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MASKVOS AMBASADORIUS VADO
VAUJA MADRIDO RADIKALAMS 

PORTUGALIJA TAI IŠKELIA VIEŠU
MON ATSAKYMU Į BOLŠEVIKŲ 

PRIEKAIŠTUS 

KARDINOLAS SVEČIAS CHICAGOJ 

Ananjuez ir Eseorial visiškai 
atk irst i nuo Madrido 

T/)NDONAS, spal. 26. — BURGOS, spal. 26. — Pa-
Portugalijos vyriausybė atsa-' pildomomis žiniomis apie sil
kė į Maskvos iškeltus kaltini- kilėlių veikimą pažymima, 
mus Ispanijos sukilėliu remi- kad EI Eseorial miestas ties 
roo klausimu. Atsakymas yra 'perė ja Guadarrama kalnuose 
21-o puslapio dokumentas. Į- ,(šiaurvakaruose nuo Madri-
diiotas valstybių neutralmno do) dar nevisiškai užimtas, 
komiteto pirmininkui, lordui tačiau kas valanda numato-
riymouth. Dokumentą pasira 
šo Portugalijos užsienių rei
kalų ministeris dr. A. R. Mon 
teiro. 

Portugalija atsakymo nuro 
d o, kad Maskvos ambasado
rius M. Rosembergas vado
vauja Madrido radikalų vy
riausybei. J is dalyvauja radi
kalu mmsterių kabineto po
sėdžiuose. Rosenbergą Madri-
dan atlydėjo 140 bolševikų 
agentų. 

Rusijos bolševikai Madride 

nius reikalus. Pereitų mėnesį 
55 bolševikai karininkai atvy 
ko Bareelonon. Maskva visas 
laikas siunčia radikalams gi n 
klus, amuniciją ir visokią ka
ro medžiagą. Pažymima, kad 

nias jo puolimas. Sukilėlių 
kariuomenė užėmė šalia mies
to dominuojančias pozicijas 
ir rengėsi griauti miestą. 
Staiga nuo šio žygio susilaiky 
ta, kadangi dešiniajam kariuo 
menės (koliumnos) sparnui 
pavyko pasiekti ir perkirsti 
tarp Kl Eseorial ir Madrido 
geležinkeli. 

EI Eseorial? vra tūkstan-

Jo Emin. kardinolas Pacelli, Popi*žiaus^*lstybės sekretorius (dešinėje pusėje) m Jo 
Emin. lkardinolu Mundelein, Chicago1 arkiv>\s%tpu. Ai nuotraukia padaryta Chieago kardi
nolo rezidencijoje. (Acme Photo.) 

ĮSIDĖMĖTINI ITALŲ SU
TARIMAI SU NAGAIS 

BERLYNAS, spal. 26. — rinus taiką vakarinei Euro-
Italija padarė svarbius suta- pai, bet iš šio pakto išima Vo 
rimus su Vokietija ir Italijos kietijos rytinių sienų užtikri-
užsienių reikalų ministeris nimą. Anglija ir Prancūzija 
grafas Ciano išvyko Romon. gi pageidauja, kad rytinių 

Prieš apleisiant Vokietiją' valstybių sienos būrų užtik-
min. Ciano korespondentams rintos. 
plačiai apibudino tutarimo j Italija ir Vokietija suta-
turinį ir abiejų valstybių b?n ria draugingai subūti su T. 
drą programą. j Sąjunga. Jtalija pasižada dir-

Padarytu sutarimu Italija bti, kad T. Sąjungon įvedus 
ir Vokietija netiesioginiai pri reikalingas reformas ir tuo 
pažįsta Ispanijos sukilėlių va būdu jon grąž/nus ir Vokieti-
dą gen. Franco t :kruoju Ispa- ją. 
nijos valdovu, kadangi jį re-i Panaujina sutarimą centri-
mia daugumas ispanų ir ka- nes Europos klausimu ir pasi 
daugi jis kovoja, kad šalyje j ryžta griežtai kovoti prieš 

BRITU SPAUDA SVEIKINA KARDINOLAS PACELLI ; VYSKUPAS IŠ VARŽYTI 
ISPANIJOS SUKILĖLIŲ 

ŽYGIUS 

panaikinus anarchiją ir graži 
mis tvarką. Sukilėlių valdo
muose plotuose grąžVnta reika 
linga tvarka ir normalus gyve 
n imas, kad tuo tarpu radikalų 

bolševikizmą nacių vadovybė
je. 

Sutaria kultūrinės kūrybos 
pasikeitimais ir Vokietija pri 
pažįsta Italijai Etiopijos už-

IŠVYKO I S T , PAUL 
apnyktuose plotuose visas lai kariavimą 

LONDONAS, spal. 26. — Jo Eminencija kardinolas 

NIU PARDUOTAS IR 
k PAŠAUTAS 

kas vykdomas kruviniausias 
teroras. Tačiau Italija ir Vo-

Ui Etiopijos pripažinime 
Italijai Vokietija laimi kai 

Nepaprastas dalvkas įvyko. Pacelli, Vatikano * vaistvbės ^ " . Q
A J r • v 

čiai radikalų milicininkų. J ie j Britų s p a u d a s t a į g a p akeitė sekretorius, Jo \ Eminencijos! 

26. — 

dabar turės pasiduoti, 
bus sutrioškinti 

arba savo toną Ispanijos klausimu, kardinolo Mun 
T> .v,. - - , , I gos arkivysku 

nutvėrė , s p ė t u s ir Aranjuez. j mui j r s v e i k i T m I s p a n ; j ( > s RU. 
įmesto ginėjus radikalus, už-1 k i , f , i u s m jų l a i n i p j i m a i s 

prieš Madrido radikalus. 

leino, Chica-

šį atsakymą rašant Alicante j f ^ n ^ į 

imdami tarp to miesto ir Mad 
rido • geležinkeli — 16 mylių 
nuo Madrido. Tr ria tūkstan
čiai milicininku neturės kur 

•t~ 

.uoste iš dviejų Uyvų iškrauna 
ma radikalams prisiųsta bol 
šėriku karo medziasra. 

Madridas kol kas neužblo
kuotas dar iš rytinio šono. 
Joi Madrido radikalai nepa-

dimas, vakar aplankė St. Ma
ry of the Lake -universitetą ir 
seminariją, Mundelein, 111., 
ir ten gėrėjosi puošniais auk-

Spauda rado, kad Anglijai stojo mokslo įstaigos pasta-
nėra nė mažiausio pagrindo 
laikytis Madrido radikalų pu 
sės, kai šie, galima sakyt, jau 

VATIKANAS, spal. 
pa 

informuota*, kad Ispanijos 
radikalai Barcelonos vv&kupa vjfnių vy- . . . . . ' .-didesniam .jo paniekini 
. teimi#ti 

vergą" ir po to radikali? poli
cininkai jį nušovė. Prieš nu-
žudysiant vyskupas apstum
dytas ir sunkiai sužeistas. 

kietija pasisako ir toliau už kurias ekonomines koncesijas 
nesikišimą į Ispanijos vidaus Etiopijoj ir vokiečių koloni-
reikalus. Toliau, italai su vo- žavimą, taip pat Italijos nuo-
kiečiais pasisako už Ispani- ( širdžią paramą kolonijų atga 
jos nacionalinę ir kolonijine vimo reikalu, 
neliečiamybę ir reiškia vii- K a i p . t f t paskelbtas *is 
ties, kad netęlunoj, ateityje sutąrHJ^ąs, Voltį 

1 l bendrai su didziosiomjs vais- * - • * • » - . • » . • * > • 

pralaimėję karą. Tuo labiau, 
kad Vokietija su Ttalija griež 

Pagaliau nurodoma, kad Į duos miesto, artimiausiomis tai pasisako prieš radikalus 
Maskva iš pat pradžios vi- dienomis pasijus, kad ir tame1*1* karštai remia sukilėlius. 
siškai nesidomėjo valstybių 
sutartu nesikišimu į Ispani
jos rerkalns, kadangi ji dar 
anksčiau dirbo už pilietinį ka 
rą ne tik Ispanijoj, liet ir pa
čioj Portugalijoj. 

šone jie uždaryti. 

tais ir įrengimais. Kardinolas ' Be to, Vatikanui pranešta, 
svečias pareiškė, kad jam n ;e kad Eiguera miestelyje anar-
kur neteko matvti tokios dide chistai sušaudė devvnis kuni-

* * 
lės ir gražios seminarijos. 

ti Londonan n?papraf 
tybėmis imtis vaidmens pa- ją, kuri praneš Anglijos vy-
saulio politikoje. riausybei, kad Vokietijos pa-

Italija ir Vokietija sutaria daryti sutarimai su Italija 
prisidėti prie planuojamo Lo- nieku būdu nekliudys AnglL-
karno naujo pakto, kad užt:k- jos interesų. 

Kardinolui svečiui ir TYB-
kupams buvo surengti pietūs 
seminarijoje. Po pietų aukšta 

gus. 

KĄ SAKO MASKVOS 
BOLŠEVIKAI 

Anglija žino kur link vėjas sį s svečras išlydėtas į Cnrtis 

CUKRAUS FABRIKAI DIR-i POPIEŽIAUS PASIUNT1-
BA PILNU TEMPU NYS ETIOPIJOS SOSTINES 

KAUNAS. — Cukraus fab ADDIS ABABA, Etiopija, 

pučia ir žino, kaip ginti savo 
BOLŠEVIKŲ PAGELBA 

i gyvuosius interesus. 
ISPANIJOS RADIKALAMS 

ISTANBULAS, Turkija, 
Portugalijoj įvykęs laiviniu i spal. 26. — Tarp spalių mėn. 

kų sukilimas buvo Maskvos 
agentų darbas. 

PADEGTI LAIVAI SU 
BOLŠEVIKŲ GINKLAIS 

GIBRALTARAS, spal. 26. 
- Radijo žiniomis iš Paima, 

1 ir 24 d. iš Juodosios jūros 
Bosporo sąsrauriu perplaukė 
mažiausia 

RADIKALAI NEPATEN 
KINTI LAKŪNŲ 
SKRAIDYMAIS 

MADRIDAS, spal. 26. — 
dvylika Rusijos Radikalų vadai pareiškia, kad 

bolševikų laivų su karo med- Į sukilėlių lakūnų skraidymai 
žiaga ir žibalu, skirtu Ispani- jgfo. miesto padangėmis, g-rdi, 

patiems sukilėliams žalingi, 

rikai šVuo metu dirba jau pil- spal. 26. — Šiame mieste pa
nų tempu. Abu kasdien vidų- statyta katalikiška katedra, 
tiniškai pagamina po 1500 kuri vakar pirmą kartą ati-
maišų cukraus. Marijampolės daryta. Šventasis Tėvas Po-

. fabrike cukrinių runkelių jau piežius Pijus XI prisiuntė 
NELEISTA KOMUNISTUI {i IvSPani-i0S radikalų P****" yra apie 35,000 tonų, iš to čia savo specialų pasiuntinį, 

airportą, Glenviow. Iš ten iš
vyko į St. Paul, Minn. 

MASKVA, spal. 26. - - Bol 
ševiikų laikraščiai užgina kad 
sov. Rusija pasirengusi siųs-

SAKYTI PRAKALBĄ bon apie 20,000 rusų savanoj 8kaįčiaus apie 15,000 ton. per' J. E. arkhTskupą G. M. E. 
rnh dirbta, o Pavenčvo fabrike a- Castellani, katedros šventini-

TAMPx\, Fla., spal. 26. —! O Portugalijos nutraukimą pie 10,000 ton., iš to skaičiaus mui ir atidarymui. 
Komunistų kandidatas į pre- santykių su Madrido rad-ka-^pie 5,000 perdirbta. Impor- ; Arkivyskupas CasteUani va 
zidentus Earl Browder bandė Jais vadina ik fašistų aroganti ' tuoto cukraus jau nebelikę nė kar katedroje laikė pirmąsias 
čia atviram ore sakyti prakal- j a " . 

jos radikalams. 
Bospore ties sanitarine sto- į kadangi gyventojus dar dan

timi įregistruota, kad tie visi S i a» sukursto užsidegiman 
Mallorca salos, ispanų sukilę- J a i y a i ^ ^ .} M e k s i ] c ą , H a m ! P r i ^ " faš is tus- . 
hų lakūnai Barcelonos įlanko- Į b u r g % L o n d o n ą > D a n i j a , New 

Yorką ir į je bombardavo ir padegė du 
laivus n Rusijos bolševikų ' j į į . s „ p r a s t a > k a d jie plau-
KinklaiR, siun(Mama:s Ispani- j ^ . A , i c a n t p > B a r e o i o n a i r 

jos rad.kalaiT.s. j K a r t a g e n i J j l s p a n i o j , ? . Kai | 

Sukilėlių lakūnai pereitą kurie tų laivų grižo po 16 ar-
penkttadienį Malagoj bombar- ba 20 dienų, 
davo vieną laivą su amunici
ja-

Iš tikrųjų gi radikalai bijo, 
kitur. Neoficia- kad šie skraidymai gali su

kelti gyventojus prieš juos 
pačius. 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
HANTCOVAS, Kinija, spal. 

