Žalum ai visi p ra žuvo : 

žemė 

kai saulei tekant išvydo savo 
namus ir pasijuto nebe. pa
vojuje, puolė ant kelių ir ėme 
karštai melstis; "Dieve, kaip 
aš Tau dėkingas! Kas man 
rodėsi nelaimė, išėjo kaip tik 
laimėn. Kad būtų man davę 
geresnį maistą, mano akys ne-
bebūtų regėjusios šviesios Ta
vo saulelės ir numylėtosios 
tėvynės, vivsą gyvenimą būtų 
tekę vysti tame baisiame ur-

pirmutinis jį pakėlė, o bran
duolį aš pasiimu sau t$ gerą 
patarimą." 

" T a i toks dažniausiai est i ," 
tarė jisai juokdamasis, "visų 
bylų galas ." 

Kas mėgsta bylinėtis, tas 

kurs jie tarpu savęs kalbėjo. "Žiū-j MiSkai r a u s v į , žemė šalta 
S rėk," tarė vienas, "š ta i šičia j Vaisiaus nebeduoda jokio, 
ljr.8 bus pasislėpęs!" " N e , " j Nes nesyk nuo šalnos balta, 
'atsakė antras, " ten jo negali į Vėjai skaudūs pučia, kriokia, 
|būti ; eidamas būtų vortinklį Medžių lapus krato, barsto, 
prieangyje suplėšęs.'' 

Nuėjus kareiviams toliau, 
karalaitis, pakėlęs rankas, ta
rė susigraudinęs: "Dieve ge-

ve. >> 

Ir juos neša net per varstą 
'Senkaus Jurgis 

riausias, dėkui Tau! Vakar 
vietoj pelno visuomet prakiša. per musę, šiandien per vorą 

išgelbėjai man gyvybę. Kaip 
tai visa yra gera, ka Tu lei
d a i ! " 

Mįsle. Stovi stulpas; ant 
to stulpo dvylika narvelių, 
kiekviename narvelyje po ke
turis skyreli us, kiekviename 
skyrelyje po septynis žvirble
lius, kiekvienas jįj turi savo 
vardą. 

Ats. Metai, mėnesiai, sa
vaitės ir savaičių dienos. 

UNCLE WIGGILY'S TRICKS 

šą/ ' Turtuolis atsakė: "Tą I Nusigando turtuolis tos kal-

(Kinų pasaka) 
Vienas ūkininkas dirbo lau

ke. Žiūri — bėga kiškis išsi
gandęs. Bėga, bėga, o priešais 

kvailą tamstos prašymą galiu 
išpildyti." 

Prisipylė našlė maišą žemių 
ir sako: "Tur iu dar vieną 
prašymą: būk tamsta malonus 
— padėk man užsikelti maišą 
ant pečių!" 

Turtuolis jokio noro netu
rėjo kiloti maišą ir, kažin ką 
sumurmėjęs, atsisakė. Bet naš
lė nesiliovė prašiusi, iki tas 

bos ir atidavė jai daržą atgal. 

jį medis. Kiškis pokšt į tą 
medį ir krito nebegyvas — už- pagaliau sutiko. Bet nepratu-
simusė. Priėjo ūkininkas. Taip 
— kiškis buvo tikrai užsimu
šęs. Ūkininkas pagalvojo, kad 
medis užmušęs kiškį. Taip ū-
kininkas atsistojo prie to me
džio ir lauke lėgi kitas atbėgs 
ir jį medis užmuš. 

šiam prie sunkaus darbo tur 
tuoliud maišas pasirodė nepa
keliamas esąs, ir jis tarė: 
"Negaliu pakelti, jis man per 
sunkus!" 

Našle pabrėždama atsakė; 
" J e i tamstai šis vienas žemių 

LITTLE BUDD Y 
nofl/ 

By Bruce Stuart 
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Nedarbas Anglijoje 
Kair ioj i Anglijos opozicija 

dažnai puola vyriausybę, kad 
ji neįstengia kovoti su neda
rbu. Rodos tok* puolimas ne 
visiškai pagrįs tas , nes dabar
t iniu metu Anglijoje yra tik 

apie 1,650 tūkst . bedarbių, 
tuo ta rpu kai prieš metus lai
ko bedarbių buvo apie 2 mil., 
o aštriausios krizes laikais 
bedarbių skaičius sieke iki 
3 mil. žmonių. 

Tačiau opozicijos puolimai 
nėra visiškai be pagrindo. Ne 
darbo sumažėjimas t ik nežy
mia dalimi yra vyriausybėms 
nuopelnas. Tai daugiausia y-
yra Anglijos ekonomines po 
litikos persiorientavimo išda
va. Anglija savo salas apsi
tverė apsaugos muitų siena. 
Tat buvo ne iš vengiama, kai 

i 

* 

/ . 
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• 

* • —* - • 

visas pasaulis atsisakė nuo rinkose. Bei gi dabar si prie- šias pavyzdys šio gudrumo nį, išsistovėti ir pagerinti , vi-
laisvos prekybos principo To monė jau nustojo savo prak- **ndama Lueky Str ike c iga - ' s a* tabakas y ra a tsargiai p ra 
dėl pramones, dirbančios vi- tiškos reikSmfs. Kit i kraštai , ™ių l š d i r b i m e - leidžiamas per t a ^ b u l k i n T ' 
daus rinkos reikalams, būk- ar ta i nuvert indami savo va - ! Senoviškas tabako brandi- P r o c e s ą a t s k i r a m e kambaryje. 
le žymiai pasitaisė. Sterlingų liūtas ar tai kitokiais būdais, m m o " no}^}lP .metodas, ' Tame kambaryje tabakas 

