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MADRIDO RADIKALAI 
PRIE LIEPTO GALO 

"LENKTYNIŲ" DALYVIAI SU SAVO ŠEIMA 

Numatomas milicininkų sumi
šimas nacionalistams žy

giuojant miestan 

NEPAISANT TO, CABALLERO RAMINA 
MIESTO GYVENTOJUS 

LISABONA, Portnpąi :ja, Komitetas išteisina Ita
lai. 2a - Madrido radikai,? | j - Portugalija 
gmimosi y ^ o s yra perdėm * • 

\ suirusios ir prieita prie liep- i T riXT1^r,XT A a i .->n 
\ + . i LONDONAS, spal. 29. — 

-. . ' . .v . ,. Ispanijos reikalu neutralumo 
Žin iomis iš to nac iona l i s tu : , . v , • • i ,, 
i -i-i*_\ _•_ • _ i komitetas isto sino kaltina

mas Italija, Portugaliją ir 
Vokretiją, kad jos remiančios 
Ispanijos nacionalistus (suki
lėlius). Maskvos bolševikai iš
kėlė kaltinimus, bet nepadavė 

(sukilėlių) kariuomenės ap 
bausto ir apgulto miesto, ra
dikalai nebetekę jau paskuti
nes vilties. Numatomi milici
ninku gausingųjų grupių ir 
miesto gyventojų sumišimai, 
kai nacionalistu kariuomenė tuo reikalu jokių faktų. Kad 

tuo tarpu kaltinamos valstv-
pradęs l>ombarduoti miestą ir « _ , •»_» . ; , . . , 
1 .. v . . " ; nes komitetui jdave dokumen-prades jin veržtis. Mieste pa
sireikš didelės skerdynės, ka
dangi radikalai ir jų sekėjai 
nenorės su miestu skirtis be 
kraujo liejimo ir be kruvinų 

talius įrodymus, kad pati Ma
skva rėmė ir nepaliauja rė
musi Jspanijos radikalų. 

Maskvos ambasadorius I-
rankų. Vyriausiųjų valdinin-j van Maisky komiteto posėdy-
kų — komunistų ir anarchis-1 Je jau nerodė triukšmingo nu-

VOKIETIJA TURĖS LABAI NEPAPRASTA MASKVOS 
SUNKlį ŽIEMA BOLŠEVIKU VEIDMAI 

BERLYNAS, spal. 29. — " T BE 
]vyko nacių masinis susirin
kimas. Kalbėjo ketverių me
tų ekonominio plano vykdyto
jas diktatorius dr. Goeringas. 

Šis naujas nacių komisaras 
patarė Vokietijos gyvento
jams, kad jie pasirengtų prie 
naujos tvarkos, kad daugiau 
susiveržtų diržus ir juostas ir 
maitintus* tokiu maistu, koks 
jiems bus nurodytas, ir nau
dotų tik skirtas kiekybes. 

WASHINGTON, spal. 29. 
— Daug dirbę už Ispanijos 
pilietinio karo sukėlimą, kad 
tenai įvedus sovietus, paskiau 
įsakę radikalams ten žudyti 
kunigus, vienuoles ir pasauli-
ninkus katalikui, deginti baž
nyčias, katalikiškas mokyklas 
ir įstaigas ir visur skleisti 
šiurpų terorą, Maskvos bolše
vikai dabar puolasi kaltinti 

Jis sakė, kad ketverių metų | k i t a s ^ t y * * * ^ k i a teisę 
laikotarpiu vokiečiai privalės i t u r i t o * va i s ty to pristatyti 
susiturėti nuo per didelio mė
sos vartojimo ir vietoje mė
sos turės naudoti žuvis. 

Nurodė, kad patsai tautos 
vadas Hitleris nevarto jąs mė
sos ir sviesto, o tačiau yra 
sotus ir sveikas. Tad visiems 
naciams ir visai tautai Hitle
ris esąs geriausias pavyzdis. 

ginklų ir amunicijos sukilė
liams, bet ne jie — Madrido 
radikalams. 

Pačiam Stalinui taip daug 
pagailo Madrido moterų ir 
našlaičių, kad jo įsakymu Is
panijon siunčiamas maistas, 
drabužiai ir avalai, bet nieku 
būdu ne ginklai ir karo med-

tų, kurie nusikraustė į Barce-
leną, įsakyta verčiau žūti, bet 
TT^patfttoti miesto. 

sistatymo prieš kaltinamas 
valstybes. Tik reikalavo, kad j 
»e«trak«ės valstybės žvaJgy-j 
tų Portugalijos uostus. Taip I 

Toronto, Ont., Kanadoje, miręs turtuolis J . VaiK-e Millar testamentu paliko 500,000 
dolerių Toronto prov. tai vedur/ai porai, k u | i nuo, 192G motu larJkr. 31 d., iki 1936 m. 
lapkr. 31 d. susilauks didžiausią vaikų skaiiiiį. Daug jaunų motinų pradėjo "lenkty
nes" . Čia vaizduojama John Nagle šsįpa sav* vaikais, gimusifi's skirtu laikotarpiu. Yra 
kita seimą — Kenny, kuri turi net 12 vaikų J Yra dar kitos. Lenktynės baigiasi. Laimėto
ja gaus pusę milijono dol. Teismas turėsi nun lyti laimėjusią šarmą. (Acnie Photo.) 

• & - — • ••' ' * • > • • 

Jks pažymėję kad tauta tu-, ^ a - a i r d i - Petrapilio avalų 
riu priprasti prie maisto sub-! f a b r i ^uose darbininkai kaip 
stitutu. dienomis, taip ir naktimis 

dirba, kad pagaminus kodau-

TKILŠ SVETIMŠALIŲ i g i a u a v a l ų M a d r i d o basiems 
ŠMUGELIAVIMĄ našlaičiams. 

u Tuo tarpu Vokietija, Itali-

• i i 

saugoj uną 

kad jos pirmiau turi šį klau
simą nuodugniau apsvarstyti. 

Tačiau nacionalistai laimes, i . , Z t i pat sutiko, kad ir Ispanijos kadangi jie turi išmokslintą; ^ . . , - . .. , . J . .v . .. uostai, butų kontroliuojami. kariuomenę, turi išmokslintus ^ v. . " « t , . l a c a u apie Prancūzijos Iš
kąri uomenes vadus ir geres
nius ginklus. Radikalai nacio
nalistus viršija tik savo mili
cininkų daugumu. Bet šie mi
licininkai nemoka kariauti — 
neturi vadų. Tai tik jaunes
nių ir senesnių vyrų masės, 
kurios tinka kokiam darbui, 
bet ne kariavimui. 

Reikia atsiminti ir tai, kad 
daugumas milicininkų nėra 
savanoriai, privalomai pašau
kti tarnybon. Tad nereikia nė 
norėti, kad jiie guldytų savo 
galvas už radikalus. Toki 
"ka r i a i " , pasitaikius progai, 
visados mes ginklus šalin ir 
šauksis, kad nacionalistai jų 
pasigailėti). 

Nepaisant tokio radikalų 
desperatiško stovio, premjeras 
Caballero ranyna Madrido 
gyventojus skelbdamas, kad 
Madridas susilankęs pakanka
mai ginklų ir kai kuriose 
fronto dalyse milicija prade
danti kontratakas (puolimus 
prieš nacionalistų kariuome
nę). 

Kas gali tikėti tokioms Ca-
bellero pasakoms, jei kas va
landa mieste laukiamas naci
onalistų veržimasis. 

MAISTUI DIDELĖS KAI
NOS REIKALINGOS 

panijos pasienio 
nutvlėta. 