LOS ANOELES, Cal. spal. 26. — Kinietis Chen Hsien, 
26. — Šio miesto apylinkėse, 20 m. amž., nužudė peršauda-
vakar dieną atjaustas dukart, mas Hupeh provincijos gu-

NUŽUDYTAS KINIJOS 
DIKTATORIUS 

LAUKIA 20,000 BOLŠEVI
KŲ SAVANORIŲ 

LISABONA, spal. 26. — 

bą. Daugiau kaip vienas šim
tas vvru ir moterų susirinko 
klausvti kandidato. 

Staiga jaunų \yrų grupė 
pašoko, Bro\vderį ir kitus nu
vijo nuo platformos ir plat
formą nuvertė. 

Raudonieji draugai nulydė 

vieno maišo. Greit nebebus pontifikalines iškilmingas Mi 
nė savosios senosios gamybos šias. Pamaldose buvo Etiopi-

ILLINOIS KOMUNISTAI cukraus. j<* vicekaralius R. Graziani, 
NIEKO NEPEŠĖ I — italų kariuomenės kapelionai, 

i PABRANGO ARKLIAI | misionierių viršininkai, daug 
italų karininkų, valdininkų ir 

KLAIPĖDA. — Pastaruo- kareivių, 
do komunistų partijos kandi- ju laiku arklių kaina turguose Šventojo Tėvo pasiuntinys 
datams figūruoti lapkr. 3 d. staiga pakilo. Už vidutinį kalbėdamas susirinkusiems pa 

YVASIIINGTON, spal. 26. 
- Illinoiso autoritetai nelei-

rinkimų balote. Komunistai darbo arklį moka 500 — 600 reiškė, kad Mussolinio pas-
jo Brovderį į viešbutį ir neuž t,uo reikalu apeliavo čia vy- lt. Geresnius, tinkamus ka- ;tangomrs krikščioniška Italija 
ilgo jis traukiniu apleido riausian teisman. Teismas va- riuomenei arklius ūkininkai užėmė primityvę Etiopiją ne 
Tampa. kar atsisakė kištis į Illinois laiko numatomam tinkamų smurtui, bet taikos palaiky-

Komunistai šaukia, kad tai valstybės reikalus. j kariuomenei arklių supirkinė- į mui ir tikrosios krikščionybės 
skandalas — varžoma žodžio j jjimui. Gerus darbo arklius da i praplėtimui. 

Karo laivu Douro rparvykę išjla/svė. Bet jie tyli apie "žod- |R u s i j c s karinis laikraštis -bar superka eksportui į Švedi- j Po pamaldų arkivyskupas 
Barcelonos, Ispanijos, portu-.žio laisvę" Rusijoje. "Kra&naja Zvezda" 220 n- ją ir kitas valstybes. sveikbdamas vicekaralių sa-
™io; M * I L ^ . : woooU^o U J ^ f l ^ rm f l ™t* v\*n* «rtilp. kė: <4Tamsta neatuešei čia 

lengvas žemės drebėjimas. 

MARION, Va., spal. 2G. — 
Vakar čia nukrito lėktuvas 
ir penki asmenys žuvo. 

bernatorių Yang Jung-tai, di 
ktatoriaus šalininką Kai-šeko 
žymų šalinrnką ir rėmėją. 

PoVcija tuojau nutvėrė žu
diką. Priežastis aiškinama. 

galai piliečiai pasakoja, kad 
Katalonijos anarchistų ir ko
munistų autoritetai laukia 
ten atvykstant iš Rusijos 20,-
000 bolševikų savanorių ka
rių. 

BUENOS AIRES YRA 
2,388,645 GYVENTOJAI 

BL^NOS AIRES, Argen-
| t ina mieste surašyti gyvento-

Tie savanoriai bus paimtinai . Rasta 2,388,645. 1814 me 
į transportinius laivus iš J u o ( t a i s būta 1,575,814, o 1895 m. 
doscos jūros uostų. — 663,854. 

ryje, pirmą vietą visos artile
rijos šaudymų kautynėse lai
mėjo pabūklo viršininkas Mie 
leška. Pavardė lietuviška, tik 
nežinia, ar jos savininkas ir 
dabar lietuvis, ar jau surusė
jęs, pastebi " K a r y s " . Šios 
rungtynės Rusijoje yra pir
mos, j J (j 

Vakar Chicagoj kone per 
dieną sniguliavo. Kai kur van 
-dens klanai po lietaus buvo 
užšalę. 

Šiandien, lapkr. 27 d., vi
soj šaly minima Laivyno die
na. 

mirtį, bet gyvenimą, ne karą, 
•bet taiką." 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; po
piet šilčiau. 
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KAS PASTOS KELIĄ KOMUNIZMUI 

DIENOS KLAUSIMAI 

N1W YORKO PASAULINĖ PARODA 
1969 metais Ne\v Yorko miestas turės 

pasaulinę paroda. Parodai planai jau gami
nami ir jai skirtoji žeme jau valoma. Išlai
dų jai numatyta $125,000,000. Parodos plo
tas bus 1,200 akerių. Yra tikimasi, kad pa
roda aplankys 50 -milijonų Žmonių. Statyba 
prasidės jau ateinančių metų pavasarį ir 
bus užbaigti pradžioje 1939 m. Po to pra
sidės pastatų dekoravimas ir eksponatų iš
dėstymas. 

Kadangi laukiama tokio didelio minių 
suplūdimo, tai tur ima galvoje gerai sutvar
kyti komunikacijų. Apskaičiuota, kati per 
vienų valandų galima bus atgabenti ir su
leisti į parodų 160,000 žmonių. Parodon ga
lės ti lpti 800,000 žmonių. Ypatinga parodos 
a t rakci ja bus 250 pėdų aukščio bokštas. 

Kas p a r o d o j k e t i n a m a atvaizduot i I Daug 
maž tas, kas ir kitose parodose — progre
sas moksle, technikoj ir t.t. Bet šiuo sykiu 
planuojama i r šis - tas naujo. Žadama at 
vaizduoti žmonija ateity. 

Visose parodose gražiai ir įdomiai pa
rodoma mokslo progresas, technikos stebuk
lai, meno kūriniai , gamtos užkariavimai ir 
t.t. Parodoma, ka ip 'mokslas ir išradimai 
palengvino žmogaus gyvenimą, parodoma, 
ka ip meniški kūriniai kelia ir tobulina žmo
gaus dvasių. Parodose atsistebėti negalime 
mokslo i r technikos progresu. Matome, kad 
mokslas ir išradimai negaišuojant taikoma 
kasdieniniame gyvenime. Visose pramonėse 
nuolatai įvedama naujos mašinos darbams 
palengvinti . Mokama tobulinti augalų, javų, 
vaisių, daržovių rūšis ir gyvulių veisles. .Mo
kama kelti žemes derlingumų. Mokama nu
sausinti pelkes ir paverst i jas į derlingus 
laukus. Mokoma dykynes, k u r lietaus nei 
lašo nenukrinta , paverst i į sodus ir našius 
laukus. Parodose pamatome tūkstančius pa
vyzdžių visokių išradimų ir pagerinmių. 

Bet ko mes ka ip parodose, ta ip ir gy
venime pasigendame/ Kuri sritis dar tebe
laukia mokslininkų ir inžinierių? . Kurioje 
srityje žmonija nedaro progreso, arba jei 
ir daro, tai labai menkų f 

Mes pasigendame politinių, socijalių ir 
ekonominių inžinierių, kurių dėka būtų ge
r inama ir tobulinama žmonijos santvarka. 
Mes pasigendame tokios santvarkos, kur ne
būtų bedarbių, kur visi diribtų ir visi dirban
tieji turėtų žmoniškų pragyvenimų. Mašinų 
ir visokių įrankių j au begalės išrasta. Išra
dimai įvairiose srityse palengvino žmonėms 
darbus ir tolimesni išradimai nėra svarbūs. 
Bet labai svarbu da ry t i išradimus tame, kaip 
gerinti ir tobulinti ekonominę, politinę ir 
socijalę mašinerija. 

Visiems yra aišku, kad šioje šalyje yra 
tiek gėrybių, t iek turtų, tiek mašinų, tiek 
gamtos turtų, kad visiems galėtų užtekti 
darbų, visi galėtų sočiai pavalgy-i , gražiai 
apsirėdyti , visi galėtų žmoniškuose namtie
se, švariose aplinkybėse gyventi . Daoar-gi 
milijonai žmonių tokio gyvenimo neturi , o 
turė t i gali. Taigi i r sakome, kad nesvarbu 
akstinti pagerinimus technikoj, nesvarbu iš
radinėt i naujas mažinąs, nesvarbu išrasti 
naujus būdus žemės derl ingumui didinti , bet 
svarbu, kad būt galima prie jau esamų ma
šinų i r prie žemės darbų pr is ta ty t i visus 
bedarbius. 

New Yorko paroda žada atvaizduoti žmo 
nijų atei ty. Greičiausia atvaizduojama bus 
t ik technikinė pusė, o politinė, ekonominė 
i r socijalę san tvarka neibus paimta dėme
sin. Tos parodos rengimas eis senovišku ke
liu, šablonišku būdu. 

Komunistų propagandai kelių sėkmin
gai galima pastot i t ik pašal inant sųllygas, 
kurios pr irengia derlingų dirvų komunizmo 
sėklai. Taip pasakė kun. Alfred H. Rabe, 
Šv. Marijos universiteto prezidentas, San 
Antonio, Texas. 

Tai, žinoma, teisybė. Bet čia nemažų 
svarbų tur i ir pažinimas to, kų komunistai 
ištikrųjų duoda žmonėms. J u k jie neduoda 
darbininkams to, kų j ie žada. Tam Rusija 
yra pavyzdis. Komunistų vadai, teisybė, ten 
turi patenkintų gyvenimų. J iems nieko ne
trūksta. Komunistų vadai užėmė caro, kuni
gaikščių i r kitokių didikų vietas. J ie gyvena 
tų didikų rūmuose. Aišku, kad jiems gera. 
Bet kų ten turi darbininkų minios? O-gi 
alkį ir skurdų. 

Neseniai **Drauge' ' davėme palyginimą 
to, kaip gyvi na Rusijos darbininkai ir kaip 
gyvena Kstijos ir Suomijos. Matėme, kad 
Rusijos darbininkai daug skurdžian gyvena, 
negu Estijos ir Suomijos. 

Darbininkų padėtį reikia gerinti ir dėl 
jų apsaugojimo nuo komunizino ir dėl žmo
niškumo. Bet nemažiau svarbu danbininkams 
suprasti , kad komunizmo kelias neveda prie 
darbininkų būvio pagerinimo. Darbininkai, 
kurie seka komunizmų kad savo gerovę pa
kelti, bėga nuo meškos ant baisesnio žvė-
ri .s . Je i darbininkas tą žinos, tai jis, ir 
vargų, vargdamas^ nesusižavės kcuiunjsitų 
žadėjimais. 

Vilniaus Vadavimo Darbas Žymiai 

Pasikalbėjimas Su Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Pirmininku Dr. A. Juška 

Spalių devintųjų pasibaigi Rytų Lietuvų. š ia i draugija ' 
sešioliktij^ii Vilniaus kovų Vilniui vaduoti sąjunga pa 

metai , o su jais drauge savo dč* Įsikurti ir veikti. 
darbo metus baigė ir Vilniui , , T , . . 