.. . . . .A ., . . . . . . . pavadintas " b u l k i n g " — dau stovi kontrohuoiamose tem-
svaro nuvertinimas, nors ir prisitaikė prie pakitėjusių sę- g u m a i į šdirbėjų nežinomai — peratūrose, kad įvairių taba-
neturejo tiesioginio kovos su | lygų i r vėl gali konkuruoti ištikrųjų niekuomet nebuvo ko rūšių skoniai ir aromos 
nedarbu priemones pobūdžio, ' su anglais pasaulinėje rinko- pamirštas ir niekuomet ne- susimaišytų ir kiekvienos 
tačiau suteikė patogias kon- je. Glaudesnis ūkiškas Anglį- P r a į l d ž m m a s išdirbime jūsų skirtingos rūšies tabako lapas 
. , „ . . i . . , r . t-ncky Strikes, lengvo uasi- priduotų savo ypatingą ge-
kurencijos sąlr ;as užsienio jos susiart inimas s u domini- rūkymo iš turtingo, brau- rūmą visam mišiniui. Šis ypa-

jomis kaip tik buvo prieŽas- daus-kuno taibako. t ingas rinktiniausio Lucky 
timi kai kurių rinkų išslyiH-j " B u l k i n g " yra moksliškas s t r i k e tabako apdirbimas, 
mo iš anglų rankų. į tabako maišvmo metodas už- " b u l k i n g " metodas, užtikrina 

į g ir tas per metus — būdas Y e n ? d $ skoių ir pagelbsti p n -
Viso to išdavoje pramonė reikalingas pilnam tabako iš- į u o t l *• visuomet randamą 

ir prekyba aptarnaujant i vi- J sistovėjiimii, brandinimui ir **"*J Lucky Strike cigaretuo-
daus rinką, ka ip jau sakvta, ^ % ^ H U } ; B e t kadangi tas *e »ve!numą. 
s-erai verčiasi tuo ta rnu ka i I i U L ¥ * g • ***&** > T a . t l k ' Ludries naudojama t iktai gerai verčiasi, tuo tarpu ^ ^ n e d i n i i i Į & g a k , l a d k a i p o tR puikiausias tabakas, 
eksporto pramone ir prekyba toks, daugumos išdirbėjų ap- ' 'der l iaus gr ie t inė ," ir šie 
vis dar negali t inkamai atsi- leidžiamas. rinktiniai lapai yra 'sumaišyti, 
gauti . Todėl Londone i r k i - ; Neatsižvelgiant to, Luckv ta ip kad jie vieni su ki tais 
tuose vidaus r inka aptarnau- Strike išdirbėjai inima t*ą g ^ M a l i a * savo germiuk 1 
jančios pramonė 
jaučiamas net darbin 
kūmas, o šiaurės Anglijo ;e ir t e d 
Škotijoje daugely miestų, kur į ^ ^ ^ ^ ^ s h l | t u H 

sukoncentruota eksporto pra- įvairiausių tabako rūšių, kaip 
monė, beveik pusė darbingų turkiško, ta ip ir naminio. 
gyventojų y ra 
Piieš porą metų viešoji An-

• - • - - • * * , - - - ' " " " * - • - - . - ' - - » ~ ~ - * 

JJSSBOĖP 

Kur Jusu kasdieninis $ I dingsta! 
• • Ndkaltinkite Krautuvininko už Aukštas Kainas 

TIKROJI PRIEŽASTIS YRA SLAPTI TAKSAI! 

PASLĖPTŲ 
TAKSŲ 2 C 

Baked Beans 6c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ U-ĮQ 

Miltai 5 svarai 20c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ 3 C 

Kotas 

#35.00 

PASLĖPTŲ TAKSŲ $ Q B 

Tomatoes CAN 10c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ 2 C 

Žirniai 1 CAN 21c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ Ą c 

Sardinos CAN 7c 
PASLĖPTŲ TAKS. - | J f a 

Cocoa 1/2 sv• CAN • • • 10c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ 2 C 

Asparagus CAN •• 15c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ 

Sriuba > PINT CAN 

PASLĖPTŲ TAKSŲ 

Skrybėle 
#2.00 

PASLĖPTŲ TAKS. 

14c 

Čeverykai #4.00 
PORA 

Paslėptų 
Taksų 

Pienas 
1 KVORTA 1QC 

PASLĖPTŲ 
TAKSŲ - | C 

SUGAIt 
SU*. : 

f 
Cukrus 
5 sv. 25c 

PASLĖPTŲ 
TAKSŲ 

Hamburger 1 sv- 15c 
P A S L Ė P T Ų T J 

Lašiniai * sv 42c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ -Į ĄC 

kol lieka tik tobula vienata. 
" B u l k i n g " yra viena iž 

daugelio priežasčių, kodėl Lu-
Bet kad nriduoti Geresni sko- ! c k i e s s«teikia gerų-geriatisią 

bedarbiai. i rūkymo malonumą, ir kodėl 

AKIŲ GYDYTOJAI 
gajos nuomone buvo sujau-1 v . 
dinta valstybės paskirtų ko- ' 
misarų raportais apie sunkia 
būklę Anglijos šiaurėje ir 
Škotijoje. Buvo paskir ta po
ra milijonų svarų sterlingų 
ua 'bams organizuoti. Tačiau 
tai buvo tik lašas jūroje. Tie
sa, buvo sudarytos komisijos, 
kurioms pavesta parengti ko-

„ , i a t l r *»,.rt;«lrffi k* i lesti priežastimi galvos skaudėjimo. 
vos su nedarbu projektą, lvi- WAigi^H)i akių aptemimo, novmtu-
U n , i n t i « i t i p d i i h n Kriti r»pr- m o ' skaudamą akių kai.šti. atitaiso W mil DO t rumparegys tę ir toliregryste. Pr i ren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia." klai
das, Specialė a tyda atkreipiama. } 
mokyklos vaikus. Kreivos akys at i 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely a t 
silikimų akys at i taisomos l>e akintų 
Rainos pigiau ka ip p i rmiau . 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

Phone Boulevard 7589 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETK1CALI.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akiu jtempimą, kuris 

kelti daugiau pramones įmo
nių. Tačiau del šių planų į-
vyktiymo tuo ta rpu beveik 
vien tik tariamasi, o padary
ta labai mažai. 

(Bus daugiau.) 

» . 

! 