Italija, Portugalija ir Vo 
kieti ja sutiko su Fort^a\i-'H ^ JRh^hes ^im}\]m^ 

HARRISBUBOH, Pa., 
spal. 29. — Prezidento Roose-
veltas sakydamas čia prakal-

MatiraHr 
bus pirmieji 

TOLEDO, Ispanija, spal. 
29. — Nacionalistų kariuome
nės vadovybė per radiją pa
skelbė, kad generolo Jose Va-

• ' 

AVASH1NGTON, spal. 29. > *r Portugalija dokumenta-
— Paskutiniais laikais sve-! I i a* i™do> kad Maskvos bo!8e-

JAPONAI JSIYYftAttJA flM^ai « * « - - * w w i ^ f c ^ ^ ^kj^^sssL^mt 
n C T I i r i A l i r n i v n i ** , V a i s t y 1 > e s s u lėktuvais, i pradžios siuntė ir šiandien 
PIETINĖJ AMERIKOJ įč i* planuojama sudaryti ne-!™5 d a r siunčia Madrido radi-

• i didį oro laivyną, kad sulai- j balams lėktuvus, įvairių ru-
ŠĄCRAMĘNTO; CaL, Mw> svetimšalių neteisėta š a - ^ ginklus ir amuniciją, pri-

spal. 29 - -Immigration I lin plūdimą. sidengdami siunčiamu mai3-
Study CommissionM ir "Eu - tu ir drabužiais. Puola kitas 

jos ir Ispanijos uostų kontro- ! P a r e i ž k ^ k a d 3° administraci-j fronte maurai ir legijoninin- prezidentas G. M. Goethe pi 
lės principu. Bet pareiškė l ^ nuopelnas, kad maisto kai pirmieji įsiverž Madri- reiškia, kad J. Valstybės gre 

rela vadovaujami vafkarin:am Ig^nics Research Ass-oeiation' 
>a 

rei 

RUMUNIJOS KARALIUS valstybes, kai negali prista-

kainos padidėjo. dan, jei radikalai atsisakvs 

PRAHOJE 

Maisto didelės karnos reika- p a ^ u o t i m i e s t a ' 
Anglija ir Prancūzija gi pa-1 lingos, nes tuo būdu didina- L . . t sa? gen' A a r e , a p a r 0 1^" 
sisakė, kad Ispanijos reikalu | mas pelnas ūkininkams, ku 
jos mažai užimtos ir prisitai- rie seniau pusdykiai parduo 
kysiančios prie komiteto davo savo produktus, 
sprendimo. 

tai neteks savo prekybai rin-

tyti to visa pakankam-os kie
kybės ir kai sukilėliai im?i 

PRAHA, Čekoslovakija, viršų. ' 
spal. 29. — Čia atv>*ko Ru-! Kur gi rastum.didesnę vei-

Ateinančją savaitę komite
tas pakvies Ivaną Maisky ai
škintis dėl iškeltų prieš Mas
kvos bolševikus kaltinimų už 
Ispanijos radikalų rėmimą. 
Italija įdavė komitetui doku
mentalių įrodymų prieš Mas
kva. 

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO BARCELONĄ 

LISABONA, Portugalija, 
spal. 29. — Ispanijos na Mo
ralistai (sukilėliai) per radi-Į ^ ^ mįe&te 

i 

KO NACIONALISTAI BIJO 

BURGOS, spal. 2r. — Na
cionalistų kariuomenės vadai 
pageidautų, kad Madridas bū
tų paduotas, kad nereikėtų 

kų pietinėj Amerikoj. 
C. M. Goethe atliko nuo- j munijos karalius Karolis suįdmainybe! 

kia, kad jis negali užtikrinti dugnius tyrimus pietinėj A- savo sūnum — sosto įpėdiniu 
saugumo miesto gyventojams, | nierikoj ir rado, kad ypač 
kai jo kareiviai įeis miestan. Brizilijos ir Peru rinkos uz-
kadangi tai padaryti nebus 
galimumų. Tad patartina, kad 
miestas verčiau būtų paduo
tas. 

Toliau išaiškinta, kad pas
kui maurus ir legijonininkus 
miestan įsiverž apie 200 ma
žųjų tartkų ir šarvuotų auto-naikinti ir griauti. Tuo sume

timu nacionalistų lakūnai ne'™o b i l hJ> * k l l r i u svaidomos 
bombų nesvaido miestan. 

verčiamos japonų pigiaisiais 
gaminiais ir tose šalyse daug 
japonų įsigyvena. Jei J. Val
stybės nesiims energingų pa
stangų, pietinė Amerika bus 
užversta azrjatų gaminiais. 

Goethe apskaičiuoja, kad 

BAIGTAS STATYTI TIL
TAS PER ŠVENTĄJĄ 

UKMERGĖ, šiomis dieno
mis galutinai baigtas statyti 
Ukmergės t;ltas per Svento-

1ŠOKO PER LANGĄ IR 
ŽUVO 

Mrs. Pearl Werba, 28 m. 
amž., iš Mihvaukee, Wis., pa
simetusi su vyru kokį laiką 

pietinėje Amerikoje gyvena ^ s u d a r o maždaug apie du treč 
daugiau kaip pusė milijono d a l i l l v i e n o k u r i o n o r s d i d e . 

gvveno Chicagoj. Pagaliau iš 
šios upę. Tiltas vra didelis, T* c< „ . v, v. 1 0 . 

r v * . ' i La baile viešbučio 18-ojo au-
125 mtr. ilgio. Pagal savo ilgu , v. .. , , 

fo tt ° iksto įscko pro langą, ir žuvo. 
mą naujai pastatytas tiltas i 

Tačiau vadai reiškia bai
mės, kad radikalai gali kar
tais padegti mdestą, kai jiems 
pasidarys ten anksta ir turės 
dumti kur į laukus atviram 

šone. 

O radikalai*, ypač anarchis
tai, pasiryžę viską griauti ir 
naikinti prjieš bėgsiant iš mie
sto. 

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
ATREMIA PRIEKAIŠTĄ 

KOMA, epai. 29* — Vienas 
prancūzų laikraštis iškėlė prie
kaištą, kad būk Vatikanas da
vęs 500 mėli jonų lirų Italijos 
kampanijai Etiopijoje. 

Vatikano laikraštis "Osser-
vatore Romano" tai griežtai 
užgina. 

VENGRIJOJE PAKARTI DU 
IŠDAVIKAI 

ją paskelbė, kad nacionalistų 
lakūnai bombardavo Barcelo-
nos miestą ir uostą. 

Su orinėmis bombomis pa-
| taikyta į keletą rusų bolševi
kų ladvų, iš kurių buvo iškrau
nami ginklai ir karo medžia
ga. 

Be to, bombarduotos ir 
Barcekmos kareivinės. BUDAPEŠTAS, Vengri

ja, spal. 29. — Vengrų ka-
PAKRUOJIS. Meiliūnų riuomenės du seržantai pakar 

kaime linmarkoje vieną dieną ti ikaipo išdavikai. Teismas 
rado prigėrusį V. Norvaišą I juos nuteisė už išdavimą mi-
apie 60 mt. amžiaus. Kaip gitarinių paslapčių Čekoslavi-
jis prigėrė, niekas nežino. kijai. 

liepsnos viską, kas gyva, nai- japonų ir kas motai jų skai-
kina, arba iš kulkosvaidžių eius daugėja, 
šaudoma. = 

Lauko artilerija paruošiama I N u m a t o m a s mokeSCIŲ 
apšaudyti Madridą, joi nebus j d i d i n i m a s UZ 1 9 3 6 
paduotas. 