, ,. \ . t r . , . Hirmet Vilniui Vaduoti sų 
vaduoti sųjunga bei Vilniaus . . * 

, v. • ,. r n junga pertvarkvs savo isla. 
g Iczmis tondas. Ta proga, 

g\ "OKHMMHMM 

I ^ H ^ ^ H ^ I | 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS , stos gerus darbus nepasitvir-
• j tina, ir į dangų tamstos ne-

Lietuvos papustnosiai- kai- 'galėsim įleisti, 
mynai vokiečiai, Hitleriui už-į — ?!... Bet įdomu, iš kur 

"Ta lkos '* spaudos biuro re- h l s / / a ( M a u -;uos« k l e š n i ų pa lemus kaizerio vietų, suko, iš- gi jūs tokių žinių gavote? 
, , . . i _ * . T... . . keitimų beveik nėra. Tik Vi- moko Bekritikuoti savo v v-' — Mūsų Dasiuntinv** UR keitimų beveik nėra. Tik Vi-

dak tonus kreipėsi i Vilniui . . , „. . 
, . . . . įmaus geležinio fondo pade 

vaduoti sąjungos pirmininkų ,. ., , . ., „* ' 
, . r v, , * T tis aiškiau apibrėžta. Sis k. 

dr. A. Juška , kuris padare , .. . 
,T . , . . . nuas veikia jau p .nk tus me 

t rumpa Vilniaus vadavimo . .. . v. . . 
, , v , tus ir ligi šiol turi surinkę.-

darbo apžvalgų. o 9 ( ) J 1 < ) ,,f , w , • 
1 3Z94442 litus aukų. Palvgi-

Pirmiausia. dr. A. Juška n u s ^ ū k i a m o t i k s l o s v a r 

pažymėjo, kad Vilniaus ze •, bnmtt, tokia suma nėra didi- siela nesvyruodama pasukusi pilnos navvnų, r kad sviete nie-
imu atvadavimas yra visų £ Vilniaus centu rinkim; 

moko Bekritikuoti savo Mūsų pasiuntinys kalbė-
riausvbės. Taip juos laiko y- jo su darbininkais, 
ra nustatęs propapandos mi- j — Nu darbininkais kalbėjo! 
nisteris Goebelsas. Patys vo- Bet kodėl j i s nepaskaitė lai
kyčia i apie Goeibelsų patylo- krašoių;; 

mis bet gi taip šneka. j Tas pats, taveršeiai, y ra ir 
Sako Goebelsas miręs. J o su balšavikais. Jų gazietos 

lietuvių reikalas ir V'lnlui 
vaduoti 

tęsiamas toliau bus su dide* 
i dangų, bet čia, ties rojaus kur nėra darbininkams ge-
vartais , jų ištikusi s ta igmena: riau, kaip Rasiejaus balšavi-

AMEBIKOS SKOLŲ NAŠTA 

Amerikos skolos, tai yra skolos iedera-
lės vvriausvbės, valstybių ir miestų, siekia 
virš 50 bilijonų dolerių. Tai jau didžiulė 
našta i r : tur t ingam kraš tui , ;Prez. Roosevel-
tos tvirt ina, kad laikams gerėjant, valdžios 
pajamos didės ir ne tik nereikėsių naujų 
skolų t raukt i , o būsiu galima pradėti skolas 
mažinti. Je i dalykai š i taip pradės eiti, tai 
bus gerai. O kų, jei priseis dar į gilesnis 
skolas bristi ? Tada ar t intus laikas, kada 
dolerio verte priseitų vėl mažinti. 

Seniai jau aiŠKii, kad Amerikos vyriau
sybių, federalės, valstybių ir miestų išlaidu
mas yra didelis. Tame dalinai y ra valdžiom 
sistema kalta. Prie vyriausybės vairo čia 
prisiplaka ne tie, kurie visuonunes pinigus 
taupo, o tie, kurie jų ko daugiausia išlei
džia. Teisybė, kiekviena part i ja sakosi sto
janti už mokesčių naštos palengvinimų. Bet 
viena a r kita par t i ja pasiekusi vairo tur i 
skaitytis ne vien su visuomene, o ir su tais, 
kurie dirbo už tuos, kurie į ofisus pateko. 
Tokiems priseina duoti darbus. Kuo dau
giau tokių i kdarbininkų ? ' par t i ja prisivei
sia, tuo didesnė armija dirba už jos vadus 
rinkimų metu. 

Taigi Amerikos valdžios sistema yra 
užburtas ratas . Iš vienos pusės visuomenei 
reikia žadėti taupumų, pagerinimus, o iš ki
tos pusės priseina skaitytis su armija, kur i 
dirbo rinkimų metu. Būsi geras visuomenei, 
nebūsi geras " a r m i j a i " ir sekančiais rinki
mais generolai pamatys besu be " a rmi jo s " . 
Būsi geras " a r i n i j a i " , liksi negeras visuo
menei. 

Kada ir kaip Amerika išeis iš to užbur
to rato, tai to turbūt niekas nežino. 

stu. Ne Vilniui vaduoti sų-
j u n r a turi Vilnių atvaduoti , 
bet ji turi telkti visos tautos 
pajėgas tam darbui. Sąjun
ga savo nariais, savo fondu 

kų rojuj. Bet pasikalbėja su sųjunga | sj svaivų n įu I ) a s į s e k imu . Ypač *\u\o Hv. Pe t ras sustal>des minis 
darbų žiuri labai plačiu ma- r a n t n a u j l l s f o n d ( ) komitetu;,. ' terį ir pradėjVs jį kamantinė- j pačiais darbininkais jūs" pa

kiniuose mielai dalyvauja vi- t i : 
r a t su orgamzicijų atstovai, 

graži Vilniai s darbo talke 
Vilniaus geležinio fondo ko 
mitetų tinklas kai kuriuose 

."s savo finansiniais su- apskHtyse yra gana planin 
manymais turi Vilniaus at 
vadavimų kuo daugiausia, pa 

tirtumėt, kad tame balšavčkų 
PPJUJ jiems yra didžiausia 
pekla. 

ir k i t 

remti. Iš to išplaukia, kad 
lietuvių tauta pati stiprėda
ma ir bet kurioje srityje žen-

gai išplėstas. Šiais metais fo
ndo darbe nauja Sjipulsa įne
šė išleistieji didieji Vilniaus 
pasai. Dar tik mėnuo, kai sk 
pašai išleisti, o jau. yra ,pei 

gdama pirmyn art ina ir Vi!- j 10{}() jų savininkų. Didieji Vi-
niaus atvadavimų. Kiekvic- , lniaus pasai skiriami geimo 
nu tokiu stiprėjimo faktu, m > s organizacijoms ir įstai 
nežiūrint, ar jis butų pada
rytas kurios nors organizaci-

— Kas esi, kad taip (Iru
siai veržies į dangę? 

— Juk aš reicho propa
gandos ministeris! Praėjusį sekmadienį turė-

— O, mums to nepakanka, dainas reikalų nuvažiavau į 
Mums telkia gerų darbų. Milvok/ę. Vėlų vakarų pasku-

— Prašau, argi jūs nokiau- j tiniu treinu grįžtu Oikagon. 
sot radio? Juk mes su šakni- įSteišine įlipa vienas žmogus 
mis išrovėm komunizmų, įve-!ir pniėjes kunduktorių sako: 
dėm tvarkų ir visus' ( aprėpi- j — Ksu labai pavargęs. Pr i -
nom darbu ir duena. įvažiuojant Vaukeganų būk ge-

— NVnorėo'au tikėti, kad ras mane pažadinti. O jei ža-

gOIUfi. 
Šiandien ;ipie Vilniaus ge 

šiais visuotines krizės laikais dinamas neklausyčiau, tai> be 
j jums tai būtų tikrai pasisekė, 1 jokių ceremonijų, imimk už 

GEKAI PASITYČIOJO 

jos, ar visos valstybės, ar pa- j ie2inj fondų galime išgirst ' 
skirų asmenų, Vilniui vadtto- kiekvienos organizacijos su 
ti sųjunga džiargiasi ir ji i sirinkime. Lietuvos visuome 
k t l i a aikštėn tiek Lietuvos ' m> jį l l 0 i ; a i lvm\^ Tačiau i*o 
vidaus gyvsnbne, tiek oku- j l u l t > t iks las^ne; v i tna dienu 
puotojo krašto lietuvių tarpo, įgyvendinamas, todėl jo vej 
tiek ir miūsų išeivijoje. \kwm reikia nuolatos stipr 

A'ilniui vaduoti sąjungai nti . Gražiai pamniama* Vi*-
šie metai, sųryšy su lenkų niaus vadavimo darbas, ka' 

Laikrašt is ' •^tihvaukee J o u r n a l " smai
liai pasityčiojo iš "Chicago Tr ibūne" . Mi
nėtas Mihvaukės laikraštis pacitavo iš " T r i 
b ū n e " specialę žinių apie tai, kad Uenerai 
Motors korporacija padarė su viena stiklo 
kompanija penkių unetų kontraktų sumoje 
$120,000,000. Kokia reikšminga ta General 
Motors kompanija, rašo Milwaukee Journal . 
J u k * 'Tr ibūne" kasdien baimingai rašo, kad 
mūsų kraš tas jau randasi ant bankruto kra
nto, kad komunizmas Amerikoj jau čia pat 
ir kad netrukus Jungt in ių Valstybių neliks 
an t žemėlapio. 

MOTERYS PRIE VIEŠŲ DARBŲ 

Šiais laikais prie W P A dirba ar t i pusės 
milijono 'moterų. Daug maž pusė jų dirba 
prie siuvimo. Kitos dirba kaipo stenografės, 
slaugės, kitos mokytojauja valdžios įreng
tose vakarinėse mokyklose, dar kitos dirba 
kaipo art istės valdžios rengiamose prograr 
mose. 

W P A valdyba iš pat pradžios pripažino 
lygybę moterims. Jos lygias teises tur i prie 
viešų darbų, jos lygų su vyrais i r atlygini
mų gauna. 

sustiprinta « k d \ a VĮ lniaus 
krašte, davė daug darbo. Dėl 
to nepr. Lietuvoje ir išeivi
joje reikėjo organizuoti tani 
tikrų pasipriešinimų. Pirmiau 
sia, išeivijoje Vilniaus dar
bo pastangos pasireiškė tuo, 
kad Jungtinėse Amerikos Va
lstybėse buvo stipriau suor
ganizuoti ten esantieji Vil
niui vaduoti sąjungos sky
riai. Dabar ten jų yra apie 
60. Ligi Naujų Metų ten ti- [ 
kiniasi suorganizuoti ligi 100 
skyrių. Šie visi skyriai bus 
sujungti į tam tikrų centrų 
Šiaurės Amerikoje. Škotijoje 
Vilniaus vadavimo centras 
jau seniau yra įsteigtas. J k 
jungia Škotijoje ir Anglijo- kdė daugybė nedakteklių, o 

j Vilniaus pasą į lipinami Vil
niaus ženkleliai, dar gražiau, 
kai savo šeimai įsigijau ui Vi 
lniaus geležiniam fondui. L:.v 

stanibesnias aukas, pradeda 
nt 35 litais, įrašomi Aukso 
Knygon, kur i ateityje bus Vi
lniaus kovų dokumentas, • -
baigė pasikalbėjimų Vilniui 
vaduoti sąjungos pirmininkai 
dr. A. Juška . 

todėl prašom lukterėti, mes 
pasiųsime angelą, patikrinti . 

Grįžęs angelas pasisakė 
Berlyno priemiesčiuos kalbė
jęs su bedarbiais ir Jlambur-

kalnieriaus ir išmesk iš va
gono. 

Atvažiavus traukiniui į Či-
kagų pabudęs žmogus pUola 
prie kunduktoriaus i r prade

gė matės miškų garlaivių sl ie-j jo bart is , kodėl jo nepažadino 
bų, kurie stove jo neturėdami I Vaukegane. 
darbo ir dar kažką užsiminė 
apie giuklavimųsi ir sutarčių 
laužvma. 

— Iš kur tu atsiradai . ' — 
nustelbs paklausė kundukto-
rius. — J,uk aš tave Vauke-

— Vis dėlto tamsta perdė- jgane išmečiau iš vagono. Bė
jai, — kreipėsi šv. Pe t ras į j mesdamas dar vos nesusimu-
Goebelsa, — žinios apie tam- šiau. 

Tuo būdu, Vilnius teko bolše-1 laukiant, buvo pradėtas iy-
vikams, kurie čia pradėjo sa.-)gis į Vilnių. 

Su bolševikais tuo laiku 
Lietuva jau buvo sudariusi 
taikos sutartį, kurioje bolše-

je esančius • Vilniui vaduoti 
i:<ij:ungos I š k y l a i Galimas 
dalykas, kad Vilniaus vada
vimo centras trus suorganizuo
tas ir Pietų Abierikoje. 

Šiais metais buvusieji Vil
niui vaduoti sų jungos apy
gardų suvažiavimai parodė, 
kad paskiri Sąjungos skyriai 
žymiai sustiprėjo. Dabar ne-
prikl. Lietuvoje sųjunga tu
ri 581 skyrių. Daug dėmesio 
sųjunga kreipė į vilnietiškos 
spaudos ir vilnietiškos radio 
programos sustiprinimų. Tuo 
tikslu sųjunga išleido eilę 
stambesnių veikalų. Sųjunga 
taip pat išvystė didelę akci
jų ir sųryšy su spalių devin
tosios minėjimu. 