BULKING" PAGELBSTI 
PADARYTI LUOKIBS 

LENGVIU UŽSIRŪKYMU 

Kumpis 
1 sv. 

35c 
PASLĖPTŲ TAKSŲ 

Pančiakos 
VIENA 
PORA Q O c 

Paslėptų 
Taksų -į 2 c 

Net ir naujausias išdirbe-
jas yra užtektinai gudrus su
jungt i viną kas geriausias* iš 
senųjų dirbinio būdų savaja
me lauke su vėliausiais moks
liškais pagerinimais. Geriau-
l i i — . ^ » » — n i i i i i i <i ' • J i r i i • • 

30 METŲ PRITYRIMAS 
AJtys egsaminiiojainns — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S Ashland Avenue 
VAJUANDOS: kasdien nno 9 » 

12 — 1:30 iki 8 vak 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office | TeL CANal 0257 
2359 S. Leavitt St 

CAlCal 0706 

JOS NESATE ŠIĄ NAŠTĄ DĖL 
VALDŽIOS EIKVOJIMŲ. PAMAINYKITE TAI LAPKRIČIO 3 D. 
Balsuokite už Landon ir Knox, Glenn ir Brooks ir visę Republikonu ttkieta. 

^ 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W, 63rd St , Chicago 
Office Hours 

2 to 4 and 7 to 9 P. l t 
Sunday by Appointmcnt 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGBON 

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 

i • • - • • • - ^ — • • - -

TeL CANal 6122 

DR, S. BIE2IS 
GtDYfOJA« IK CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 
6631 S. California A ve. 

Telefonas REPublic 7868 

Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 
» * * a — ^ i I i I I I • ! » • • " 

Tel. BOUlevard 7042 
• ! • • • • 

DR, C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

I Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 VVest 35th Street 

DR, T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

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

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR, CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4720 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonai MIDw»y 2880 

OilSO VALjANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai po pietį} ir nuo 7 iki 8:30 i, r. 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

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

Nedelionua nuo 10 iki 12 diena 

Luekies yra tikrai lengvas 
užsirūkymas iš turtingo, pri
nokusio tabako. (Apgr.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Kotv. ir IVtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Habted St , Chicago 
Pana<» Scrcd. ir Subat. nuo |M-i v. 

Tel. Caluinet 5974 Ofiso valancBs 
9 ryte Iki 8 vaMtre 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGU 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

• - • 

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

DR. J. J. SIMONAIliS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kctv. ir Nedeliomis susitarus 

TeL CANal 2345 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayėtte 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Residenee 
6609 S. Arteian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—4 pop>«*t — 7—9 vakar*, 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 
—^__^. . . .^—...^ ..... . ... ...__. 
Tel. O tiso: Res.: 

LAFayėtte 4017 2456 W. 69 St 
Tel. namų: 

HEMlock 6286 

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

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 24 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A M. 

& 8-9 P. U. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

\ 
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Vajaus Aukos Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondu 

Trijų Moterų Pasidarbavimu, Melrose Park Ir 
Bellwood Gauta Arti Šimtas Talkininkų 

VIETINĖS ŽINIOS 
" ' • " — • - » • • - - - - - - - - y 

Vienam Vakare 
48 Dainos 

Kaip kitose kolonijose taip A. Aokseliene, Anna Skers-
Melrose Parke, 111., ir greti- j ton, Veronika Kudul, P. Ga
niam Bellwood, 111., randasi i džius, A. Gūdžius, Josephine 
žmonių, kurie ne tik kad pa- Gndžhis, M. Pocienė, M. Pra-
tys remia kilnius užmanymus,! bisli, V. Milašius, M. Janu-
bet ir kitus paragina. Prie šauskienė, Edward Royce, J . 

Adomaitis (Chicago, 111.), K. Olympic Ballroom, 6200 We,l 
Kantautai, L Sakalauskienė, 
Veronika Botcheris, Barbora 
Weitzul, P. Pranis, M. Lek?*-
vičienė, A. Damasevich, Ka-

tokių tenka priskaityti tris 
moteris — nulroseparkietes ir 
nelvudietes: M. Janušauskie
nę, P. Bacevičienę ir A. Švil-
par.skienę, kurių pasidarbavi-

L. V^ "Dainos ' \ choras pra 
de>s. dvidešim!t-pirmą sezoną 
nauja originale muzikale ko 
mediją "From Schubert to 
Swing". Veikalas sukurtai 
patits choro vedėjo S. Ra
kausko. Veikalas bus stato
mas scenoje lapkričio 22 d.. 

Padėka Š. K. A, Ben
dradarbiams 

mu Tėvų Marijonų seminari- therine Bo'tcheris, J . Bacevi-
jes koplyčiai Melrose Parke eius. \ 
surinkta $84.75c. Po 50c: N. Vaitkienė, Mrs. 

Agota Mažeikaitė aukojo j Vitkus, A. Balčiūnienė, Har-
$6.50. M. Kavickienė $6.00. I ry Osver, A. Andrews, Mrs. 

Į Po $5.00: A. Švilpauskienė, A. Dauber. 

Cennak Road. Durys atsida
rys lygiai 6 vai. vak., prog
rama prasidės 7 vai. Tikietai 
50c. 

Šį veikalą stato L. Vyčių 
Chicagos apskritis. 

Choras bus iš virš šimto 
asmenų. Padainuos 48 dainas. 

Vienu tarpu pasirody? virs 
šimto šviečiančių akių ir vi-

M. Čižauskienė ir Frank Lip- Į Po 25c: Stela Lapinski, P. | sos šokinės. Didžiulėje salėj< 
ka. j ! * ! * 

Po $4.00: P. Bacevičienė, O. 
L. iš Chicago, 111. 

J . Janušauskas $3.00. 
Po $2.00: E. Janušauskienė, 

E. Brazauskienė, A. Yurčienė, l 

Masiliūnienė, A. Klegiene, 
Wanda Jurevich, R. Tamelis, 
M. Samulionis, M. Tamelis, A. 
Norkienė, F . Bagdonas. 