REIKALAUJA VISIŠKO 
NEUTRALUMO 

Chicago Oivio Federation 
ir Bureau of Public EfToien-
cy viršininkai įspėja Cooko 

BRIUSELIS, Belgija, spal. j apskrities ir Chicago gyvento-
29. — Belgijos parlamente j jus, kad jie pasirengtų laukti 
fašistų ir flamandų naciona-; dar didesnių mokesčių už ne-
Jistų atstovai iškėlė reikalavi- kilnojamas savastis imamų. 

lio tilto Kaune, pastatyto per 
Nemuną. 

Šiandien, spalių 9 d. specia 
Ii komisija, kuriai pirminin-

MIRE SIRGĘS RETA LIGA 

Mirė berniukas P. Levitt, 7 
metų amž., kurs keletą mėne
sių sirgo liga, vadinama 
"streptocoecus v^idans*'. Pa-

mą, kad Belgija pasisakytų už 
griežtesnį — visišką politinį 
neutralumą, išėjus net iš T. 
Sąjungos. 

Šiandien kas g i ! klausia 
jie. Karalius pasisako ,už vi
sišką valstybės neutralumą, o 
vyriausybė vis dar prisikibusi 
prie Prancūzijos ir kitų vals
tybių. 

Šis reikalas neturi jokio są
ryšio su politine kampanija. 
Žmonės tik įspėjami, kad jie 
budėtų. Už 1935 metus mokes
čiai apie 30 nuoš. padidinti, 
o už 1936 metus planuojama 
skirti dar didesnius. Yra 
žmonių, kurie d :rba už dides
nius mokesčius, kad sulaukus 
čia naujo finansinio suirimo. 

kauja sauskelių direktorius I gydymui niekas negelbėjo. 
inž. Dragašius, išvyks į tTk- įSpeciaUstai gydytojai pareis-
mergę tilto apžiūrėto. Tiltas k i a > k a d ? i l i g a nepagydoma, 
buvo pradėtas statyti pernai ' 
vasarą. Jį pastate susisieki- j g A K Q , MADRIDAS TURfS 
mo ministerijos kelių valdy
ba. Tilto statyba iš varžyti
nių buvo atiduota Morkūnui. 
Pats tilto projektas buvo pa 

MAISTO 
MADRIDAS, Ispanija, 

spal. 29. — Madrido civilinis 
ruoštas kelių valdybos. Numa \ gubernatorius Carlos Rubie-
toma, kad kitą sava'tc bus j r a paskelbė, kad miestas turi 
oficialus tilto atidarymas, ku P o r a i *****ių maisto ište-
riame dalyvaus susisiekimo i a u s > 

ministerijos atstovai. 

ORAS 
Chicagos policijos viršinin

kas parėdė, kad rinkimų d i c j CHICAGO SRITIS. - Nu-
ną, lapkr. 3 d., visos aludės matoma giedra ir kiek šal-
būtų uždarytos. '.čiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI i 

APIE KOMUNISTŲ BENDRUS FRONTUS 
Lietuvos katalikę dienraštis " X X Am

ž ius" beturįs rinitą straipsnį apie bendrą 
frontą arba kaip ten vadinama liaudies fro
ntą. Ten rašoma: 

"Sudarius liaudies frontus Ispanijoje ir 
Prancūzijoje, si nauja politika ėmė rodyti 
tendencijos plėstis. Ši komunistų taktika yra 
rezultatas išgyventų nepasisekimų, tekusių 
jų revoliucinei propagandai įvairiuose kran
tuose. Pastarasis komunistų kongresas Mas
kvoje turėjo drąsos konstatuoti šitą iaklą 
ir padaryti iš to išvadą. Liaudies frontų 
mintis, dabar uoliai visur propaguojama, ir 
yra toji išvada, kurią III-sis internacijona-
las padare Maskvoje. 

Liaudies frontų stdgimo taktiką lengva 
suprasti. Negalėdami tiesiogine savo idėjų 
propaganda įsigalėti tautoje įar paimti į sa
vo rankas jos valdymą, komunistai ima 
skelbtis tautinių reikalų gynėjais (pav., Pra
ncūzijoje); gavę didesnį atstovų skaičių de
mokratiniuose parlamentuose, dedasi išvien 
su įvairaus plauko kairiaisiais ar liberaluo-
jančiais, juos neva palaikydami sudaro su 
jais vyriausybę, kad į ją patekę galėtų kelti 
krašte anarchiją ir laisvai varyti savo ko
munistinę propagandą. Klasinius tokius jų 
taktikos pavyzdžius ir rezultatus matome 
Ispanijoje i r Prancūzijoje, j • i 

"Ispanijos ir Prancūzijos komunistai, 
Maskvos internacijonalo diriguojami — tuo 
šiandieną jau niekas neabejoja — puikiai 
parodė, ko jie siekia liaudies fronto pagal
ba ir ką jie gali padaryti jais prisidengda
mi. Bet šių dviejų valstybių irimo, žinoma, 
jiems nepakanka. Bolševikai visur, šiuo me
tu ypatingai Anglijoje, Belgijoje ir Šveica
rijoje, daro didžiausių pastangų sukurti ir 
čia liaudies frontus". 

Bendrų frontų kūrimas buvo visai nau
jas dalykas komunistų taktikoj. Senoji jų 
taktika buvo skaldyti, ardyti, draskyti, kas 
tik ne jų buvo. Pakrikdę savo idėjinių prie
šininkų organizacijas, jie tikėjosi tų išardy
tų organizacijų narius sutraukti į savąsias 
komunistines organizacijas. Jų ardymo dar
bas ypač. gerai pavyko atlikti Vokietijoj. 
Bet išardytų organizacijų narių į savąsias 
organizacijas neįstengė sutraukti. I r atsi
tiko tas, kad komunistai palengvino įsiga
lėti Hitleriui. Įvykiai Vokietijoj įrodė bolše
vikams, kad ardymo darbas išeina į naudą 
jų didesniesiems priešams. Tą pamatę ko
munistai atmainė taktiką ir sugalvojo ben
drus frontus. Pirmi žingsniai pasirodė sėk
mingi. Bendro fronto vyriausybės susidarė 
Prancūzijoj i r Ispanijoj. Ardymo darbas 
Vokietijoj neišėjo komunistų naudai. Ben-
drinimo darbas Ispanijoj nuėjo kitokiais, 
negu Vokietijoj, keliais, bet galų gale ko
munistų laimėjimai bus tokie pat. Ispani
joj naujomis priemonėmis komunistai bus 
tiek pelnę, kiek Vokietijoj senomis. 

Dabar komunistų vadams naujas galvo
sūkis — ką čia nauja sugalvoti, kuo būt 
galima vėl pirštis tautų darbininkijai. Ilgai 
nereikės laukti iki komunistai isras naujas 
priemones savo propagandai varyti. Gali
ma sakyti, kad tos naujos priemonės jau 
formuojamos. Yra tai laisvamanybė. 

Laisvamanių randasi visose tautose, vi
sose profesijose, visuose luomuose. O komu
nistų neapykanta religijai gerai žinoma, l a i -
gi komunistai Maskvon šaukia laisvamanius 
ir masonus. Jų suvažiavimas, kaip jau skel
bta, įvyks vasario 9, 1937 m. Tai vėl bus 
sudaromas savo rūšies bendras frontas, bet 
komunistų vadovaujamas. 

GRĮŽIMAS Į FARMAS APSISTOJO 

Geraisiais laikais, kuomet darbai fabri
kuose eina gerai, tai faimerių. sūnū* ir duk
terys, o kartais ir visos šeimynos dėl menkų 
priežasčių apleisdavo farmas ir kraustyda
vosi į miestus. Toks judėjimas buvo nuo 
seniai. Bet atėjo depresija, fabrikai pradė
jo užsidarjyti, miestuose atsirado armijom 
bedarbių. Tada prasidėjo miestiečių gręži
mas į farmas. 