Artimiausiu j laiku Viilniui 
vaduoti sųjunga imsis rimtų 
žygių įsteigti atskirų draugi
jų, kurios t ikslas bus t i r t i 

viškai šeimininkauti. Tuo ta
rpu lenkai buvo visiškai lai
mės apleisti. Jų armija pakri
ko, menkai tegalėjo bolševi-J vikai Vilniaus sritį pripaži-
kams priešintis. Bolševikai i no Lietuvai. O čia Vilnių dar 
1920 metų viduryje pasiekė . sutiko gražinti ir lenkai. Tai-
jau Varšuvos apylinkes, nea- j gi, reikėjo tik eiti ir Vilnių 

Li t t ava i , neseniai atgavu- bejodami, kad įstengs užimti j iš bolševikų perimti. Žygiui į 
šiai nepriklausomybę, jau pa ir visų Lenk i jų. Atrodė, kati j Vilnių pakilo įvairios Lietu-
čioje pradžioje teko išgyven- j Lenkijai atėjo galas. Būklės j vos karuomenės dalys. Žygis 
t i visų eilę didelių sunkumu ' rimtumų gerai suprato ir pa J užtruko keletu dienų. Pakel iui 
Valstybės kūrimo darbų tru tys lenkai. Nebepasitikėdami buvo sutinkama bolševikų ka 

savo jėgomis, jie pradėjo dai- j riuomenės, su kuria lietuviam 
rytis pagelibos. Kas tada ga- j pa tar ta elgtis taktiškai . Lic-
lėjo pagelbų suteikti, jei ne- tuvos kariuomenė žygiavo 

Kaip Lietuva neteko 
Vilniaus 

ypač svetimieji, kurie buvo 
pasiryžę Lietuvų pagrobti . Iš 
Šiaurės slinko bolševikų gau
jos, iš Rytų lenkai, o viduje 
buvo pradėję sukti lizdų ber 
moptininkai. Teko sukaupti 
visas jėgas. 1920 m. pradžio
je buvo su dviem priešais rei
kalai baigti, tačiau ne visos 
dar žemės ibuvo išlaisvintos. 
Lenkų rankose dar tebebuvo 
Vilniaus sritis. 

1920 metų pradžioje smar
kiai susirėmė lenkai su bol
ševikais, negalėdanu pasida
linti Ukrainos. Lenkai manė 
su bolševikais gana lengvai, 
apsidirbti , tačiau gavo kar
čiai nusivilti. J a u pačioje pra 
džioje bolševikai pradėjo le 
nkus pulti, priversdami t rau 
ktis . Traukdamiesi visu fro
ntu lenkai turėjo palikti ir 

sąjungininkai, didžiojo karo 
lailmėtojai? Po jų kojomis 
puolė lenkai. 1920 m. liepos 
niėn. pradžioje pas sąjungi
ninkus nuvyko bnkų delega
cija ir išdėstė visų reikalų. 
Sąjungininkai pagelbų sutei
k t i sutiko, tačiau tam tikro
mis sąlygomis, kurių tarpe 
buvo ir ta, kad lenkai grą
žintų Lietuvai Vilnių. Nesėk
mės prispausti, lenkai su sų-
lygomis sutiko, 1920 m. lie 
pos 10 d. Spa miestelyje pa-
sirašvdami ati t inkamų sutar
tį. . : 

Apie lenkų derybų su sų-
jungininkais vaisins tuojau 
buvo gauta žinių ir Lietuvo
je. Lietuvos kariuomenė ta 

Vilniaus srities šaurinę dalį. žinia apsidžiaugė. Nieko ne 

skubotai, tačiau tvarkingai , 
plačiu baru, visur gyventojų 
džiaugsmingai sutinkama. Be
žygiuojant, pietuose įvyko ke
letas susirėmimų su lenkais, 
kurių metu Lietuvos kariuo
menės kavalerijos būrys nu
ginklavo net ištisų lenkų bri
gadų. Vilnius buvo pasiektas 
liepos mėn. 15 d. Pirmoji Į 
Vilnių įžengė 7 pėst. Žemai
čių Kunigaikščio Butegeidžio 
pulko viena kuopa. 

Šiai kuopai garbė įžengti j 
Minių pirmajai teko visai 
netikėtai. Savo laiku kuopa 
buvo gavusi įsakymų užimti 
Nemenčine tiltų ir palaukti 
ligi at i t inkamas vietas pa
sieks ki tos lietuvių kariuo
menės dalys. Kuopa Nemen-

(Nukelta į 3 pusi.) 
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SVEIKATOS KELIU 
Rašo Dr. A. G. Rakauskas 

SKAUSMO REIKŠME 

Skausmas reiškia ligos pra
sidėjimą o kartais net jos į-
mmšjkmą bet kurioj kūno 
flalye Gamtoj taip surėdyta, 
kad žmogus būtų informuo
jamas apie jame esantį pa-

Tačiau ir nedarbas juos ma
žiau paliete, negu jaunuosius 
angliakasius, kurių dauguma 
vien tik futbolo rungtynes bei 
lenktynes lanko ir nustatyto-

kūno nervų sistema prieina I m i s dienomis ateina pašalpos 
tinkamą išvadą ir nustato tf. Į atsiimti. Tokius būtų galima 
gos diagnozą. Kur liga vra I išmokslinti dirbti kurį nors 
labiau komplikuota, su neaiš- k i t $ profesinį darbą. I r jų 
kiais ligos ženklais, tuomet 
priseina ligonį studijuoti, pa
vartoti moderninės laborato
rijos priemones ir tik tuo-

vojų sveikatai. Toji informa- met padarytį išvadą ir pasa-
cija yra teikiama su pagelba kyti kokia liga serga ligonis. 
nervų sistemos. Nervai išne
šioja jautimą j centrus ir at
gal, nelyginant telefono vie

ni okslinimas yra būtinas, kad 
daibo rinkoje galėtų susida
ryti pusiausvyra. Tačiau ir 
e'm apie reikalą tik pakalba
ma, bet konkrečių žygių ma
žai tepadaryta. 

Manoma, kad dabar spar
čiai pradėtas vykdyti Angli
jos ginklavimosi planas padės 
bent iš dalies išspręsti nedar-

VILNIAUS VADAVIMO | su gėlių pluoštėmis rankose, 
i sveikindami lietuvių kariuo-
'menę. Lietuvos kariai, ligi 
j pasiekė miesto centrą, g?]p-
mis buvo krante apkrauti. 
Pasiekusi miesto centrą, kuo-

DARBAS 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

v* _ 
cia 

ciną pasiekė, bet rado 
labai daug bolševikų. Būda-j Pa pasuko į Jurgio prospek-
mi apdriskę i r blogai m a i t i - ! t a i r sustojo, kaip tik prieš 
nami, bolševikai į lietuvius 
pradėjo žiūrėti kreivo»mis a-

bolševikų štabą. Tuojau at
sirado bolševikų vyresniųjų. 

spalių «mėn. 7 d. iškilminga^ 
pasirašė. 

Taikos derybų karo veiks 
mai fronte buvo nutraukti. 

ėjc sėkmingai ir tai 
lietuviams davė progos atsi 
kvėpti. Bet lenkai nelaukė 

Lietuvos Skautų 
Tautine Stovykla 
Bus 1938 Metais 

1938 metais sueis 20 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomy

b ė s paskelbimo ir 20 metų, 
derybą pabaigos. Derybos ^ L i e t u v o j e j s i s t eigė skau-

kimis. Buvo aišku, kad tie B u ^ o pasikeista sveikinimo 

bo klausimą. Ne tik karo pra- stoJ<> 3 a u Vilniuje. 

<• 

Del pavyzdžio, paimkime du 
ligoniu. Vienas ir kitas skun
džiasi strėnų skaudėjimu. Fi-

los žmogaus balsą! Jei tokio' rmasis, sakysime, turi įdegi-
nervų aparato neturėtume, ne nią raumenų strėnose, antra-
ilgai teišbūtume gyvais, nors j sis — įdegimą inkstuose. Į m 0 nės įmonės, turėdamos" di 
būtume visais kitais atžvil-
kiais sveikiausi. Neturint jaa I pumo organų ir paties slapu 
timo aparato nebūtų galima j nio pagelbsta nustatyti tikrą 
patirti pavojus. j diagnozą. 

Žmogus kieno nors uzgau- Paimkime du ligonius tu
fas, a r šiaip delko nors rūs- r į n č m s akmenis tulžies pūslė-
taująs, nekartą išsireiškia sa- j j e y į e n a s jų gali turėti ir 
kydamas, kad tas arba t a s ; t l i r į didžiausias skausmo a 
žmogus yra "be jausmų»\ Jei: takas, kurios aiškiai rodo li-
ištikrųjų būtų taip, tuomet Į g o s priežastį ir kurioj vietoj 
toks žmogus neturėtų galimy-' y r a l i g a > 0 k į t a s gali vien 
bės jausti skausmo, nors prie g i n t i s ir skundžiasi vidurių 

lietuviams pavydi ir linkę pu
lti. Kad neįvyktų nesusipra
timų, kuopa išžygiavo toliau. 
Tačiau su kitomis lietuvių 
kariuomenės dalimis kuopa 
negalėjo susižinoti. Nepavyko 
jai ryšio sudaryti ir vėliau. 
Kuopa traukė pirmyn ir su-

Šiam atsitikime ištirimas šia- ^Htts užsakymus, pareikalaus 
didesnio darbininkų skai-
ciaus, bet ginklavimasis ne
tiesioginiai paveiks ir kitas 

jo kūno dėtų raudonai įkai
tintą geležį. Iš to aišku, kad 

išpūtimu, ypač vėliau paval
gius, ir visą bėdą sukrauna 

be jausmų žmogų lauktų m i r - J ^ t s k i l v i o b ū k s k i l v y s n e g e . 
tis nes jis negali apčiuopti j r a s Tačiaus pastudijavus li-
bei pajausti pavojų, nors pro- g o t l J > p a v a r t o j u s X-spindulių 
tu apie tai jis pilniausiai su- j n u o t r aukas , padaroma tikra 
prastų. I diagnozą, būtent, kad ligonis 

Yra, vienok, įvykių žmo-[turi golstonus ir liga yra tul-
gaus gyvenime, kuomet, ne- j žies pūslėje, o ne skilvyje 
tekęs jausmų, nors laikinai, kaip tai patsai ligonis gal-
jis begalo džiaugtųsi. Kai ku- j vajo apie ką nedaug nusima-
rios ligos ar kūno sužaloji-!nąs, nerūpestingas daktarėlis 
mai yra žmogui neapsakomo-, iš seniau huvo ligonį infor

mavęs. 

Skausmas surištas su ape-
ndiko įdegimu — appendicitu 
ne visados yra vienodas. Vie
niems skausmas yra sunkiau 
pakenčiamas, o pas kitus jis 
yra lengvo pobūdžio. Skaus
mo vieta irgi ne pas visus ta 
pati. Skaudėjimas viduriuose 
pas vienus reiškiasi plačiai, 
kiti jį jaučia apie bambutę. 
Dažniausia betgi skausmas 

fnis kančiomis. Būdamas be 
jausmų, j is tai visa. nepatir
tų. Bet žmogus, kokiu jis y-

"la sutvertas, ligoje ar nelai
mėje susilaukia pagalbos. .Tą 
suteikia jam visad pasiruošęs 
patarnauti gydytojas vais
tais, kurie nelaimingojo kan
čias palengvina. 

Skausmas ne visados pasi
reiškia nesveikoj - ligotoj kū
no vietoj. Yra daug ligų, ku-

pramonės šakas, kurios taip 
pat galės suimti didesnį da
rbininkų skaičių. Kartu, ži
noma, teks vienokiu ar kito
kiu būdu išspręsti ir kvalifi
kuotų bei pusiaukvalifikuotų 
darbininkų parengimo klau
simas. Dalį jaunųjų bedarbių 
(nuo 18 k i 25 m.) gali suim
ti dabar didinama Anglijos 
kariuomenė. Tatiau net nuo
latinių bedarbių tarpe labai 
mažai atsiranda jaunuolių, no
rinčių stoti į kariuomenę. Nei 
plačiai varoma propaganda, 
nei puikios karo tarnybos są-
tygos negali pavilioti angių į 
kariuomenę. 

Šios kuopos vadams prie 
Vilniaus teko išspręsti sun
kų klausimą. Buvo aišku, kad 
Vilniuje sėdi bolševikai, bet 
nebuvo aišku, kaip jie lietu 
vius sutiks. Kiek pasvyravus, 
vis dėl to buvo nuspręsta į 
Vilnių žygiuoti. Kuopa tru-

kalibomis. 
Kitos Lietuvos kariuome

nės dalys į Vilnių įžygiavo 
tą pačią dieną po pietų ir 
naktį. Atrodė, kad visi rūpes
čiai dėl Vilniaus jau baikti. 
Bet gyvenimas nebuvo ramus. 
Pietuose ir rytuose ėjo ko
vos su lenkais dėl kitų lie
tuviškų sričių. Karo laimė 
čiai dėl Vilniaus jau baigti. 
<ma pasakyti, kada nustos du
ndėti šūviai. Nors ir labai 
stengdamiesi lenkai negalėjo 
lietuvių atmušti. I r būtų ne 
atmušę, jeigu ne klasta. 