K. Misevičiūtė, P. F . Metrik, \ 
K. Kiselienė, J . Maluck. 

Po $1.50: Ona^Šliteriene. 
Po $1.00: O. Kunsmanienė, 

Ignatz Junievič, T. Jankus. 
•>»10 M l H H I i J 

Širdingas ačiū pasidarbavu 
šioms ir aukotojams. V. K. 

Nuvedė Išsigerti Ir 
Nužudė 

1937 
PHILCO, 
ZENITH, 

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC. 
^^^m^^^** 

^I^^B-* :"~ 

M £Su ^ B -3E 

B p— 

į C . 

•^^^BC^^i 

_r^žfei^^31 
—" Yv^r'fflvbčL _~^ 

Kaip smagu yra kiaušytia 
programų su nauju radio. 

KAINOS ŽEMOS 
Didele nuolaida už jūsų 

seną Radio 

los. F. Budrik, Int. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 
žymus radio programas WCFL 

> vai. p. p. Nedeliomis Budrlko 
?ponsoruojamas. 

nebus nieko kito kaip tik šo
kinėjančios akys! 

Tas vakaras visiems paliks 
gilaus įspūdžio ir paskui vėl 
lauksite kada ir kur L. V. 
4 'Dainos" choro bus vakaras 
vad. S. Rakauskui. 

Bilietų galima nusipirkti 
nuo L. Vyčių narių, L. V. 
" Dainos" choro narių ir L. 
V. "Da inos" chore, rėmėjų 

rąJURBAi£KAS. — Neperse draugijos narių, 
/ n i a^ i a i pas p i l ; ^e^a r į | ; Ba- j Visi bukite! % KA. Čherry 
rkūnų kafme, atėjo jo kaimy
nas Lazdauskas iš Kalnėnų 
ir vadino į Jurbarką išsiger
ti. Tačiau po to išlegaitienė 
savo vyro jau nesulaukė ir, 
nuvykus ieškoti, nerado Jur- k įu vakarą „ Cicero Nekauto 
barke. Paklaustas Lazdauskas p r a s . p a n . j | v . sodalicija re 

Paskutiniojo Š. K. A. Rė-
mėjų pikniko vaisiai siekė 
mus. Malonu matyti, kaip mū 
sų gerieji bendradarbiai taip 
nuoširdžiai darbuojasi, pašve
nčia laiką ir save; nesigaili 
nei aukų pradėtam darbui -
Akademijos Statybos Fondai. 

Š. K. A. Rėmėjoms už beri 
bį geraširdingumą ir rūpes
tingumą pikniko komisijai ši
rdingai dėkojame. 

Ačiū gerb. dvasiškijai už 
atsilankymą ir rėmimą Š. K. 
A. Rėmėjų darbuotės. 

XT v , v . j _ , , , . Visiems Chicagos lietuvio 
rsuosiraziai dėkojame biz-

nieriams ir profesionalams už m s UŽ P " " * * * Palankumą ir 
gausias aukas. Reiškiame y duosnuma. esame didžiai dė-
patingą padėką p-nui Pociui- (kingos ir melšime Aukščiau-
pui už garsiakalbius ir vi
soms radio' stotims už skel
bimus. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Į Community Salę 
Lapkr. 21 d. 

Pfi lN-EXPEUER 
( M * Uik *<i i L u.s. r«t o*.' 

(Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

[skaudamiems muskulams 
; — su keliais išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra) 

n a u d o j a m a s per 70 mėtį 

siąjį laiminti Jus, Jūsų rei 
kalus ir tą pradėtą naudinga 
ir garbingą darbą. 

Šv. Kazimiero Ses rys 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

L l N I M E irt 

\ 

atsakė, kad, esąi, gal girtas 
būdamas. įkritęs į Mituvą ir 
prigėręs. Kai nuvyko ieškoti, 
jį rado užmuštą miškely už C l u b c r kes4ra" pradedant 
Mituvos. Kaip vėliau paaiš- g.jg v a | # v a k < 

kėjo, Lazdauskas nugirdytam § yisam jaunimui bus prog. 
Šlegaičiui <miške sudrožė kaž-

\ kokiu pagaliu ir, kai tas nu-
fgriuvo, dar " t r upu t į " sudavė. 
| Lazdauskas ant Slegaieio už 
| kažką buvo piktas. Ap. Rūmai 
patvirtino Lazdauskui A py g. 
Teismo sprendimą — 15 m. 
sunkių darbų kalėjimo. 

Likvidavo 126 Dvarus 

VILNIUS. — Spauda rašo, 
kad per paskutiniuosius tris 
mėnesius Vilniaus ir Naugar-
dėlio vaivadijose iš varžyti
nių buvo parduoti 126 dva
rai. Tie dvarai sulikviduoti 
daugiausia dėl nesumokėtų 
valstybinių mokesčių. Apie 
25 procentus tų dvarų pateko 
į nelenkų rankas. 

Nuga-Totie Garsus su 
VITAMINAIS A ir D 

CICERO. Rudeninį to-
NUGA-TONE yra jau įrodęs, kad 
jis yra sveikatos užtikrinimas nusil
pusiems, alpė jautienas vyrair.s ir mo
terims peržengusiems vidurį amžiaus. 
Tai yra t ikras vaistas, natorale pa
galba silpniems organams. Visas kū
nas atsiliepia paėmus šiuos vais-

l iOUSe , lū!Er J IBer; 5 1 St a v e n u e - r t»» Jaunystės dvasia sugrįžta silp
niems ir seniems. Naujasis NUGA-
TONE moksliškai sustiprintas su 
VITAMINAIS A ir D — sustiprina 
nervus, muskulus ir susilpusius or-

) ganus, kurie yra sutinge ir tiK da-
[ linai veikia. Nervuotumą išvaro 
tuoj nes NFGA-TONE turi be vais
tų VITAMINŲ A ir D, kas veikia 
kaip vaistas i nervų sistemą. Tas 