Agrikultūros departamentas skelbia, 
kad jau 1934 ir 1935 metais miestiečių grį
žimas į farmas pradėjo apsistoti. Taa de
partamentas skelbia, kad šių metų pradžioje 
ant farmų buvo 31,809,000 žmonių. Praėju
siais metais iš farmų į miestus atsikraustė 
1,211,000 žmonių, o iš miestų j fanmas 825.-
000 žmonių. Apskaičiuota, kad dabar far-
merių yra mažiau, negu jų buvo 1910 me
tais. 

Kadangi vyriausybė įvairiais būdais ge
rina farmerių padėtį ir kadangi neissiver-
čiantiems farmeriams valdžia padeda ir rū
pinasi perkraustyti į geresnes vietas, tai 
farmerių bėgamas į miestus nebus toks gai
vališkas kaip kad buvo nuo 1923 iki 1929 
metų, nors darbai miestuose ir žymiai pa
gerėtų. 

Didelis Baltijos Tautu Laimėjimas 
Tarptautinėje 

Spalių mėn. 10 d. pasibal- sutarė, kad, jei tik bus gali-
gė Tautų Sąjungos pilnaties ima gauti taryboje vietą, tai 
rudens sesija. Nors Baltijos Lietuva ir Estija į šią vietą 
valstybes tiesioginiai lhčian-
čių klausimų šioje sesijoje 
nebuvo svarstoma, tačiau vfe-
nu atžvilgiu ši sesija ilgai 
bus lietuviams, latviams ir 

palaikys Latvijos kandidatū
rą. Šis susitarimas dabar lai 
mingu būdu buvo įgyvendin 
tas ir todėl jis yra drauge vi
sų Baltijos valstybių laimė-

BIZNIO GERĖJIMAS 

Biznio stovio apžvalga už praėjusį rug
sėjo mėnesį rodo, kad buvo padaryta žymus 
progresas. Biznis buvo pasiekęs 72 nuos. to, 
kas buvo 1929 metais. 

Ypač tą mėnesį padidėjo elektros var
tojimas, pagyvėjo smulkusis biznis, pakilo 
bovelnos ir šilko vartojimas ir statybinės 
DK džiagos pareikalavimas. 

Žymiai pagyvėjo jn^ekyba farmerių tar
pe. Tą mėnesį buvo didesnė, negu rugpi ū-
ėio mėnesį ir 17 nnoš. didesnė, negu metai 
tam atgal. »«. 

Taip dalykai gerėjo nežiūrint į rinki
mų politiškus baubus. 

KODĖL KOMUNISTAI TYLI 

Komunistų kandidatas į prezidentus 
Brovvder pareiškė, kad jis stojas už pilną 
religinę laisvę. Tada jam priminta apie} tai, 
kad jis yra pasakęs štai ką: "Mes griežtai 
stovime už tokią apšvietą, kuri išdildys ti
kėjimą į viršgamtiškus dalykus". Jo pa
klausta, kaip suderinti šiuos du prieštarau
jančius pareiškimus. Klausimas jau seniai 
pastatytas, o atsakymo nėra. Ir nebus. 

Jau nuo seniai visi žinome, kad komu
nizmai ir religija yra kaip vanduo ir ugnis. 
Kuomet komunistai kalba apie kokią nors 
laisvę, tai tik tam, kad nesusipratusius žmo
nes klaidinti. 

NUTILO APIE KARĄ 

Prieš keletą dienų Maskvoje griausmin
gai buvo sužvangyta ginklais ir visam pa
sauliui pagrūmota. Taip buvo padaryta ry
šium su kalbamąja Ispanijos raudoniesiems 
parama. 

Daugiau žinių apie sovietų pasiryžimą 
reikale statytis prieš visą pasaulį ir gelbėti 
Ispanijos raudonuosius neateina. Matyt, kad 
anas ginklų sužvaiiginimas buvo Maskvos 
"b lo fa s" ir niekas daugiau. ' 

John D. M. Hanrilton, respublikonų par
tijos vadas pasityčiojo ir iš New Yorko dar
bininkų vado Dubinskio. J is jį pavadino ko
munistu ir ateiviu. Dubinsky atrėžė, kad ir 
Hamiltono tėvai buvo ateiviai. Toliau nuro
dė, kad apie žmogų negalima spręsti pagal 
tai, kur jis yra gimęs. 

• • • 

Spalių 16 d. Lenkijos žemės ūkio par
tija priėmė eilę rezoliucijų, kuriose pareiš
kia, kad partija atmeta visus komunistų 
pasiūlymus bendradarbiauti. 

• • * 

Jungtinėse Valstybėse per metus teis
ynai išduoda 185,000 perskyrimų. Dabar iš 
kas penkhj sutuoktuvių atseina vienas di-
vdrsas. ^Bftvorsai Aineriką užįįūdo, kaip 
koks maras. 

» • • 

Per praėjusius tris mėnesius federalė 
vyriausybė mokesčių surinko 164 milijonus 
dolerių daugiau, negu pernai per tą pat lai
kotarpį. Tas reiškia laikų pagerėjimą. 

• I • 
Kaune rengiamasi mi r ' i i Kipro Pc ' iau-

sko 25 metų teatro darbuotę. 

estams atmintina iš gerosios 1 jimas. 
puses. Mat, šioje sesijoje bu-Į Tt„u:- i * K- • * «• 

4 . J * Baltijos va i st vbes prieš L 
vo nutarta nenuolatiniu, ren- ' ± • m* * c* • 

" " ** ,metų įstojo | Tautų Sąjungą 
karnų trejiems metams, Tan- ' »• 4 •• u , 

Z . įstojimas bu ve nelengvas: ic 
tų Sąjungos tarybos narių 
skaičių padidinti dvi.m vie
tom, į kurias beveik visų val
stybių balsais buvo išiinktos 
Didžioji Kinija ir mažoj: La
tvija, Lietuvos santarvininke 
ir bičiulė. Latvijos išrinkimą; 

Tautų Sąjungos tarybą vi
soje Baltijoje sukėlė nuošir
daus džiaugsmo ir pasitenki
nimo. 

Kodėl! Yra daug priežas
čių. Tautų Sąjungos Uiybą. 
mat, būtų galima laikyti vy
kdomuoju visos Tautų Sąjun
gos organu, tai yra lyg savo
tiška šio didžiulio valstybių 
sanburio vyriausybe. Prakti
škai taryba gali daugiau pa
rodyti veikimo ir už visuoli-
nį Tautų Sąjungos susirinki
mą. Pagal Tautų Sąjungos 
paktą, taryba savo nutarimus 
priima vienbalsiai. Vadinasi, 
sprendžiant įvairius tarptau
tinės politikos klausimus, o 
ypač klausimus, liečiančius 
Rytų Europos reikalus ir Ba
ltijos valstybes, Latvijos at
stovas taryboje galės suvai
dinti d i d e l į ^ i d m e n į . Turė
damas savo'fctstovą tarvbo-
je, Baltijos valstybės žymiai 
daugiau galės pasireikšti ir 
prisidėti prie darbo Europos 
taikai ginti. 