Kovos dėl nepriklausomy
bes is lietuvių pareikalavo 

puti pailsėjusi, išsirikiavo lyg -, -r.-, 
jT • j • • -i - j • daug pastangų. Del to ne vie-paradu ir drąsiai pasileido į nas laukė taikos. I r žinia, 

.jiems buvo tik priemonė lai 
mėti laikui. Tomis pačiomis 
dienomis j i e ruošė savo pu]-
kus žygiui prieš Lietuvą. Dai 
nebuvo nudžiūvę parašai pc 
taikos sutartimi, o lenkai jau 
ėjo pulti lietuvių. Lietuviai 
apie lenkų klastą ir išdavikiš
kus sumanymus net negalvo
jo. Argi galiom tikėti, kad 
valstybė tik ką duotų save 
pasižadėjimu tuojau sulaužy
tų? Bet šis dalykas paaiškė
jo tik po to, kai Vilnių vėl 
užplūdo lenkų gaujos. 

Karas su lenkais dėl lie
tuviškų žemių po spalių de
vintosios dienos vėl užvirė. 
Sukaupus jėgas, buvo pradė
ti pulti grolbuonys ir vyti k* 
Vilniaus krašto. Ties Širviu 
tais - Giedraičiais jiems bu-

Vilniaus centrą. Toks š ta i - . , , , , ., , i *. i • 
. . . kad pradedamos taikos dery- J vo suduotas lenvamas smu 

gus ginkluotos nėgos pasiro- ., i i • o. n 
• , _ , . _ T bos su lenkais Suvalkuose, 
dymas Vilniaus gatvėse boi daugelį nudžiugino. Derybos 
ševikus gerokai nugąsdino, ugM d a u o . v i l £ i ų > tačiau,'kad stybės, kurių nepaklausyti ta- nikotinas (rūkymas), bei al-

gis. Tačiau į karo veiksmus 
įsikišo Vakarų Europos vai 

tų brolija. Šioms reikšmingo
ms sukaktuvėms paminėti y-
ra nutarta 1038 metais su
ruošti didelę Lietuvos skau
tų tautinę stovyklą. Į stovy
klą bus pakviesta skautų ir 
tš užsienių. Be to, 1938 m. 
manoma sušaukti antrąjį pa
saulio lietuvių kongresą, o 
tais metais įvykstančiai did
žiulei Lietuvos dainų švente*' 
jau dabar sparčiai ruošiama
si. Tsu. 

Kas Palaiko Atmintį? 

Atmintis yra kiekvieno žmo 
gaus pagrindinė, gal būt, pa-
grindinesnė, negu protas, ga
lia.. Netinkamai naudojantis, 
šios didelės Dievo dovanos 
galime netekti 50 metų nesu
laukus. Didžiausi atminties 
priešai yra svaigalai ir ypač 

nes iš karto pasklydo gandas, 
kad grįžta lenkai. Tačiau tei-r . , " v ,~~~ , \ . 

& . . v I niekas net nepagalvojo. 
sybė tuojau paaiškėjo. Is ka- ' 
rto baimė buvo apėmusi ir 
gyventojus. Jie lenkų ranką 
jau buvo pažinę. Bet patyrę, 
jog žygiuoja lietuviai, gyve
ntojų «minios išsipylė į gatves 

už jų ruošiamas sąmokslas, da nebuvo galima. Tada bu-

riose skausmas nervo vielų t* jaučiama tiesiajam pilvo šo-
a ts i l ip ia visai kitoj kūno da- ne. 
ly, nekartą gan labai toli nuo Galėčiau daugybę palygini 
tos vietos, kurioj randasi Ii- mų nurodyti, bet kas aukš-
got urnas. Tik gydytojas, pil- čiau pasakyta pilnai nurodo 
nai suprantąs ligos įtaką į skausmo vaidmenį ligos rei-
žmogaus organus, jų sudėtį ir kaluose. 

Netrūksta ir pesimistų, k u- 11U nesuderinimas su pasikei-
rie netiki, kad Anglijoje ga- tusiomis pasaulio ūkio sąly-
lėtų išnykti nedarbas. Šiomis į g o m į s i r y r a svarbiausi opo-
dienomis įvykusiame Britani
jos draugijoje mokslams pla-

Derybos įvyko 1920 m. ru
gsėjo pabaigoje ir spalių pra
džioje. Į Suvalkus suvažiavo 
lietuvių ir lenkų atstovai, su
sėdo už stalo ir pradėjo tar
tis. Nesvarbu čia minėti įvai
rias smulkmenas. Svarbu pa
brėžti, kad susitarimas įvy-

j ko. Buvo paruošta sutartis, 

koliolis. Atmintis yra panaši 
vo sustabdyti lietuvių ir len- j raumenį. Kaip vienam, taip 
kų mūšiai. Vilnius ir Vilniaus 
kraštas tebeliko Lenkijos ra
nkose. Tr štai nuo tų skau
džių valandų praslinko jau 
16 metu. Tsb. 

ir kitam reikia medžiaginio 
maisto. Geriausias atminties 
maistas yra cukrus. Cukrus, 
išvystydamas didelį šilumos 
kiekį, atminti ir, apskritai, 
valią veikia gaivinamai. 

tinti suvažiavime žymus eko
nomistas Valteris Beveridžis 

,. T.-1, • -rk kurią abiejų pusiu atstovai zicijos puolimo objektai. Da-1 d c *_ 
rbininkai reikalauja atsisaky j 
ti nuo tradicinės Anglijos 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 

. » pramonės ir darbo rinkos 

Nedarbas Anglijoje 
(Tęsinys) pat neįmanoma, kaip kad no-

! r ėdami paskatinti arklių au-
Anglijos tekstilės pramonė, 

daugiausia gaminanti medvil
nės audinius, dalį savo už
sienio rinkų galutinai prara
do Japonijos naudai. Kitą 
dalį medvilnės audinių iš 
pasaulinės rinkos išstūmė di
rbtinis šilkas. Tas pats yra 
ir su akmens anglimis: nafta 
ir baltoji anglis nuolat išstu
mia iš pasaulio rinkų Uelso 
anglis. Net pačioje Anglijoje 
nafta išstumia anglį. Je i ne
seniai pastatytas anglų lai
vas "Queen Mary" , daba? 
laimėjęs »mėlynąjį kaspiną (pa 
S t a t ę s g r e i t u m o r e k o r d ą ) , DU- eiatgs pasenę, bandykit naująjį NU 

GA-TTONE—ta stebėtinąjį g-elbStoją— 
dabar moksliškai sustiprintą su ge-

ginimą, pasisakytume prieš 
automobilių vartojimą. 

Galimos dvi išeitys. Arba 
reikia surasti naujus akmens 
anglies pritaikinimo galimu
mus — galvojama pradėti 
gaminti iš anglies naftą — 
arba angliakasius paskirstyti 
kitose pramonės šakose. Se
nesnieji angliakasiai negali 
pasinaudoti antrąja išeitimi. 

savo paskaitoje reiškė nuomo- j struktūros, dėl kurios dar 
nę, kad artimiausiais metais p r į e š karą buvo apie milijo-
nedarbas Anglijoje p a d i d ė - ; n a s nuolatiniu, bedarbiu. Be 
siąs ir bedarbių skaičius pa- \ aktyvios darbo rinkos politi-
kiisiąs iki 2 ir pusės mil. žmo kos, samprotauja opozicija, 
nių. Esą žmonėms, sulauku- *«struktūrinė" bedarbių armi-
sitms 35 m€tų amžiaus beveik j a nuolat augsia.nti. Vienas 
aeįn anoma bus gauti nuolati- ekonominis augtų žurnalas ne 
nj darbą. [seniai rašė, kad 60 proe. da-

Iš visos eilės metų patyri- bartinių bedarbių sudaro žino
mų matyti, kad Anglijoje nia nes, kurie neteko darbo su-
Liau, kaip bet kuriame kita- šiaurėjos svarbiausių Angli
nio krašte, vartojama akfy-.jos eksporto produktij — ak-
vių priemonių nedarbui nu-1 mtns anglies ir tekstilės — 
galėti ar bent sumažinti. j gamybai. Maža esama vilties, 

Lėtas vyriausybės numaty- kad šiose abiejose pramonės 
| tų pagalbos priemonių vyk- šakose nedarbas galėtų suma-
Jdymo tempas, rengiamų pla- žėti. I f 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Pirmas Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

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

Stiklų ir t. t. 

Moderniškas Mokslas 
Pagerino Populiarų 

Vaistą 
Jei Jūsų organai yra nusilpę ir Jau

tų kūrenamas ne nafta, o an
glimis, tai tūkstantis Uelso 
angliakasių turėtų nuolatinį 
darbą. Je i visas Anglijos ka
ro laivynas vėl pradėtų ku-
. „ ; TTOT+rtti nlrmoTK! »no-li«s tfli d*J° t e n a i k u r k l t l vaistai nieko ne rUl Var tOt l a K m e n S a n g l i s , l a i gelhėjo sužadinkite savo sistema 
rlano-plv U e l s o a r D n r h a m O N a u J a m Gyvenimui, imdamas sustip-a a u g e i y uei&O a i A /UI IUUUU rfnta N U Q A . T O N E , kurs parsiduoda 

miestų nedarbas visai i M E - 1 B B ^ £ ^ ^ B ^ , B
I £ : 

tų. Tačiau tat yra lygiai taip j ^ S ^ Z ^ t ^ T ^ t 0 ^ . 

rai žinomais VITAMINAIS A ir D. 
Tas tikrasis vaistas sustiprina {vai
rius žmogaus kūno organus, pageri
na apetitą, sustiprina virSkinimo or
ganus ir išsivalijimo procesą. Su
teikia naujos pajėgos muskulams ir 
nervų sistemai ir atsparumą. Dau
gelis skelbiasi, kad NUGA-TONE pa-

ledi aie 
E k s k u r s i j a 

ne 

RADIONAS 
1937 
PHILCO, 
ZENITH, 

RCA VICTOR, 
GENERAL ELECTRIC. 

I LIETUVĄ 
^ LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO: 

EUROPA Gruodžio 5 
NEVV YORK Gruodžio 10 
HAMBURG Gruodžio 15 
BREMEN Gruodžio 16 

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Breinerhavone užtikrina jatogįa. ke
lionę Į Kaune. 

Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo. 

Informacijų klaupkite pas vietinį agentą arba 
130 AV.'Randolph St. — Chicago, UI. 

K* HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD į 

Kaip Btnagti yra klausytis 
programų su n?v.i:u radio. 

KAINOS ŽEMOS 
Didelė nmoiaiia už jūsų 

sena Radio 
E 

Jos. F. Buiirik, Inc. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOU1 vard 4705 
Žytnus radio programas \VCFL 
vai. p. p. Nedeliomis nudriko 

iponsoruojamaa. 

DETECTIVE^RILEY By Richard Lee 
. THE DETECTIV/e 

^8 STRA1NS "TO BENO 

_ i 

file:///VCFL


DRAUGAS Antradienis, spalių 27, 193G 

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS 
S p a l i ų 9-tOS M i n ė j i m o i ?*»*» Gėrėjosi skaitlingai at-

r> 12 r\ , silankiusi ir klausianeioji pu-Kadio Programa .... .., 
o blika tikrai turininga prog 

t'MCLE WIGGILY'S TRICKS 

Tht stove 
needs more 

co*l.w 

VVATERBURY, CONN. -
Vilniaus pagrobimo minėjimo 
švente Waterbury minėta ne- ' W 1 X B S r a d i o p r 0gramomis. 
deldienį, spalių 11, per WIX 

raina. Nėra tad ko stebėtis, 
kodėl visa apylinkė džiaugie
si gražiomis lietuviškomis 

Sekmadienį, lapkr. 1 d., iš
girsime kitą labai įdomią pro 
gramą, kurią pasižadėjo išpi
ldyti svečiai iš New Britain, 
kun E. Gradeckio muzikan-

nininkė Kazimiera ir pianis
tė T. Jenkeliūnaitė. Laukia
me! 

BS radio stotį. Pritaikintą 
tikrai patriojotišką programą 
šauniai išpildė gerb. kun. J . 
Kripo brolis dainininkas Ma
tas su savo gabiais sūneliais 
i i Hartford. 