S U S i p a Z i n t l SU n a u j a i s d r a i l - | t y r a s i s vaistas parduodamas su ga-
•v i .• -v_ i , ,v . (rantuojama pinigus grąžinti pas vi-

g a i S , p a S I S O k t i , p a s i S n e k U C l U O s u s v a į s t i n inkus Isigykit bonką to t i TUlikhirmp. rninnfV^P T>ialpi- n a u J ° > ° NUGA-TONE šiandien. Jūs 11 p i l lKlUOSe IUIllUOSe, p i t U « l nusistebėsite tuo, ką jis jums su-

ngia gražifrje Com*munity 
House, 18^-B^r 51s 
lapkr. 21 d . Grieš Etovaie 

sti vertai vakarėlį. teiks. 
I T n n i i o i n ' Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL<-JVUllilSdJU. t a i i d e a i u s Huosuotojaa. 2 5c ir 5Ce. 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

— o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ava. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Liemvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos j 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. C. lachawicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CAXal 2515 
4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZM 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

I 'A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

EMIL DENEM ARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

Vien Buick gati siūlyti vertybę, kaip naujas 1222 oolių wheel-base 
Buick 8 Keturių-Durų Sedan žinomas kaipo Model 47. . . Šis nepap
rastai erdvus ir smagus karas turi užpakalinę sėdynę į kuria grali su
sėsti trys dideli asmenys.. . Trunk vieta užpakaly nepaprastai dide
lė ir joj yra spare tire.. . Karšto vandens šildytuvas ir elektrinis 
laikrodis jau į taisyt i . . . Praėjusiais metais tas pats modelis buvo 
parduodamas už $1335.. . š is naujas 1937 modelis, gražesnis ir Puoš
nesnis negn kada pirmiau pristatomas jums už tiktai $1054. 

IŠRODO KAIP BUICK METAI 

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

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

m 
• i 
•i 

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

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

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

3860 Ogden Ave. • i *jK Tel. CRAwford 4100 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lactaicz ir Sunai 2314 \Vest 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage AveJ 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.--4447 S. Fairf ield AveĄ 

J 

file:///Vest
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VIETINES ŽINIOS 
MŪSŲ Skyriaus 

Veikla 

BRTGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyriaus susi rin
kimas jvyko spalių 20 d. Sus 
me pasidžiaugta Vilniaus už-
grob. suk. paminėjimu, kuris 
knogeriansiai pasisekė. 

Skyrius rengia vakare pa
rapijos naudai. Nutarta, kad 
atstovai praneštų draugijoms 
apie rengiamą vakarą ir kad 
kiekvienos dr-jos atstovas rr-
portuotų sekančiam skyriaus 
susirinkime, kiek draugija pri 
ridės prie kilnaus darbo. 

Kadangi rengiama bankie-
tas (lapkr. 22 d.) klebono 25 
metų kunigystes jubiliejui pa
minėti, skyrius paragino, kad 
visos draugijos, kurios nori 
prisidėti su pasveikinimais, 
turi kreiptis į kun. P. Oasi fi
ną, kuris pirmininkauja ju
biliejaus bankietui. 

Pirm. P. Kvietkus praneši, 
kad gruodžio men. po Cbica-
go lankysis Vilniaus Vadav. 
Są-gos atstovas Uždavinys. 
Skyrius taip pat rengs pra
kalbas. 

Siame sus-me dalyvavo at
stovai: Susivienijimo — V. 

metų bazaras būtų sėkminge
snis. Daug tam pagelbėjo vie
tiniai i r iš toliau biznieriai, 
kurie aukojo brangių dova
nų, kaip tai, Roosevelt Fnr-
niture Co. (aukavo brangią 
kėdę). Ją, laimėjo pats savi
ninkas Jonas Bertulis, kuris 
čia pat ir vėl paaukojo parap. 
Kita brangią dovana. radio | n m i ° t a rPe> 3*** V7*** 
aukojo J . Budrikas. Peoples I kP- i r š v - Cecilijos ebore IK i 

iškėlė jaunosios tėveliai. 

Vestuvėse dalyvavo ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių, 
jų tarpe dr. Bartben, dr. Ka
linauskas su savo šeftna ir kit. 

Jaunavedžiams sudėta gra
žių linkėjimų ir brangių do
vanų. 

Jaunojo tėveliai ta ip paf 
iškėlė išleistuvių puotą,. 

Jaunasis gerai žinomas jau 

CICERO, ILL. 
Daugiau Inteligente 

55 

Fumiture krautuvės didelės 
dovana palikta leisti laimės 
būdu metiniame parap. pik
nike; bus padaryta tam tikri 
tikieteliai ir platinami prieš 
pikniką. Be to, kun. Šaulins-
ko pastangomis, M. Kareekui 
gelbėjant, gauta visam baza-
rui kitokių dovanų. Todėl ir 
klebonas ir visi parapijonai 
tiems biznieriams bei visiems 
ką, nors aukojusiems labai dė
kingi ir ketina kuo nors at
silyginti, o visiems dirbusiems 
bazare taria lietuvišką ariu. 

Lietuvytis 

Šv. Vardo draugijoj. 

Į išleistuvių puotą, susirin
ko visi jo draugai, prietrliai 
palinkėti geros laimes, 
kėjo laimės. 

Vyčių 55 kuopa įteikė gi a- l]y;entu -t 

žią dovaną. Daug dovanų ga- j p ^ ^ ^ ^ 

C I C E m — Adv. K. J . 
Savickus ir L. Oreetis atida
rė ofisą (real estate biznį) 
V. Vaišvilienės name, adresu 
4934 W. 15th st. 