Mažoms valstybėms patek
ti į Tautų Sąjungos tarybą 
yra labai sunkiu Daug val
stybių yra norinčių būti ta
rybos nariais, o į tarybą gali 
patekti tik 15 valstybių. I r 
vargu ar kuri Baltijos val
stybė ten būtų greit pateku
si, jeigu jos prieš dvejus me
tus nebūtų sudariusios san
tarvės ir visos iš vieno vei
kusios. Baltijos santarvė su
stiprino ją sudarančių val
stybių tarptautinį svorį ir 
atnešė šį laimėjimą. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienių 
reikalų <ministerių konferen-

f\ fMf-wmmmm® 

(^H^il IKI 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Franeijos valdžia, sako, i-
ma didelius taksus nuo šunų. 
Dėl to gyventojai stengiasi 

4' Tylėk, ba aš tavo vib<Kf« &-
tūtuosiu." Vilkas išginfęs: ,rai 
iš džiaugsmo net apšilai** 
Už minutės girdi vilkas &*••» 
motina ramina vaiką sakyd-:, 
»»-|«j • • • \ . . . . . . I . ~ . . X. . 

mis nepasitikėjo, jų neverti
no ir pradžioje visiškai n* 
norėjo priimti. Tačiau, Ba: 
t i jos valstybės netrukus įro 
dė, kad jes yra vertos b f-1 
lygiateisiais tarptautinio be
ndravimo nariais. Bet didžio
sios valstybės nelabai tever
tino mažąsias valstybes, o. 
kai kurios ir šiandien į ja> 
tebežiūri iš aukšto. Taigi, ma 
žųjų Baltijos valstybių atsto 
vo išrinkimas j tarybą yic^ 
įrodymas, kad visas pasau
lis pripažino Baltijos santar 
vės reikšmę, įvertino jos da
rbus visur gyvai paremti 
Tautų Sąjungos dedamas pa 
stangas taikai išlaikyti it 
tarpvalstybiniams ginčams 
ta ik iu būdu : Spręsti Į H 

Tautų Sąjunga mums Ii-: 
tuviams pradžioje yra būvu 
si žiauri pamotė, kai iki galo 
neapgynė lenkų smurto ir ne
teisybės pritš Lietuvos sos
tinę Vilnių .Vis dėl to Lietu
va nuolatos buvo ištikimai 
atsidavusi Tautų Sąjungai ii 
kiek galėcĮa4pa, reniė.jos pas
tangas taiktfs srityje. Tokk) 
pat nuoširdaus atsidavimo 
parodė ir Latvija, bei Estija. 
Latvijos išrinkimas į Tautų 
Sąjungos tarybą yra Baltijos 
santarvės nuopelnas ir ženk
las, kad Baltijos santarvė, pa 
siekusi pirmąjį didelį laime-

šunis paslėpti. Kai tik p a m a - m a : "Neverk, mano rnazy;, 
to ateinant inspektorių, g}'-!jei at?is vilkas mes jį užm^-
ventojas tuojau savo šunj į-1 Šime." Padaręs rūsčia mį£ 
kiša į papečkį arba kitą ko- ir traukdamas miškan vilk* 
kią vietą ir inspektorius nie- tarė sau: 
ko neradęs turi išeiti. Ale ir | "Kf.k/.? šių čėsų žmonį 
valdžia nedurna. J i pradėjo ] pirma sako vieną, o pas) 
ieškoti žmonių, kurie moka kitą; jiems tikėt jau nebe; t i 
įvairių šunų balsais loti. Jų Įima." 
darbas toks: e.:ti su taksų in- j 

. < 
spektorium per namus ir loti Vakar po pietų ein 
šunų balsais. Kai tik lojikas kabinetą. Susitinku jauną y ' 
į<\JVs į namą suloja, šeiminiu- ką, kuris veda už rankos ak 

Lfl ii žimno-n StiisifiUm? «. . ; ! «'-ląjį žmogų. Susitikus, vaiJUs ko pas'Sptas šuo atsiliepia. 
Pėdės, sako, tie lojikai gauna paprašė išmaldo> 

— Tai tavo tėtk? — 

L 

elidelea O kurie geriau ir į 
vairiau išloja, tiems dar dau- j klausiau. 
giau mokama. — Jes. 

fikaKo.j, tavn,š,-iaį, veiki 7 _ M » • " « * * * • * » * į » . 
kas subatos naktį, kai kada 
net auštant nedėlios dienai, 
tenka matyt ant kampų, ar 

mato 1 

a-
•r 

rl* 
— Nuo 7 vai. rvto iki 5 \:\\. 

vakaro, — atsakė vaiką s. i» 

einant s lrytų,-ne vieną, bet j Užėjau a n ą d i e n pas Aak-
įštisą paltą tokių lojikų ir j tarą Pilvavertį. Girdžiu, ? fa-
girdėti juos ne tik lojant, ale bmete kitas daktaras ir į&u 
net staugiant, įvairiais, kaip j kalbasi: 
žmonės sako, šunų balsais.! 

Kadangi niekas jiems čia už 
tai nemoka, tai reikėtų pasiū
lyti važiuoti Franeijcfn. Ten 
jie gaus geras pėdės. 

įau Politikoj dabar, tavoršč 
tai kaip toj pasakoj apie vil
ką, motiną ir vaiką. 

Vilkas slimpinėja netoli 
vienos stiibos, žvainu/damas, 
ar negaus ko. nors miškan nu
sinešti. Ir, štai, girdi jis vai
ką verkiant. Motina, norėda-

jimą Ženevoje, dar kiečiau I m a vaikutį nutildyti, sako: 

ne tik bendrajai taikai, bet 
ir tarptautiniam teisingumui 
apginti b u sulaužytoms tarp
tautinėms teisėms atstatyti. 
Tautų Sąjunga ir jos idėjos 
dabar pergyvena sunkias die 
nas. Bet Lietuva, kaip ir vi-
suo4net, pasiliks jos darbų rė
mėja, o ypač, šiandien, kai ir 
Baltijai buvo duotas galimu
mas prie to darbo dar uolia a 

cija Taline praėjusį pavasarį prisidėti. 

Lietuvoje Žemes Reforma Jau Baigiama 

suveržtų draugingumo saitus 
ir išnaudotų visas galimybes j 490 kapų, duota 105 hekta

rai Lietuvos šaulių sąjungai, 
61 hektaras duotas 35 pieni
nėms, gi privatinėms mokyk
loms, ligoninėms, prieglaudo
ms ir kitoms socialinėms bei 
visuomeninės reikšmės įstai-
goms duota 645 hektarai ir 
įvairiais sklypais 7,862 mies
tų gyventojams duota pasi
statyti trobesiams. 

Įvairioms valstybinėms į-
staigoms, savivaldybėms, pri
vatinėms organizacijoms, la
bdarybės, socialinės bei visuo
meninės reikšmės įstaigoms 
duota ir kultūriniams bei pa
vyzdingiems ūkiams kurti iš-
noniuota iš viso 47,601 hek-

— Girdėjai, — sako sve
čias daktaras, — kas atsitiko 
mūsų kolegai d r. Pendikui? 

— No, o kas tokio? 
— Žmogų gydė nuo plau-

#Ų -ųMągimo, o tas mirė nuo 
penisaitės. 

— A, koks iš jo 
sako dr. Pilvavcrtis. Juk 
jis vos prasirito pro univer
sitetą. Ot, aš, pav., jeigu jau 
ką gydau nuo plaučių užde
gimo, tai tas žmogus būtinai 
ir turi mirti nuo plaučių už
degimo, l 

i s mne ni 

i 
dakta r aj,-
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Dar Liko Išdalinti 20,000 Hektarų Žemes 
Lietuvoje žemės reforma laukų žemės, 506,000 hektarų | taras žemės. Parduota ar nu 

buvo pradėta vykdyti 1920 [miškų ir 50,000 hektarų eže-(matyta parduoti pareeliacijai 
metais. Pradžioje reformos ti
kslas buvo aprūpinti kariš
kius žeme. Platesniu mastu 
žemės reforma vykdoma nuo 
1922 metų, išleidus atitinka
mą įstatymą, kuris vėliau bu 
vo pakeistas, padidinant ne
nusavinamas žemės kiekį Ii 
gi 150 hektarų ir įpareigo
jant valstybę atsilyginti su 
nusavintų žemių savininkais. 