Pirmiausia pakalbėjo prog
ramos vedėjas komp. A. Ale-
ksis apie tautos gedulo šven
tės reikšmę. Nėra reikalo ap
rašyti kcmp. Aleksio patrijc-
tiškunią, nec tą jau seniai vi
si gerai žino. Jo lietuvybinė 
dvasia visuonut sužadina gi- ievicius viešai iškėlė mūsų 
liausius jausmus. Svečias dai- j v a r ^ o n į n inko gimtadienio bei 
nininkas M. Kripas labai jau- j: v i s u c m e n i n e s darbuotės jubi-
smingai sudainavo keletą fei|j|ąfa įvairių organizacijų ce-
nelių apie Vilnių, o Mikutis j n t w v a i a y bos nariai ir šiaip 
su Jonuku, it du V i l n i a u s ^ p r į e te l iai bei bmdradar-
parsūs kareivukai, žavėjo . ^ p r a d e j 0 sįUntineti svei-
klausytojus savo gyvom bei, k i n i i n o telegiamus bei laLŠ-
patrijotiškom deklemacijom. | k u < m[ t o g v j u o z a p o p a r a . 

tas tėvelis bii broliu kun. V. p r a t y b ų metu spalių 13 d. di-
Ražaiėio sesutės solistė dai- džiausiu trukšmu rengėjai ir 

pagerbfono vakarėlį. Choro t sukaktuvių ceremonijos. Su 
sirinko netoli du šimtai sve-

Kcmp. Aleksio Jubiliejaus 
^ S r r p n s e " Vakaras 

Kadangi šįmet komp. J . Ži-

atvykusieji svečiai (gerb. 
cių palinkėti komp. Aleksiui 
ilgiausių metų. Vakaro vedė-

kun. Vaitekūnas iš Providen- j jas Juozas Kupstas perstato 
ce, Rw 1., adv. ir "Amer ikos" , kalbėtojus - kalbėtojas ir viv 
redaktorius J . Laučka, brolis { rdan dalyvių įteikė gimtadi -
Banys ir mokytojas J. Pilipa-! nio ir darbuotės sukaktuvių 
viria iš Marianapolio Koh gi
jos) "žiauriai užklupo" cho 

atminčiai dvi dovanėles. Bu
vo labai daug gražių kalbų, 

ir terūpi, o ne 'žtaionių gero-
Į ve. Dėl to respublikonai jų 
i vadovaujami nori pasigauti 
galę Vašingtone, kad išnau
dojimo laisvę apginti, o ne 

| darbininkų teises arba jų bū 
| vį pagerinti. Jie šaukia a,pit: 
aukštus taksus, bet jie niekad 
n sirūpino, kaip daug taksų 
žmonės sumoka, jie tik žiūri, 
kad jiems neatseitų teisėta 
dalis taksu sumokėti, nes ta
da jų turtai sumažėtų ir su 
tuom jie nustotų piniginę ga
lybę, kuria jie šią šąli valdė 

metams ir jų gaJybei ateis bos, aprūpins žmones darbais ; ir iž atgivimą, kurios jie 
galas. tai ko jie laukia? Kodėl-gi, taip atkakliai kovoja. 

Prezidentas Rooseveltas y jie neduoda bedarbiams dar-j Mes turime prisidėti prie 
ra pirmas iš Amerikos pre- bus tuojaus! I išrišimo šio klausimo ateina-
zidentų, kurio pastangomis Jie žino gerai, kad einant nėiais rinkmiais. 
tapo pravesta tiek daug įsta- senovine jų nustatyta tvarka, Pasirinkimas mums yra ai-
tymų, ginančių paprastų žmo nedarbas nebus galima visiš-
nių gerovę, galima sakyti 90 kai sunaikinti. Išdirbystė šie
nuos, gyventojų ir mažinau- ndien yra taip pastatyta, kad 
cių privilegijas milijoninių su melisomis jie atli ka dar 

ro vedėją prie pijana, pakėtė. kurios darė didelį įspūdį ir korporacijų. Dėl to respubli- bą pigiau ir greičiau. Tai yri 

skus. Stovėkime visa jėga už 
Prezidentą Rooseveltą, kad jį 
vėl išrinkti, o jį išrinkus bu
kite tikri, kad jis stovės trf 
jūsų reikalus. Jis jau savo is-

į viršų linkėdami kartu su gerb. vakaro "kaltininkui :l konai ir šaukia, kad jie ne- jų laimėjimas, o darbininki, tikimybę jums parodė, dabar 

Garbė Kripams už tokį pavy
zdingą savo vaikelių išauklė-

pijos choras ir kiti tyčia nu
sprendė surengti " a t a r t a " 

choru "Ilgiausių metų!' į- ir visiems dalyviams. O jau 
vykis sukėlė didžiausį furo- j nimas ypatingai turėtų neuž 
rą. Tikimės, kad mūsų gerb. j miršti komp. Aleksio paragi-
vadas buvo nemaža sujaudm- nimą nesigailėti dirbti dėl i-
tas, nes šis " su rp r i se" buvo dėjos, o ne vis del kokie nor? 
tikrai netikėtas. Tuojau visi atlyginimo. Be to buvo labai 

• • J - i • &„ \r«,.i, ' g r a ž u s didelis degantis "Bi perėjo i didesnius Sv. Vardo 
kambarius ir ten prasidėjo 

DUOKIME JAM DARBĄ! 
- ^ 

f 
• 

Ofjrrttht 1M«, bf TU CkkMf Tnfcun, 
i i . ~ 

J i s yra vienas tų raudonai pažy
mėtų kortelių, gražiai padėtų Bureau 
of LaJbor Statistikuose, Washingtone. 
Jis yra tie 11,000,000 bedarbių. Kas
dieną rimtas jaunas vyrelis, su di
deliais akiniais, išima j a s kad dar 
kelis kart pabrėžti, aukštyn ar že
myn, parodyti darbo eigą. Tuomet, 
jos perduodamos vyresniajam, kuris 
pakrapšto savo pakaušį ir galvoja 
kas čia daryti. Tada sugražina jas 
į dėžutes kitam kartui. 

Bet tai nėra tiktai raudoni brūkš
neliai profesoriams studijuoti. Tos 
kortelės atstovauja tiek tragedijų. Ir 
mūsų gėdai, jos atstovauja vilionę, 
kurią politikieriai vartoja išgavimui 
geraširdžių Amerikonų pinigus, kad 
sudarius tautinę politikos mašiną. 
Jie yra 11 milijonų, kuriems Frank-
lin Roosevelt pažadėjo darbus ir ku
riems iš geraširdžių žmonių gavo bi
lijonus dolerių. Tų bilijonų jau ne
bėra, bet vis dar nėra darbų. 

Tie žmonės — tie vienuolika mi
lijonų — visokie žmonės. . . Tie, ku
rie vienu kartu turėjo ir tie, kurie 
visuomet buvo beturčiai, didelės am
bicijos ir be ambicijos. Nė vieniems 
šie neišpildyti Naujos Dalybos paža
dėjimai nebuvo taip skaudūs, kaip 

jaunajai kartai, vaikinams ir mer
ginoms, kurie apleido aukštesnes 
mokyklas kuomet ištiko depresija. 

Daugelio šių vaikinų ir merginų 
dabar yra vyrai ir moterys. Jie tu
rėtų normaliai gyventi, geruose dar
buose, geruose namuose. Bet jie to 
nedaro. Priežastis to yra bilijonai, 
kuriuos Kongresas pavedė p. Roose-
veltui, buvo išeikvoti padarymui 
darbų Naujos Dalybos politikieriams 
ir tokiems betiksliams darbams kaip 
dabar apleistam Passamaąuoddy jė
gos išdirbimui ir Floridos sausam 
laivų kanalui. Teisėta pramonė — 
kurioj glūdi jaunos Amerikos atei
tis — buvo erzinama ir gąsdinama 
ir taksuojama., kad užsimokėti už 
Naujos Dalybos išbandymus vietoj 
varytis pirmyn, kad būtų darbų taip 
vadinamai "užmirštajai kar ta i ." 

Turbūt niekuomet nežinosime pil
ną Naujos Dalybos klaidų padarytą 
blėdį Amerikos šeimynoms. Kiek 
būsimų jaunųjų kovo 4 d., 1933 m. 
pasakė savo draugams-ėms: "Veši
mės kuomet Vilius gaus darbą." Die
nos virto į mėnesius ir mėnesiai į 
tris ilgus metus ir žadėto darbo dar 
nėra. Dabar ji sako: "Je igu Vilius 
gaus darbą." Padėkime jam. 

r thday" pyragas ir slaptin 
ga aukso dėžutė, kurią gerb 
klebonas kun. iJ. Valantiejus 
padovanojo jubiliatui. Per
traukose susirinkusius links 

nori kontrolės iš Vašingtono, nuostolis. Dėl to Prezidenta> 
kad girdi, tas nesulyg kons- Rooseveltas ir pravedė soči 
titucijos. Sulyg jų argumen-' alės apdraudos įstatymus, 
to, krauti milijonus doierių iš- kad užtikrinti žmogi i pragy 
naudojimui milijonus žmonių veiO.ua. nedarbo laikuose. Ta 
yra sulyg konstitucijos, taip pgi senatvėj a.pdraudą. Šitie 
gi leisti minias badauti irgi įstatymai reikalauja iš mili-
yra sulyg konstitucijos. jonierių maža dalele darbi 

Respublikonai kaltina, pre- ninkais uždirbtų jiems piii" 
zidentą Rooseveltą, kad j is gų, kad sudaryti fondą, i.̂  
nepanaikino visiškai nedar- kurio tos apdraudos būtų mo-

ui.s parodykime savo ištiki
mybę jam. (pi. Česnulis 

bo. 
luino mūsų pagarsėję aa'moni- Q kas buvo respublikonų 
štai E. Digimas ir V. Mar 
kevičia. Vakarėlis gražiai bai 
ges su gardžiais užkandžiais 
ir draugiškais pasikalbėji
mais. . 

Rei gimo komisijoj buvo: J . 
Kupstas, M. Kalinauskienė, 
J. Lesūnaitis, A. Grėbliūnaitė, 
P. Lazauskas, A. Lutkiūtė, J. 
Marcei ynas V. Stankiūtė, A. 
Bukauskas, U. Seredinskaite, 
J. Stulginskaitė, N. Plangiū-
tė, M. Mažeikaitė, K. Kari 

net taip vadinamuose geriau
siuose laikuose, Hardingo - konstitucijai, faktas-gi 

karnos. Už tai jie rėkia, kad 
tie įstatymai yra priešingi 
godumui. Tas visiems yra ai-

PLATINKITL /DRAUGĄ' 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1440 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn„ Kctv. ir IVtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Hąlited St , Chicago 
Paue<l., Bered, ir Subat. nuo 2-^-9 v. 

Coolidgio, kada tokiuose mie kad jie yra tik priešingi jų 
stuose, kaip New Yorko be šku. 
darbius pardavinėjo ant ak- Aišku tas yra ir Preziden 
cijono. Jau čia nereik nei , tui Rooseveltui. Jis žino, kaip 
prisiminti apie Hooverio lai- i kapitalistai susikrovė mili- Į 

I • 
jonus. Jis žino, kad jiems tas j kus. 

Pažve lg ime j daibartinę pa 
dėtį. Didžiuma industrijų duo 
da didesnį pelnų, negu 1929 
imtais. Čia galima paklausti, 
jeigu biznis uždirba daugiau 

nauskas, M. Adomaitytė, O. j pinigų negu respublikonų tu-
Htaseliūnaitė, J . Ambrozaitis, rtingais laikais ir jeigu sulyg 
A. Bukauskaitė ir M. Andri-
kytė. Lyra 

Iš Politikos Laiko 
Būkime Ištikimi Mūsų 

Reikalų Gynėjui 

Lapkričio 3-čių, dienų bus 
Ahierikos Prezidento rinki
mai. Kaipo šios laisviausios 
pasauly šalies piliečių parei
ga yra balsuoti, kad išrinkti 
prezidentu žmogų, kuris pa-

' šventė savo visas jėgas dai -

respublikonų kandidato, biz
nis pats, be valdžios pagal-

30 METŲ PRITYRIMAS 
4kys egzamimioiamnt — akiniai 

Dritai.cnTiii 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S Ashland Avenue 
VAJLANDOR: knsdion mw 9 ii 

1 2 — 1 : 3 0 iki « *«k 
T»! O A Kai OfiSS 

Tel. Caluniet 5974 Ofi*o valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

Išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. IL.L. 

| Re:. 6924 So. Talman Ave. . 
i Res. Tel. GROvehill 0617 
i Office Tel. HEMioJc 4848 

! DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j 2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—1 ir 7—9 vak. 

Kctv. ir Nedūliomis susitarus 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

>i i> i t 

Office Phone 
PROspect 1028 

Rcs. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

bo žmonėms ekonomine, l a i , , m 5 S o # A s h l a n d A v e n u e 

vę išgauti ir apsaugoti juo.> \ 
(iriso V ftlftiitlos 

nuo beširdžio išnaudojime, j N a o 2 ik i 4 i r n u o 6 i k i 8 v a k 

tai turime balsuoti už Prezi 
denta; Rooseveltą. 

GAUKITE DARBĄ SU LANDON IR KNOX, GLENN, 
BROOKS IR TIESIOGINIU REPUBLIKONŲ TIKIETU 

S* ^ 

Respublikonai nusistatė žūt [ 
-būt išrinkti savo kandidatą. Į TeL CANal 6122 
į prezidentus. Jie deda tam 
tikslui milijonus dolerių, kau 
įtikinti kad jeigu jų kandi
datas bus išrinktas, tai ji* 
atneš jums visas laimes ko
kių jūs tik trokštate. 