Adv. Savickus cicerieeiams 
jau ši (k tiek žinomas. Kelis 
sykius yra kalbėjęs parap. 
svetainėje. Jaunas advokatas, 
bet gabus. C erai žino visas 
teises. Kalba graliai lietuvis 
kai, ko kai kurie advokatai 
negali, ar, gal, nenori išmok
ti savo tėvų kalbos. Mes, ci-
cerieeiai, laimingi susilaukė 
savo kolonijoj daugiau inte-

vo ir nuo kitų draugų. 
Abu jaunavedžiai yra bai

gę aukštesne mokyklą. Rap. 

eicerieciams su
sipažinti su naujais biznie
riais. Kam turėti r> ikalus su 

I. 
Gerk Prel. M. Krušas 

Mundeleine 

Tveriasi Muzikos Ir 
Dramos Ratelis 

y 

DTEVO APVAIZDOS PAR. 
— Šios kolonijos pralavintas 
jaunimas muzikoje neturi be-

Paukštis i r A. Srupša, Šv. į ndro sąryšio. Todėl iš jauni 
Pranciškaus Vien. Rėmėju jmo kilo sumanymas, kad bii-
skyriaus — T. Norbutienč, j tų duota jam proga sudaryti 
Tretininkų — Norkienė, Šv.' tokį sąryšį. Sumanymą išgi-
Kazimiero Akad. Rėmėjų — rdo pirmutinė Brolių ir Sese-
Vaikutienė, Nekalto Prasidė j rų Susivienijimas (didžiausia 
jimo P. Š. moterų dr-jos — | vietos draugija) ir menesi-
Ukanienė, Apaštalystės Mal- niame susirinkRne nutarė tve-
dos — P. Vaicekauskienė, Šv. r t i jaunimo ratelį. Tam rei-
KazJ'miero draugijos' — P. (kalni draugija išrinko Juozą 

U\vietkus, choro — Ona Ivin-. Kuzmicką, 
slcaitė, Rast 

svetimtaučiais, kurie nekarta 
ir prigauna. Oeriau pa veski! 6 

Ir pats klebonas kun. K. 
Bičkauskas Jaunai porai lin-
visus reikalus savo tautiečia-

Siandien J . Em. k a r d i n o - ' m ^ k u r teisingumas neabejo-
las Mundelein, Chicagos ar- tinas. Rap 
kivyskupas, priima didįjį sve j Rasta Pinigu 
čią J . Em. kardinolą Pacelli, ' _ _ _ _ a 

Šventojo Tėvo sekretorių, Šv. • Ciceroje rasta pinigų. Kas 
Marijos seminarijoj, Munde- eidamas 14 str. pametėte, at-
lein, TU. J tą iškilmingą pri- sišaukite adresu 1822 So. 48 
ėmimą yra pakviestas ir gerb. 'et. Pinigus rado A. Jaukšienė. 

i i A. 
KAZIMIERAS 
MicEvierus 

mirė Spalio 24, 1936 m., 10:20 
vak. sulaukęs pusamžio metų. 

Kilo iš Panevėžio Apskr., 
Panovėžio parap., Pamarliftkio 
kaimo. A metrikoje išgyveno 30 
metų. 

Palike rtirteliame puHfid!'i<e 
mnterj Elzbieta, po tovaiK Ki-
7o«fA. nfiv" Albe"tn 14 ir>otu, 
dukterj Aldoną. Svocreri .Tona 
Kize, Svog-erka Orasild i Zala
torienę, ir iu še i^a ir tris pus
brolius: Petrą. Mvkolą tr An
taną ir moteris Dišius. puwc-
perA o^a š'ikione ir vyra Juo
zapa, pusbro'i Antaną Jokantą 
ir Elzbietą Grig-alienę. 

O Li"tnvoio tH«c Kroijuc. Ter-
naeą, Juozapą ir Pranciškų. 

Kūnas pašarvotas 2*43 W. 
Pershing Road (arba 39th St.) 

Laidotuvės j w k s Trečiadieni. 
Spalio 28 d., 1936. iš namu 8 
vai. rvto h't i ath'^ptps i Ne
kalto Prasidėjimo Avenč. Pane
lės nnr. bažnvcHa kuriai ivvks 
greduling-os pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldlį bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečirfme visus 
gimines, draugus-ares ir pa*ys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris. Sūnus, D-ik-
tė, Pusbroliai, S voveriai, švo-
gci-kos Ir kiti giminės. 

LAPINSKO KLIOBAS 
Visi, kurie turite pamegi- devčti gražų, gerą, steliuotą 

9 

prelatas M. L. Krušas, 
Jurgio parap. klebonas. 

Sv. 

MADRIDAS PANARDY
TAS BETVARKftN 

Iš Motery Sę-gos 2 ko. 
Darbuotes 

CICERO. 
Džionsonienės 

Sajungietes 
vyrui mirų?, 

Llni ta t ion". Bilos numeriai? 
772 ir 773. Jei tos bilos pe
reitų, tada būtų daug mažės 
nes taksos. 

Ir mūsą klūibas pasiųs sa
viems senatoriams, abiejų rū
mų, kad jie tą, biliu remtų. 

Pečiulis buvo labai dekin 
gas klubo pirmininkni už su-
t iktą pagelbą. 8. Bukauskas 
nusiskundė, kad viešosios mc 
kyklos vaikai kreidomis ter
šia jo namą. MADRIDAS, spal. 25. -

Madrido gyventojai panardy- k l l 0 P a s»vo sus-me spalių 12 Prie klubo prisirašė dn nagi 
ti baimėje, kadangi kas va- d- ™<*ėjo aukų ir užprašė šv. ji nariai. 
landa numatomas sukilėlių' Mišias, kurios bus laikomos l Kitas (SILSI rink ima s įvyks 
lakūnų pakartotinas puoli* s P a l i u 2 7 d- B e t o ' P^prašy-J lapkričio 17 d. Koresp 

tos pirm. K. Sriubienės, pa 

Apie Telšių Klubo 
Pramoga 

Į Telšių Bendro klubo pa
silinksminimo vakarą spalių 
17 d., atsilankė gražus būrys, 
svečių. Jų tarpe buvo dain. Pirma? 

mas ne su bomlbomis, bet su 
Darbas jau pradėtas. Būre-[kulkosvaidžiais. Šimtai tūks-

lis jaunimo jau pasiskyrė da
rbu. Vieni lavinasi lošime 
(pasirinko veikalą "Dvi pu
sės galvos", vieno akto ko
medija), kiti rengiasi koncer
tinei programai. 

s pasiroavmas įvvks 
Rimkus ir Budriko radio pra j d r a i l g v s t e s BroY]U i r S e s m } 

n; sėjas Valančius. Visi link- S u s _ m o m e t i l l i a m e v a k a r e > |a_ 

pkrieio 22 d., parapijos sve
tainėje. 