Šiuo metu Lietuvoje žemės 
reforma, kiek ji liečia žemės 
nusavinimą ir jos paskirsty
mą, beveik jau baigta. Iš vi 
so žemės reformos reikalams 

rų. Nusavintieji miškai ir e-
žerai lieka valstybės nuosa
vybėje. Gi, likusi žemė, kuri 
ligi šių metų pradžios buvo 
nusavinta, paskirstyta įvai
riems reikalams: atiduota be
žemiams, mažažemiams, sava 
noriams, ūkininkams, mokyk
loms, organizacijoms ir t.t. 

Nuosavybėn buvo atiduota 
449,477 hektarai žemės. J> 
teko 1255 bežemiams ir kai
mo amatininkams, 36,777 be 
žemiams darbininkams, 25,032 
mažažemiams pridėta prie jų 
turimos žemės, duota 195 pa

buvo paimta 566.000 hektarų rapijų bažnyčioms, pridėta 

netinkamos žemės 15,789 hek
tarai. Atiduota ūkininkams 
28,154 hektarai žemės. Taigi, 
šiuo metu dar neišparceliuo-
tos žemės yra tik apie 20,00'J 
hektarų. Iš to ploto apie 8,-
000 hektarų reikės palikti 
nusavintos žemės savininka
ms, o apie 12,000 hektarų že
mės bus paskirstyta savano
riams, seniems nuomininka
ms, užpirkėjams, kurie iš dva 
rų žemę buvo pirkę, bet ne
turėjo dokumentų ir nesi
skaitė tikrais žemės savinin
kais. 

Dvarininkams, iš kurių žc-1 žemės. 

mes reformai buvo nusavin
ta žemė, palikta nenusavina
mos žemės 166,811 hektarų. 
Atsilyginant su nusavintų 
dvarų savininkais, žemės ū-
kio ministerija su kiekvienu 
atskirai surašo sutartis, ku
rias tvirtina ministerių kabi
netas. Nuo pat žemės refor
mos pradžios ligi šių metų 
rugsėjo 1 d. jau atsilyginta 
už 345.400 hektarų nusavintų 
žemių, kas sudaro 37,4 nuos. 
bendro nusavinto ploto. O 
žemės, už kurias reikės atsi
lyginti, iš viso yra 924,262 
hektarai. 

Likę tie 20,000 hektarų dar 
neišpareeliuotos žemės yra 
įtraukti į šių metų darbų pla 
ną. Taigi, dvarų parceliaeįja 
ir nusavintų žemių paskirsty
mas šiemet jau baigiamas. 
Bet ilgiau dar užtruks išpar
celiuotų žemių dokumentų su 
darymas, ginčų sprendimas ir 
atsilyginimas už nusavintas 
žemes. Be dvarų žemių nusa
vinimo ir jų parceliacijos, že
mės reforma dar apima kai
mų skirstomą viensėdžiais ir 
servitutų likvidavimą. Nuo 
1919 ligi 1935 metų yra iš
skirstyta 115,917 atskirų vie
nsėdžių, kurių bendras plo
tas sudaro 1,279,500 hektarų 
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Uolesniam Rožantėlio my- j jų, Linksma, labai atatinka 
lėtojui nekartjj, gana sunkoka kūdikystei, Garbinga, jauny-
išsivaizdinti sau, dėl ko ro- ls te : , Sopulinga, senatvei... 

^žantAlio poterėlis prasideda Berods, kuomet nors Bažny-
t rMis poterukais? Tai yra, j čia gal tas visas nuomones 
k$ jiy reiškia? Kadangi ik i ' nuošalin pažers, o visai neti-
šiol -•Bažnyčia galutino atsa- j ketas pagarsins. Tai vienok 
kyi .> nedavė, galima pakar- ] ta mintis, jog Rožantėlis yra 
to ii nuomones kitų, o paskui geriausias ir smagiausias pa
didėti ir saviškę... Nmaldumo būdas, — čielus a-

xr . , .v . v - . . . mžius prabus. 
* Kai kam įssiziun, jog pir-

ieji trys rožantėlio poteru- A . ~~7~. -. . . . *, m . , Anais metais, kai Prancu-«\ *-u atstovauja Šv. Trejvbę.' .. ... . '. , , .v 
:xi • m- o - • tv zija tik vienuoliams lauk is-eiškia, Tėvą, Sūnų ir Dva 

i ą. Kati mena, kad jie pri-
ena tr is Marijos privalu-

v^ ' us: Duktė Amžinojo; Moti-
i Siinaus; Numylėtine Dva-
os. Taikosi ir tokių, ką sa-

k»> jog tai tik paprastas pa-
ildumo atgarsis. Litanijose, 
ko, turim tris kar t Dievo 
'inelį... Mišiose tris kart 

. entas. Didžiuma mezga 
-tos su trimis dorybėmis, tai 
Via, Tikėjimu, Viltimi ir Die-
v x Baime. Dažniausiai, rodos, 
taip ir kalbama. Kiti spėlioji-
i: ai visiškai nuošaliai palie
kami. Tai taip galvojo kiti. 
Na, o kągi pasakysim mes!.. 
Vtfms išsižiūri, kad trys pir-
i ieji rožantėlio poterukai la-
Itii nuosekliai žmogaus am-
žii nupiešia. Reiškia, Kūdi-
kvstę, Jaunatve, Senatve. Ki
ti I p sakant, jie esti lygūs vi 
soms kitoms rožantėlio da-

sinešti paliepė, — pasauli? 
už plaukų nusitvėrė. Tie visi 
tremtiniai kitur kai matai 
sau pastoges atrado. Ir tuo 
viskas užsibaigė. Betgi Mek
sikos žiaurumas jau kur kas 
aršiau išėjo. Ne vien vienuo
liams, bet ir kitiems dvasiš
kiams paliepta per rubežių 
traukti. Pasilikusius kankin
ta ir nukankinta. Kankinimo 
būdai pasaulį šiurpu sukra
tė: Taip pasipiktinta, jog 
manyta, kad nieko daugiau 
pasaulyje panašaus neatsikar
tos... Tik, štai, ve išskečia na
gus netikėta Ispanija. Na ir 

i savo žiaurumu Prancūzijos, 
• Meksikos ir Maskolijos pra-
Į garus tik ramiais pavėsiais 
I paverčia... Net ir pasaulinis 
karas savo reikšmės netenka. 
Taip žiauru! 

Ar dabar jau l u s galas?... 
lims, būtent, Linksmai, Gar- O ne. Da laukiam Amerikos, 
bingai ir Sopulingai. Ištikrų- Amerika visur tik ant gob-

tuvių ateina. Bet vienok a-
teina. Ateis ir čia. O kai A-
merika ateis, — visos kan
kynės iki šiol išmėgintos, bus 
vėjalio dvelkimas. 

Labai įžymūs Amerikos ka
talikai tokiam įvykiui netiki. 
Nei girdėti apie tai nenori. 
Geriau kitą cigarą užsidegę, 
da aukščiau dūmus pusto. 