Gaila, kad ką jie žada tai 
yra viena, o ką mano jama 
duoti yra visai kita. 

Respublikonų partija yr? 
valdoma poros šimtų milijo
nierių, kurie valde šią sali 
iki tol, kol tapo išrinktat 
Prezidentas Rooseveltas ir de 
mokratiškas kongresas. Už 
tai jie dabar ir yra didelėje 
baimėje, kad Prezidentą Boo-
seveltą išrinks dar keturiems 

Nedčliomis pagal sutartį 
Ofiso Teksf. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

. DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 

6631 S. Galifornia Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROsi>ect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0R!S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 
i 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. YEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland 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 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

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

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VV1NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvciguib pttgal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANal 0402 

DR. A. J. M A M A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 j*>piet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA I 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Į V A I B Ū 8 D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietį} ir nuo 7 iki 8:30 i. y. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 

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

Nedeliomia nuo 10 iki 12 diena 

Residence 
6609 S. Arteian Ave. 
PROspe :t 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfi 

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

2—4 popiet — 7—9 vakar? 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A, G. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį 

http://veiO.ua
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VIETINES ŽINIOS I 

Marquette Park 
Žinutes 

RuRJens laikas prasidėjo. 
Visos oiv pralmogos pasibai
gė, o svetainėse daromi įvai
rūs parengimai. 

Šio trečiadienio vakare, spa 
lių 28 d. Šv. Teresės, K. J. 
draugija rengia 4' Halloween * 
— Vėlinių šokius parapijos 
naudai. Joms tie vakarai ge 
rai pavyksta, už tai ir pelno 
nemažai padaro. Visi parapi
jonai kviečiami atsilankyti. 

Mūsų kolonijos lietuviai uo 
liai rengiasi prie "Draugo ' ' 
jubiliejinio koncerto Civio 
Operos name, lapkričio 29 d. 
Manau, marketparkiečiai sa
vo skaičiumi visus pralenks. 
Mūsų " D r a u g o " agentas S 
Staniulis vienas už $100 par
duos tikietų. 

Šiandien Renkasi 
Sasnausko Choras 

Šiomis dienomis mūsų svi-
tainės estrados užlaidai ren
kama apgarsinimai. Daug bi 
znierių noriai prisidėjo ir 
davė apgarsinimus. Kiekvie
nas parapijonas turėtų remti 
tuos biznierius, kurie yra da
vę pagarsinimus, nes tuo pa
rėmė parapijos reikalus. 

Šį vakarą 8 vai. Šv. Jurgio 
para,p. mokyklos "muzikes 
kambary" btis pirmoji Sas
nausko Vyrų Choro repetici
ja. Visi choristai turi susi
rinkti ir pradėti rengtis prie 
didžiojo koncerto, kuris bus 
lapkričio 29 d. Civic Operoj. 

re prie šv. Komunijos 7:30 pinas Peoples rakandų ben 
Mišiose. 

Draugystė nutars paskelb
ti vajų gavimui daugiau na
rių, ypač jaunų. Pradžia, 
kaip matome, graži. 

Rast. E. Mikutis 

v 
r f 

Visos kitos parapijos var
gsta ir kamuojasi rengdamos 
bazarus. Kiek jos pelno pa
daro, m žinia. Mūsų parapi
joje viskas tyiu ir ramu. Argi Prezidento rinkimai už sar 

mums nereikalingi pinigai? vaitės. Mūsų kolonijos lietu-
Juk skolos turime daugiau už viai yra abejų partijų &BO» 
kitas parapijas. Taip, taip, nes. Tik tegul nei vienas ne
mes nors bazaro nedarome, i lieka nebalsavęs. Ypač nepa-
bet daugiausiai įeigų turime mirškit balsuoti už lietuvį ka 
negu kitos parapijos. Mat, ndidatą į teisėjus. Eemkimc 

j mūsų parapijonai daugiau au- savo tautos žmones, kad už 
' koja atėję į bažnyčią, o prie imtų aukštesnes vietas. P m 
to padarome nemažai pelno to kiekvienas nepilietis ture 
metiniame parengime. Šįmet, tų pasistengti įsigyti pilitty-

Jaunimas j Visų 
Šventųjų Draugystę 

CICERO. — Draugystės Vi 
sų Šventųjų susirinkime, spa
lių 16 d., įsirašė šeši jauni 
nariai: J . Slauter, A. Alek
sandravičius, J . Zymontikč, 
A. Diržiūtė, M. Slauteriūt? 
ir J . Pociūtė. 

Nauji nariai, būdami meno* 
mėgėjai, tuojau apsi§me su
ruošti gražią programą per 
draugystes vakarienę, kuri į-
vyks lapkr. 8 d., parapijos 
svetainėj. 

Lapkr. 1 d., Visų Šventųjų 
dieną, draugija eis in norpo-

Išvykus medžioti ir beu 
taisant šautuvus Frank Gan-
zer, 26 m., 1941 Sheffield av., 
šautuvas netikėtai iššovė ir 
pataikė draugo W. Waldhier, 
45 m., 4641 Sheridan Rd., ko
ją. Nugabentas į Šv. Tererės 
ligoninę, Waukegane. Gydy 
tojai mano reikėsią koją am
putuoti . 

drovės krautuves. Šios dienos 
programoj dalyvaus pagarsė 
ję "Radio Granadieriai". Be 
to, kalbės žymūs politikieriai 
O prie to, bus gražios muzi 
kos bei įdomių pranešimų. NG 
pamiršikt. Rap. XXX 

nų sąrašą, bus mokinami, 
kaip reikia skaldyti balsus. 
Taigi, visi nariai, i r nenariai, 
būkite šiam diskusijų susiri
nkime. Klubo Valdyba 

m 

Pranešimai 

RADTO 
DAINUOS RADIU GRANĄ 

DIERIAI, BUS ŽYMŪS 
KALBĖTOJAI 

BRIGHTON PARK. — Lie 
tuvių Politikos klubo specia
lus susirinkimas įvyksta ket
virtadienį, 29 d. spalių, 7:30 
vai. vakare, Gramonto salėj, 
4535 So. Rockwell st. 

Šiame susirinkime bus dis-
kusuojama, kuri politinių pa
rtijų yra geresnė. Taip pai, 
kurie nenori balsuoti už pil
ną demokratų ar respubliko-

LATDOTUV1Ų DIREKTORIUS 

Primintina, kad šiandie 1 
valandą vakare užsistatę sa
vo radio ant stoties WGES, 
1360 kiiccykles, girdėsite gra 
žią lietuvišką radio progra
mą, kurių leidiniu nuolat rū-

v u 

lapkričio 22 d., turėsime (Ba-
rbecue*' vakarienę, bunco ii 
šokius. Visi parapijonai su
sirinks ir padarysime gerokai 
pelno. Vietoj varginti Ša ba-
zaru, atliksime viską vienu 
vakaru. 

A * A. 
KAZIMIERAS 
MISEVIČIUS 

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

Kilo iš Panevėžio Apskr., 
Panevėžio parap., Pamarliškio 
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Elzbietą, :>o tėvai** Ki-
zaitė, suii'Į Albertą 14 inetų, 
auginiinę Aldoną, švogerį Joną 
dukterį Aldoną, švogerį Joną 
Kizą, švogerką Grasildj, Zala
torienę ir jos šeimą ir 4 pus
brolius: Petrą. Mykolą ir An
taną ir moteris Dišius ir Jus
tiną Stasiūną ir jo moterį, pu-
sesert^ Onį' Šukiene ir vyrą Juo
zapą, sesers dukteris: Antani
ną Jokantienę ir Elzbietą Gri
galienę. 

O .Lietuvoje tris "brolius: Ig
nacą, Juozapą ir Pranciškų, 
ir seserį Elzbietą ir jų šeimy
nas. 

Buvo narys Keistučio ir A. 
L. Piliečių klubų. 

Kūnas pašarvotas 2 84 3 W. 
Pershing Road (arba 39th St.) 

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Spalio 28 d., 1936, iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. Pane
lės par. bažnyčią, kurioj įvyko 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiitme visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moterts. Hunus, Duk
tė, Pusbroliai, švogeriai, švo-
gerkos Ir kiti ptminės. 

Laidotuvių aireKtorius J. L-iu-
levičius. Tei. LAFayette 3572 

bes popieras. Dabar proga 
tai padaryti, nes mūsų mo
kykloje net du kartu į savai
te duodama pilietybės ir an 
gfiškos kalbos pamokos, bu-1 
tent pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais. Žinokite, kad 
gali ateiti laikas, jog netik 
senatvėje pensijos nebus ga
lima gauti, bet net ir darbo 
dirbtuvėje. Gerai pagalvoki 
te apie tai visi, kurie nesate 
šios šalies piliečiai. Rap. 

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

VERONIKA 
BALČIKONAITĖ 

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyr€ iš 
mūsų tarpo mylimą dukrelę 
ir sesutę. 

Netekome savo mylimos duk
relės ir sesutes, spalių 25 d., 
1935 m. Nors laikas tęsiasi, 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną atils. 

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Misos už jos sielą trečia
dienį, spalių 28 d., Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, 
Kacine, Wis., 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se. 

Nuliūdę: Motina. Tėvelis, 
Brolis, Sesutės, Švogeris, Bro
liene ir (.linine*. 

ANTANAS BAUBUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 25 d., 0 vai. ryto, 1936 
m., sulaukęs pusės amžiaus., 
gimęs Lietuvoj, "Batakių vals., 
Skaudvilės parap., Liaudginų 
kaime. 

A|.ierikoj išgyveno 2 8 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Tofiliją ,2 podukres: 
Helen ir žentą Joną Steinmuel-
ler, Berniee ir žentą Salvad.ir 
Santoro ir anūkus, pusseserj 
Marijoną ir švogerj Jurgį Jod-
galvius ir šeimyną, dėdę An
taną ir Marijoną Slonius ir 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 
2 brolius: Pranciškų ir Juoza
pą, seserį Petronėlę ir švogė
rius, brolienę ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 3259 So. 
Union Ave. Laidotuvės įvyks 
treč., spalių 28 d., 8 vai. ryto 
iš mamų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Antano Baublio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Moteris, Podurkės. 
Žentai, INisseserė, švogeris, 
Dėdė ir giminės. 

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phiilips. Tel. Blvd. 4139. 

JONAS SEREIKA 
Mirė spalių 24 d., 1936 m., 

10:25 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Panevėžio apskričio. 
Amerikoje išgyveno 30 #netų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Mortą, po tėvais Do
meikaitė, 2 sūnus : Joną ir 
Stanislovą, 2 dukteris: Marcel-
la ir Alice, žentą R. Maliska, 
pusseserę Agota Kiskunienę, 
broLsūnį Stanislovą, broldukrę 
Magdaleną ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 608 W. 
120th St., tel. PULlman 5831. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, spalių 30 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią, West Pullman, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po puĮnaldų 
bus nulydėtas . į Šv. KJaeimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris. Kiliule, 
Dukterys, žentas. Pusseserė, 
liiolsūnis, Bro^diikrė ir Gimi

nės. 
Laidotuvių direktorius J. F. 

Eudeikis. Tel. YARds 1741. 
i i n i M m — ~ 

J.F.EUDEI 
AMBULANCE PATARNAVIMAS W\h IR NAKTį| 

YARds 1741-1742 

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

Vien Bujok gali siūlyti vertybę, kaip naujas 1222 oolių wh»el-base 
Buick 8 Keturių-Durų Sedan žinomas kaipo Model 47. . . Šis nepap
rastai erdvus ir smagus karas turi užpakalinę sėdynę į kurią gali su
sėsti trys dideli asmenys.. . Trunk vieta užpakaly nepaprastai dide 
lė ir joj yra spare tire.. . Karšto vande//s šildytuvas ir elektrinis 
laikrodis jau įtaisyti.. . Praėjusiais metais tas pats modelis buvo 
parduodamas už $1335.. . š is naujas 1937 modelis, gražesnis ir puoš
nesnis //<egu kada pirmiau pristatomas jums už tiktai $1051 

IŠRODO KAIP BUICK METAI 

3860 Ogden Ave, Tel. CRAwford 4100 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

i | A. • 
AUGUSTAS 

GACHAUSKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 24 d.. 5:10 vai. vakaro, 
1936 m., sulaukęs pusė* am
žiaus., gimęs Švenčionių apskr., 
Rirnšių parap., Medeisiu km. 

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą, po pirmu vy
ru Urboniene, du posūnius: Ka
zimierą ir Pranciškų, marčią 
Mortą., anūką Robertą, poduk
rą p n ą ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje motinėlę Ciciliją. 
Priklausė prie Unity Pašalpi-
nio Kliubo. 

Kūnas pašarvotas randasi 
3548 So. Union Ave. Chicago. 

la idotuvės įvyks treč., spa
lių 28 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi a. a Augusto Gachau-
skio giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Moteris, Posūniai 
Marti, Podukra ir Motina. 