Spalių 27 d., 8 vai. visi ja n 
nuoliai, kurie tam pritaria, 
prašomi atvykti adresu: 2107 

smai laiką, praleido. Malonu 
girdėti, kad telšiškiai turi jau 
ir savo muzikantus. Oarbo 
Gedvilui. 

Klubo sekantis susirinki
mas įvyks antradienio vaka
rą, spalių 27 d., pas Balčiu- į S o - Halsted str. (Jėjimas per 
mis, 2212 W. 23 st. Visi na- k rautu vę). 

iriai prašc.ni a.tisilankyHi ir 
naujų narių atsivesti. 

Telšiškis 

Kas Veikiama Pas Mus 

NORTH SIDE. -
jos bazarą baigėme gražiomis 
sėkmėmis. Per visus tris sek
madienių vakarus 2Lnonių gau 
šiai lankėsi, gi darbininkai 
dirbo pasišventusiai. Tikima
si, liks nemažai pelno. Yna/' 
smarkiai darbavosi Šv. Ceci
lijos darbininkai su Jonu Ra
moška priekyje. Nėra abejo
nės, kad minima draugija lai
mėjo pirmą dovaną. Ją seka 
Šv. Rožančiaus draugija ir 
mūsų jaunimo Vyčių vietinė 
kuopa, kuri prie laimės rato 
stebėtinai gerą biznį darė. Ne 
atsiliko ir kitos draugijos; 
kaip Aušros Vartų, kurios va
rdu smarkiai darbavosi žymu
sis parapijonas M. Andruške-
vičius* Šv. Juozapo, Šv. My
kolo i r kitos. Žodžiu sakant, 
visi dėjo pastangų, kad šių 

Tą vakarią įvyks veikalo 
repeticija, o po to susirinki
mas, kuriame turėsime paski
rti rateliui vardą, išrinkti pa
stovią valdybą ir apsvarstyti 
tolesnį ratelio veikimą. Dėl 

Parapi-1 informacijų galima pašaukti 
Canal 6581. 

tančių asmenų dieną ir nak
tį turi nukreipę akis į pa
danges, kad pastebėjus suki 
lėlių lėktuvus ir gavus pro
gos kogreičiau pasislėpti kur 
rūsiuos?, kad išlikus gyvais. 

Mieste didžiausia betvarkė. 
Nėra jokių viešųjų patarna
vimų. Daugumas vyrų išsiųs
ta karo frontan. Traukinių 
judėjimas suspenduotas. Gat
vėse trafikas komažiausias, 
daugelis žmonių užsidarę sa
vo butuose. Vienur kitur ra
dikalai šūkauja: "Nepasiduo 
sime! Mes laimėsime! Tr.rime 
laimėti V 

pirm. 
simeldėm už a. a. Džionsono 
sielą. 

Mūsų kuopa remia gerus 
darbus. Štai, sąjnngietės, Sta-
šaitienės giininaičio kun. Sta
šaičio primicijos puotoje 9ū 
pasveiki.f:mu kuopos vardu 
pirm. K. Sriubienė įteikė ir 
$10.00 dovanų. 

Toliau, kuopa dai^uojasi, 
kiek galima, parapijos jubi
liejaus bazare. A. J. 

Iš Namų Savininke 
Veikimo 

Už draugystę 
Jurgis Jakubauskas, pirm. 
Juozas Kuzmickas, organ. 

Įspūdingos Vestuves 

BRIDGEPORT. — Spalių 
17 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 
moterysten įstojo E. Tolvai-
šiūtė su Petru Masavu. Šliū 
bas buvo per sumą. Jaunave 
džiai, jų tėvai, giminės ir drau 
gai bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos. 

Per šliūbą solo giedojo G 
Giedraitienė "Ave Maria*', 
A. Daračūnaitei įjritarianl 
smuiką. Bažnyčia buvo išpuo 
šta gėlėmis. Vestuvių. puot$ 

CICERO. — Spalių 20 d. į-
vyko skaitlingas Namų Savi-

Retas kas jau betiki šiems ninku susirinkimas. KaLbeto-
šautanams. Kas čia gali lai- jas adv. C. Kai gražiai nupie-
mėti, kai Madridas jau suki- šė organizacijos svarbą, ypač 
lėlių apgultas. Sukilėlių va- namų savininkams. Taip pat 
dovybė y r a paskelbusi, kad palietė ir kitus dienos klau-
j t i radikalai nepaduos mies 
to, viskas bus sulyginta su 
žeme. 

BLOKUOS KATALONIJOS 
UOSTUS 

PARYŽIUS, spal. 24. — 
Čia gauta ž:nių, kad Italija 
su Vokietija yra nusprendu
sios blokuoti Katalonijos (Is
panijoj) uostus, kad neleidus 
Maskvos bolševikų laivams 
pristatyti ginklu, Ispanijos 
radikalams. 

MALETAI. — Paskutiniu 
laiku oras tiek atšalo, kad rug
sėjo 27 d. naktį buvo gana 
stipri šalna, o rugsėjo 29 d. 
vakare pasirodė prrmieji snie 
go krituliai. Ūkininkai iš to 
daro išvadą, kad bus anksty
va ir šalta žiema. 

simus. 
Vakaro rengimo komisija 

pranešė, kad mano surengti 
"card ir bunco parties". Jau 
turi stambių dovanų. Po to 
vakaro bus surengtos viešos 
prakalbos. Kalbėti apsiėmė 
adv. C. Kai. ' 

Raportu iš Cook county 
Civic Council susirinkimo, iŠ 
vandens departamento, pasi
rodė, kad politikieriai ima vi
ršų, kad viešosios įstaigos tu
rės mokėti už išvartotą van
denį. "Town Boardas" pa
skyręs 60,000 dol. šelpimui 
beturčių. » 

Akademijas Rėmėjos 
Dėkoja 

CICERO. — Š. K. A. R. 9 
skyriaus vardu, dėkoia L 
Šeputienė, pirm., ir visa ko
misija už *pai;amą suteiktą 
spalių 4 d. piknikui — biz 
nieriams: Miliauskams, Bočū-
nui, Bartašiui, Baubkui, Še 
pūčiui (už nuvežimą savo tro 
ku), taipgi visoms už pasi 
darbavimą ir aukas: Čerkau-
skienei, Šeputienoi, Bartkai-
tei, Miliauskienei, Buividie-
nei, Gricaitei, Bartašienei, 
Laurinaitienei. 