Tie, ką eiki ir pavojų, ma
to, labai keistai imato, o da 
keisčiau gintis ruošiasi. Pa
sak jų, didžiausia Amerikos 
katalikų nelaimė yra tame, 
kad tiek daug ir visokių ka
talikų čia esama. Ant tų pė
dų, girdi, reikia juos suan-
glint. O kai mes visi būsim 
vien tik katalikai, o ne kas 
kita, — kas prieš mus I 

Juokai! Prancūzijoj nėra 
nei lietuvių, nei palioku, nei 
slavų, nei italų katalikų, o 
vien tik prancūzai, o vienok 
kas pasidarė? Meksikoj taip 
pat. Maskolijoj irgi. Na, o 
Ispanija ant kiek katalikiška, 
ant tiek ir ispaniška. Nei lie
tuviai, nei kiti jiems panašūs 
po ranka nesivelia. Žiūrėk, 
kas dedas ten! 

Kaip tik priešingai. Baž
nyčia buvo, yra ir paliks tik 
ten laiminga, kur jos šeimon 
visokios tautos įeina. Jau net 
ir Amerikoj Bažnyčiai kur 
kas prasčiau būtų, jei jos pa
stogėje vien tik vienos rūšies 
katalikai vyrautų. Kitaip sa
kant, lietuviai ir kiti katali
kai šičionai ne tik kad nieko 
blogo Bažnyčiai nedaro, bet
gi ją da apgina ir tvirčiau
sią užuvėją sudaro. Žodžiu, 

laukti galo jiems, tai reiškia, 
laukti galo ir pačiai Bažny
čiai. I r dėltogi budresni ka
talikai amerikiečiai negązdi-
na lietuvių ir kitų visokio
mis nevykusiomis paskalomis, 
kad giedotinės Mišios tu r 
būtinai vien lotynų kalba, 
kad net ir skaitytinės Mišios 
jokių tautiškų giedojimų ne
pakenčia, kadangi jos laika
ntį Mišias išblaško, ir tam pa
našiai. Priešingai, remia ir 
linki jiems viso labo kuoli 
giausiai savo gi esmes ba>^ 
nytines giedoti, knoilgiausiai 
savo bažnytinius įpročius iš
laikyti ir tuo patim ir pačią 
Bažnyčią nuo pniešlaikinio 
I>avojaus išvairuoti. Mes iš 
savo pusės da pridėti išdrįs-
tumem, jog aukštesnius Baž
nyčios vadus tegul ne vien 
tik germanai ir airiai sudaro, 
bet tegul juosna ir lietuviai 
ir kiti jidms panašūs įeina. 
Jie puikiausiai orijentuosjs 
miestų, valstybių ir paties 
Washingtono valdininkų eilė
se; neprasčiau pasielgs ir Ba
žnyčios reikaluose. Arba, jie 
Bažnyčios dienas Amerikoj 
sutrumpins ir priešais ją vie
šai išeis. Pavojus jau netoli. 
I r jo vien akis primerkus ne
nugalėsi. 

Įžymių Vyry Dienos Prieš 30 Metų Lietu
voje buvo lokių 

Rašo Dr. J . L, Kioe I 
Spalių 12 d. apvaikščiojo-1 Kada iš Lietuvos miškų & 

me Kolumbo Dieną. Visi pri-jnyko lokiai, tikrų žinių netu-
pažįstame, kad toji diena pa.- • rimą, tačiau žinoma, kad pe- _ 
žymi istorinį įvykį ir verta r e i t a m e šimtmetyje didesniuo ~ ^ T & l ' S e rinkai 
tinklo -i-.Hlb.nnn „ L į e t u v o s ^ ^ ̂  | jjjįj £ ^ ^ ^ 

sutinkami šie didieji rudieji .g tankumynų pasigirdo ka 

Pavasarį jie išperėdavo sa
vo vaikus, kurie būriais pa-
sklysdavo apylinkėse. Viena 
kartą Povilas Kieras su ke
liais savo draugaUs nuėjęs-
giliai į miškus. Netoli Visin-
cios upelio jauni vyrukai nu

tinkamo apvaikšeiojimo. 

kininkų ir Rūdininkų senes-

Bet, be Kolumbo, mes ga
lime dar minėti ir kitų g a r - ; ž v < h y s - Vilniaus krašte, Vai 
sių išradėjų dienas. Kodėl ne-
apvaikšeiojame "Lister Die
nos", "Pasteur Dienos", 
"Behring Dienos", "Ehrlick 
Dienos", "Reed Dienos" ar
ba "Bantins: Dienos"? 

žin koks keistas šlamėjimas. 
Po kelių sekundžių iš po eg-

meji gyventojai dar ir dabar j H ų g a k ų i s l i n d o d i d e l i s ž v g 
atsimena ir pasakoja apie ru-, r i s T f l į b u v ę g r n d a s i g l o k y s . 
duosius lokius, matytus jų a- J a m m o l i a i y k a r t o i y g nusi-
pylmkių miškuose. Ypač ge- ^ ^ b e t v ė l i a u v i e n a s i S 

rai ir vaizdžiai apie lokius j ̂  ^ n o r - j o l o k į n u § a t l t L p . 

Kipkvipnas minėtu w m kn I P&^ko^ n e s e n i a i • J ™ g t i - Kieras su savo draugais aki-Kiekvienas minėtų vyrų ką \ { Amerikos Valstybių su- • o l ,-• mA~ , n I H Vft-
nors išrado, kad apsaugojusi į s P o v i J a s Kieraį ' ^ V^^0 ™d™ lo^> k a 

t jis nuėjęs per jaunas eglai-

DIDELIS GAISRAS 

STAČIŪNAI. — Šiaulių ap. 
Kauksnųjų kaime sudegė ūk. 
J . Stočkaus kluonas vsu javais 
Kartu sudegė ir nauja staty
bos medžiaga. Nuostolių pa
daryta apie 5,000 lt. 

mūsų sveikatą. Tik pagalvo
kime, kaip mes galėtume ko
voti su Hgų gemalais, jei nie
ko apie juos nežinotumėm. 
Kas būtų, jeigu apie 90 nuoš. 
pilvo operacijų būtų mirtin
gos todėl, kad nežinotume a-
pie kraujo užnuodijimą. Kas 
būtų, jei neturėtume "antito-
x i n " prieš difteriją, "salvar-
san" prieš sifilį, " insul in" 
šlaplige sergantiems? Mes tu
rime būti dėkingi už tuos ir 
dar visokius išradimus medi
cinoje. 

J is sako, kad prieš 49 me
tus dabartiniai okupuotosios 
Lietuves miškai buvę nepa
prastai dideli. Dar praeito 
šimtmečio pabaigoje tuose mi 
škuose veisėsi daugybė žvė
rių ir paukščių. Esą, Valki
ninko padangėse gyventojai 
dažnai matydavę skraidan
čius arus, o raistuose tada 
buvę dideli skaičiai kurtinių, 
tetervinų ir kitų paukščių, 
kurie dabar iš Lietuvos miš
kų jau visiškai baigia, išnyk
ti. Anuose miškuose tada gy 

Kartais užeina ant minties veno nemažas skaičius ir Lie-
faktas, kad mūsų istoriškos 
knygos pilnos aprašymų apie 
visokius didvyrius, generolus, 
kurių vienintelis siekis buvo 
— prispausti ir užmušti žmo
nes. Kodėl tose knygose nėra 
vietos tikriems žmonijos gera-
dėjams, kurie mažina pasau
lyje kentėjimus, ligas ir net 
mirtis? FLIS 

t u vos ž veri u karalių — brio-
džių. Nors rusų vvriansvbė 
ir draudusi šaudyti briedžiui, 
bei elnius, tačiau jie kai ka
da buvę naikinami. O juos 
naikindavo rusu valdininkai, 
suruošdami dideles medžiok-
les. 