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

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

Grabnamiu. 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

— o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių 

527 NORfJTWEŠfERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE 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 

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

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

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

S. M. Skydas 718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377 

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

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

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

Lachamcz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 

y 
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Prirengimas Prie Koncerto Eina Visu Frontu 
Koncerto tikietai eina kaip "Hot Cakes" 

Gerb. Prelatas Nupirko Visą Loža. Taip Pat 
f; Šie Kun. Klebonai; Ig. Albavičius, Ą. Bal

tutis, A. Linkus, Pr. Vaitukaitis 

Praėjusią savaitę prasiu'-
jo dienraščio " D r a u g o ' ' ji«-
hiliejinio koncerto tikietų pa
rdavinėjimas. J tą darlm sto
jo" visa eih"> įnūsij prieteliu. 
Pa rbas sekasi. J a u pa skleis
ta šimtai tikietų. J i e eina 
ta ip , ka ip tie " h o t cakes" . 
Tuo būdu tikimasi, km I dai 
pri; s koncertą bus parduota 
keliolika šimtu tikietu. 

Šeštadieni buvo rašyta, ka« 
m ūsu gerb. klebonai nuošir
džiai remia jubiliejinį konce
rtą. J i e remia ne tik žodžiai.-, 
bet ir darbais. Xe tik savo 
parapijiečius ragina dalyvau 
ti koncerte, bet ir patys įai-
pryja t ikietus: J . M. d. g. Pre
latas M. Krušas nupirko lo/ą 
(hox). Ta ip pa t padarė kun. 
Ig. Albavičius. kun. A. Bal 
tut is , kun. A. Linkus ir k u n 
Pr. Vaitukait is . 

. . Aš ntaibejoju, kad mūsų 
parapi ja savo tikietu kvctr 
i šp i rk s " — pasakė gerb. kun. 
A. Baltutis. " A š darau pra
džia nupirkdamas ložą. Ik 
abejonės, Marąuette Parke ir 
daugiau atsiras žmonių, ku
rie nupirks ložą (į ložą telpa 
šešios kėdės) . Savo dienrašti 
reikia p a r e m t i " — kalbėjo 
jauniausios parapijos Cbica-
goje klebonas. 

"Xeseniai grįžau iš Lietu
vos. Pa tyr iau jos pažangą. 
Kaunas neatsilieka nuo kitu 
Kuropos sostiniu. Neatsilie
k a ne dainos bei muzikos a t 
žvilgiu. Kauno opera puikia : 

pastatyta . Susipažinau su jos 
art is tais . Amerikos lietuviai 
gali didžiuotis, kad ir j ie da 
ve Lietuvai gerų art istų, pa-
vvzdžiui — Sodeika, Rakau-
skaitė ir kiti. Tenka d;/iaur. 

titi, kad mes davėme ar t is te 
ir Amerikos geriausiai ope
rai — Metropolitan Operai 
p-lę Oną Katkauskai tę . 'Drau 
g a s ' gerai siJmane' pakvies
damas ją į Cliicagą, Turėji
me progos ją i šg i rs t i " — to 
kią pastabą padare gerb. kun. 
A. Linkus, užsimokėdamas iri 
Civic Op ros ložą. 

*'Šv. Juozapo pa ra p. ma
žiausia Chicagoj" , —'• pašte 
bėjo gerb. kun. Pr. Vaitukai
tis. — " B e t nuo kitų neatsi
liks. Savo kvotą .išpildys. So-
chicagieėiai mėgsta dainą ii 
muziką. Ypač jie džiaugiami 
matydami lietuvius kylant to-
je srityje. I r aš paremsiu 
" D r a u g o " koncer tą" . I r pa
rėmė, nes rezervavo sau ložą 

Taigi, darbas eina. J i s ei
na smarkiai , sutart inai . Ir , 
ka i A. Jakš t a s sako: Ki;r du 
stos, visados darbą p a d a r y s " 
I r padarys. 

Tikietų platintojai malone? 
pranešti apie darbo pasek
mes. Prašome pasiimti dau
giau tikietų. Kviečiame ii 
daugiau veikėjų į talką. 

Tikietų kainos: 

VIETINES ŽINIOS LAPINSKO KLIŪBAS 

S t e f a n e B u r b a i t e | Policija mano, kad tas pats 

Turėjo Atiduoti £210 plfSikas ir tokiu pat b0t'" 

f)5c. oo, 

Jaunas , gražiai pasireaes 
plėšikas priėjės prie Sonotone 
Picture teatro, 66 Eas t Va n 
Buren st., kasos langelio, išsi
t raukė revolverį ir nesakydr-
mas nei žodžLcf pakišo kasi 
ninkei S. Burbaitei , kuri gjv. 
5640 S. Ada st., raštelį, ku
riame buvo parašyta " T i n s 
i s a robberv. ITand over voni" 
money". Burbaitei nebuvo 
kas daryt i kaip tik atiduoti 
kasoj esamus $210. 

$1.10 ir $1.65; ložų kainos: 
$16.50, $22.50 ir $27.50. Ti
kietus galima užsakyti tele
fonu. J ie pristatomi Į namus. 
Arba patys atvažiuokite į 
" D r a u g o " ofisą pasirinkti . 

Didysis jubiliejinis dienra
ščio " D r a u g o " koncertas b\v< 
sekmadienį lapkričio 29 d 
3 vai. popietų Chicago Civit: 
Oparos name. 

, pru\s tai apiplėšė dviejų val
gyklą kasas. 

Visi, kurie tur i te pamėgi
mą gražiai rėdytis, nešioti 
gerus drabužius steliuotus 
pas kriaučių, galite dabar į-

deveti gražų, gerą, steliuotą 
siūtą, kad pert ikrinus a tsar
gų lietuvį ir pri rodžius, jam, 
kad stel:uotas siūtas priduo-

Civilio Karo Revol
veris iššovė 

William Harper, 72 ir 
3821 No. Ilamlin a ve., laike 
pagarboj tėvo atmintį iš c: 
vilio karo — seną 38 kalibro 
revolverį. Praėjusį sekmadi" 
nį atėjęs Harperio anūkas J . 
Davison, 15 'm. amž., pradėjo 
revolverį žiūrinėti ir netikė
tai išmetė iš rankų. Revolve
ris iššovė ir kulka pateko * 
Davison koją. 

sigytj siūtą, Topcoatą a r da skirtingą individuališkumą 
|Overkautą tik už $2 į savai- asmeniui, kuri* jį dėvės, 

te, prisirašant prie J . P . La- Lv-i ., 
Pinsko Siūtų Kliūbo D e l P'ln**™! informacijų 

Ponas LaPinska yra v ie t in - ! i A p i l d > n k i t e b , a n k ^ < k u r i . r a n / 
tėli s lietuvis agentas dėl d i - l d a s i ž e n i i a u > i r pasiųskite J . 
džiosios J . B. Simpson k r i au - ' B - ftJrnpson, Inc., 30 N. Dear-
ėių kompanijos. J i s nori duo- born St., Chicago, Illinois. 
ti kiekvienam lietuviui progą ' Attenticn Mr. G. F . LaPinska. 

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

V a r d a s . . 

Adresas 

(Arba galima pasirinkti T aplotą ar Orcrl'otą.) 

% J 
Nematė Kad Velka 
Kitę Automobiliu 

Praėjusio sekmadienio va
kare vienas automobilistas iš 
Mieliigan vai. Chicagoj turė
jo tokį atsitikimą. 

Tai Lengvas Užsirūkymas! 
t 

Prie Clark, L a Salle ir 
Eugenie gatvių privažiavęs 
gazolino stotį paprašė patar
nautojo pažiūrėti, kas y ra su 
jo automobiliu, kad neveikia 
kaip reikia. 

I r koks buvo nustebimas, 
kai patarnautojas parodė, jog 
mišiganiecio automobilius pa
skui save vilko kitą užsika 
binusį už bumperio automobi
lių, stovėjusį prie 20 E. Pe
la war e PI. 

PLATINKi * K %* DRAUGĄ ' 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telepbone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T U V I S ADVOKATAS 

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

J PARYŽIŲ SPECIALI-
ZUOTIS 

KAUNAS. — Išsiųstas d r. 
Vyt. Avižonis į Paryžių pu
sei metų tobulintis akių ligų 
srity. Išsiuntė cedicinos fa
kulteto tarvba. 

CLASSIF IED 
REIKALINGA DARBININKAI 

i REIKTA vhvjij, tarnautoji) prie sta
lų, indij plovf-jų, portors, soda-dis-
pensers. Taipgi reikia typistės dėl 
lenjurvaus ofiso darbo darbininku 
samdymo agentūrai. Kreipkitės į 
PoMas Em'iciynrent A^eucy, 104 S. 
Hahted St., 2-rcs lubas, valandos 
nuo 7:00 ryto iki 8:00 vakare. 

REIKALAUJAMA vyras arba 
vcHUi.ii pora, be vaiku, ūkio darbui. 
C'kis randasi arti Ohieagos. Gra-
žu,s. Mažas. • 2436 W. 69th St. 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

VENGKIT 
NENUOSAIKUMO 

Pasir inki t L e * g v q 
Ufs i rūkymą 

K u o m * t užsitrauk iat tavo 
Lucky, jūs, jo puikiame vidu
rinių lapų tabake, turit dau
giau, negu malonumą 
Jūs taipgi turit pasitenkini
mą, žinojime, jog esat malo
nūs savo gerklei. Ne t tai 
lengvas užsirūkymas 

L u a y Strike)! 

Jūs, kurie mylite geresniuo
sius gyvenimo dalykus! 

Valgykit, rūkykit ir būkit l inksmi — bet pasisiekit 
už lengvo užsirūkymo — pasisiekit už Lucky! N e t 
išsirinkime lengvo užsirūkymo yra tikras nuosai
kumas — geras skonis ir geras nuosprendis — geras 
dalykas visais atžvilgiais. Geras dalykas gerklėms 
ir jausliems audiniams. Gera apsauga prieš krutė
j imus ir kosulį. Tiktai Lucky Strike rūkytojai 
naudojasi ta apsauga — apsauga, kurią suteikia 
**It's Toasted" procesas! Todėl tai gera rūkyti 
Luckies, kadangi j ie yra lengvu užsirūkymu. Ir 
kalbant apie Luckies—ką sakytut apie vieną dabar? 

• • VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * * 
14 Keleiviu Skrisdami j Vakarus Lošia 

"Sweepstakes" Lėktuve 
Dčl Jūsų Lucky Strike **Sweepstakee* 
nėra ribų! 14 keleiviu skrisdami i vaka
rus ant naujo, prabangaus American 
Airlines Flagship miegamojo lėktuvo 
nenorėjo praleisti "Sweepstakes" malo
numą. Aptarnautoją Beatriče Drader 
atėjo su blankomis visiems į pagalbą. 
Po to ji išsiuntė {stojimo blankas i i 
Memphis. 

Ar jūs jau įstojo!? Ar laimė jot savo 
skoningus Lucky Strike*? Nusistatyk it 
radio "Your Hit Parade** - trečiadienio 
ir šeštadienio vakarais. K l a u s y k i t e , 
spręskite ir palyginkite melodijas - tada 
pabandykite JŪSŲ Lucky Strike MSweep> 
•takes." 

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi-
pirkit pakel| šiandiena ir pabandykite 
juos. Cai būt tuo ką BOT* netenkate. 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22n<I St.) 
MftropoUtan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoa ir PrtnyČtofl 

vakarą Iš nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Varnai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas RFPnhlie 9A4IO 

>tate 4C90 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAVV 
6S22 So. Wes*ern A ve. 

balandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
ki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W Rancloliph St. 

Valandos: kafd^n nuo 9:00 r>to 
iki 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

PATARĖJAS 
10707 So. Mlchlgan A ve. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

PAKDUODAMA užri-a su namu. 
Labai picini. Ekstra lotas. Sale 
Šokiams, v<'*tuvfm.s, paivms, ir t.t. 
4333 S. PwOckwcll St. 

PIRKITE ANGLIS DABAR 

BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
nm, $5.75; sereenings $4.75, 
UitUNDY MINING CO., telefonas 
UED^rcrest 1131. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonns ir Storus Vilno
nius Svoderius dėl vyrų, Mo

terį}, Mergaie ų ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

C1AKAS DftL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Se lemonavič ia 
504 VV. 33rd S t 
(Netoli Normai Ave.) 

TeL VTOtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

<r 

^^^**^^0 Iš TU 

lengvas užsirūkymas 
TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"irS TOASTED" 

i»u. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

ll 

i 

Vandens Baltumo — Nesniirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEU OIL RAFINIRIUOTOJO 

ftIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome Ir garantuojame pUna mlera su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA A1JEJAUS PEČIAMS ŠAIKTTE 

CANal 2020 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, 111. 

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETER BALSITIS, Mana^er 

—• = =?. 