Šiuo ir vėl prašom visus 
atsilankyti trečiadienį, lapkr. 
4 d., į parapijos svelainę, kur 
bus lošiama " b i n g o " su daug 
dovanų. Visi turės progos lai
mėti. Tikietai 15c. P, Inas ski 
riamas parapijos sidabrinio 
jubiliejais kvotai. 

Skyriaus sus-mai būna kas 
pirmą antradienį kiekvieno 
mėnesio. Prašomos rėmėjos 
naujų narių atsivesti. 

Mūsų skyrius ir jauname 
tės gražiai darbuojasi. Jų su 
sirinkiinas bus pirmadienį 
spalių 26 d., vakare. A. J 

ŪKININKAI ĮSIRENGIA TE-
LEFONUS 

PAGERIAI. - - Paskuti-
niomis dienomis daugelis Klai 

Iš tax payers council pra-.pėdos krašto ūkininkų įsiren-
nešta, kad tik mūsų klubas gia telefonus. Yra daug kai-
turi teisės dalyvauti vyriau-, mų, kuriuose dar nebuvo nė 
siojo councilo susirinkimuose.! vieno telefono. Bet šį rudenį 

Pranešta, kad sausio mėne
sį Illinois legislatūroje bus 
įduotas bilius \ .nuoš. " T a x 

visi didesnieji ūkininkai pa
duoda prašymus įrengti tele
fonus. 

siūtą, kad pertikrinus atsar
gų lietuvį ir prirodžius, jam, 
kad steliuotas siūtas priduo
da skirtingą individuališkumą 
asmeniui, kuris jį dėvės. 

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

mą gražiai rėdytis, nešioti 
gerus drabužius steliuotus 
pas kriaučių, galite dabar į-
sigytį siūtą, Topcoatą a r 
Overkautą tik už $2 į savai
tę, prisirašant prie J. F. La-
Pinsko Siūtų Kliūbo. 

Ponas LaPinska yra vietin-
telig lietuvis agentas del di
džiosios J . B. 8impson kriau
čių kompanijos. J is nori duo-'born St., Clncago, Illinois, 
ti kiekvienam lietuviui progą | Atienticn Mr. G. F. LaPinska. 

KAIP AŠ GALIU ĮSIGYTI SIŪTĄ UŽ $2. Į SAVAITC? 

Vardas 

Adresas 

(Arba galima pasirinkti Topl'otą ar Oreriota.) 

\ ^ 

R A D I O SPORTAS 
FUTBOLO REZULTATAI: 

J. F. Eudeikio Ensemblis 
vėl išpildys pirmą dalį lietu
viško radio programo, kuris ' — ~ 
bus leidžiamas šį vakarą iš Indiana 0; Ohio statė 7. 
W1IFC, (1420 k.) 9 v. Antroj Niitre Dam? 0; Pittsburgh 26. 
daly girdėsime jauną artistą, MkJiigan 13; Columbia 0. 
kuris dainuoja p r WBBM, Nftvy 0; Princeton 7. 
Jack Savage, lietuvis. Akom- Hoįr Cross 7; Caraegie T. 0. 
panuoja muzikai iškas torio. 
Pranešė.'as šių programų Po
vilas Saltimieras. 

Kalbės County CKrk Micba-
el J. Flynn ir lietuvis kandida 
tas į teisėjus Jolin T. Zūris. 

PLATINKI* 6 "DRAUGĄ 

LIETUVIAI ADVOKATAl"" 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEFH J. GRISH 
LTETUVTS ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockivelI St. 
Telefonas KEPiihllc »«00 

State 4690 Prospect 101 f 

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

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

6:00 vakare 
188 VV. Randolph St. 

Valandos: kasd^n nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

PATARĖJAS 
10707 So. Mlchlgan Ave. 

CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

St. Joseph 0; W. Choster 0. 
Towa 18; Towa Fr^sb 14. 
X. Central 7; Augusta na 0. 
Colgate 41 ; L a f a m t e 0. 
AVesleyan 14; Amlicrst 7. 

.4 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKAI 

[ REIKIA virojų, taniautojij prie sta-
j lu, indų plovvjij, portors, soda-dis-
j ponsei*s. Taipgi reikia typistos dėl 

len^an.s ofiso darbo darbininkij 
samdynio agrntūrai. Kreipkitės į 
Colias Employment A^ency, 104 8. 
Halsted St, 2-r>-s lrbis. valandos 
nuo 7:00 ryto iki 8:00 vakare. 

REIKALAUJAMA vyras arba 
vedusi pora, be vaikų, ūkio darbui. 
Ūkis randasi arti Chieapos. G ra
žus. Mažas. 2436 W. 59th St. 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

PARDUODAMA užeiga su namu. 
Labai pigiai. Ekstra lotas. Salo 
šokiams, vestuvoms, ]Wf("in.s, ir t.t. 
4oo3 fc>. Rockwell S t 

PIRKITE ANGLIS DABAR 

BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
ran, $5.75; screeninps, $4.75, 
GRUNDY MINING CO., telefonas 
UEDarcrest 1131. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo

terų, Mergaie ų ir Vaiku. 
NERIA VILNONES PAN-

C1AKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VIOtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

Jr 
JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 5p 
JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

î 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna mlera so City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais troknls. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CAKal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 

h 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BAL6ITIS, Manager J 