Valkininko miškuose dar ir 
dabar peri didieji vanagai. 

tes ir vėl dingęs miškų tan 
kymynėje. 

Dabar Lietuvos miškuose 
lokiai jau nebesutinkami. Sa
koma, kad vienas kitas jų dar 
esąs didžiuosiuose Bieloviežo 
miškuose, kurie dabar yra 
lenkų okupuoti. Tačiau ma
žesniuose Lietuvos miškuose 
jau nebepasitaiko1 didesnių 
žvėrių, išskiriant tik kai kur 
esantį vieną kitą briedį. Brie 
džių kiek daugiau yra Nerin
gos miškuose, Klaipėdos kra
šte. Tačiau juos medžioti yra 
griežtai draudžiama ir už re 
tų žvėrių užmušimą gresia 
didelės bausmės. Tuo budi 
retieji žvėrys Lietuvos miš-
Ienose turi saugią prieglaudą. 

Tsb. 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
TĖS "DRAUGE" 
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Užmokesčio Diena — Ir JŪS Sumokėsite! 

Tasai paveikslas parodo ką Naujos Dalybos taip vadinama 
"soeialė apsauga*' reikš jums. 

Pradedant sausio 3mą dieną — tik devynios darbo savaitės 
nuo dabar — Valdžia privers jūsų darbdavi nutraukti nuo jūsų už
darbio (algos) nuošimtį kiekvieną kartą kaip gausi atlyginimą! 

Su laiKu bus nutraukta 3 nuošimčiai nuo jūsų uždarbio. Jūsų 
darbdavis bns priverstas sumokėti kitą tiek Valdžiai, kurią sumą 
jis turės išimti iš jūsų " r a i š e , " jeigu kada jums uždarbj (algą) 
pakeltų. 

Kas dar tau svarbiau, tai šis — bus iš jūsų reikalaujama Fe-
deralėj Valdžioi užsiregistruoti. Registruojanties duos jums nume
rį, turėsite pasisakyti savo vardą ir pavardę, savo amžiaus metus 
ir visą savo gyvenimo istoriją iki 'motinos pavardės po tėvais — 
cal bus reikalaujama ir pirštų antspaudos ir iūsu paveiks'o (foto
grafijos). Jeigu norėsite permainyti darbo vietą, galėsite tai pa
daryti tik priduodami savo naujam darbdaviui savo numerį, su 
kurio pagelba jis sužinos jūsų rekordą. Jūsų darbdavis turės kas 
trys mėnesiai raportuoti apie jus Valdiki ir pranešti kiek jūs 
uždirbate. 

Valdžios darbininkai yra paliuosuoti nuo šios sunkenybės. 
Darbininkai nieko negaus iki 1942 metų, ir tuomet t:k, pap

rasti darbininkai sulaukę 65 metų amžiaus, gaus pensijos tik 
$16.66 mėnesiui — jeigu jie nebetektų darbo. 

Rimtai pagalvokite, ar norėtum tapti tik numeriu Valdžios 
akyse, po sausio Imos dienos. 

JŪSŲ VIENINTČLfi IR TIKRA APSAUGA YRA 
PASTOVUS DARBAS. 

Jeigu dabar turi 25 metus amžiaus ir uždirbi $20.00 į savaite, 
štai kiek "soeialė apsauga" nutrauks nuo jūsų uždarbio: 

$10.40 į metus iki 1939 metų pabaigos. 
$15.60 į metus iki 1942 metų pabaigos. 
$20.SO į metus iki 1945 metų pabaigos. 
$26.00 į metus- iki 1948 metų pabaigos. 
$31.20 į metus iki sulauksite 65 vnetų amžiaus. 

Kiek kartų jūsų užmokestis padidės, tiek kartu daugiau su
mokėsite. 

IŠGAUKITE SAU TIKRĄ SOCIALĘ APSAUGĄ! 
B A L S U O K I T E U Ž L A N D O N Ą I R K N O X Ą ! 

B A L S U O K I T E U Ž R E P U B L I K O N U S ! 
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THINGS THAT NEVER HAPPKN 
By GENE BYRNES 

WEST SIDE 
ŠIS - TAS 

Waukegano Lietuviy 
Veikla ro, perka lietuviiką laikraa-

Kiek teko lietuviškų kolo-1 . T*—r*«* 
nijų pamatyti, jose pažinčių! Waukegano lietuviai nepa 
sudaryti, tenka Detroite pa-

Fasidarius po West Siile 
gražia kolonija galima paste
bėti, kad lietuvių tarpe reiš
kiasi veikimas. Vasarą buvo 
rengiami piknikai ir kitokios 
pramogos parapijos reikala
ms, ypač kad sukėlus fondą 
klebonijos statyuiui. Pradžia 
jau padaryta. 

Komitetai su klebonu dar
buojasi parapijos paukščiu 
bazai^lio reikalu. Kas met 
tokie bazarėiiai pavyksta, šį 
metą irgi pavyks, jei tik vi
si jaus pareigos jį paremti. 

t t irti vieną skirtingesnį daly-
j ką, būtent daug vaikų lanko 
lietuvių mokyklą, vedamą ne-

' sėlių Pranciškiečių; daug ra
ndasi jau ją baigusių, vadi-

i nas paaugusio jaunimo, bet 
j nesigirdi, kad kntų muzikoje 
pamokas. Pas daugelį lietu-

, vių randasi pijanai, bet ne-
, ra kas jais skambintų. 

I 

Parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. J . A. Biažis, 
rengia vakarą 22 d. lapkričio, 
parapijos naudai. Programa 
bus žingeidi. Bus vaidinama 
naujas, Detroite nematytas 
veikalas. Choras išpildys ki
tą programos dalį. Nepamir

škit tos dienos. Ypač jauni
mas. Po vakarėlio priseis jau 
adventą sutikti. 

prastai pažangūs, veiklūs. Lie 
tuvių iš mūsų kolonijos ra
sime: vienuolynuose, profesi
jose, politikoje, sporte, etc. 

Kolonija didžiuojasi save 
gydytojais: Jonu Zeku ir Do
vydu K vedi ru; advokatais. 
Taniu Podžiūnu ir Budriūnu; 
vaistininkais: Pi*. Šeštoku II 
Edvardu Jankausku; politi
ku Antanu Sutkumi; sports-
•inanu Jonu Diksu (Dickshot). 

VVest Sidėj be muzikos žmo [ g i u o s v k i u a tkreipia mūsų 
gaus, kuris parapijai tarnau- d § m e j S į s p o r t s m a n w Jonas 
ja, dar y r a dvi lietuvaitės,, D i k s a s . j 0 v a r d a s d a ž n a į ž y . 
muzikos mokytojos. Pas jas j m i m a g , i r d i d ž i u ( > S e angTVJ lai-
desėtkai svetimtaučių vaiku- k r a ž č į a a s e , sporto skyriuje. 

piežių: kad protestantų tikė
jimo įsteigėjai buvo Liuterio, 
Kalvinas, Zvingli ir kHi, ku
rie tegalėjo įsteigti svietiška 
tikėjimą, o ne dievišką, ftw 
jie patys buvo tik žmonės, 
nusidėjėliai, klaidatikiai, ne 
nttoramos, kerštininkai; kad 
protestantų tikėjimas yra n* 
dieviškas, bet žmonių išmis-
las, negalįs žmcn?ms teikti 
amžinojo išganyme, i r dėl to 
Jonas Diksas perėjo į kata 

pasidarbavimą vienos mūsų 
draugijų. Tai Šv. Ceeilijo-
draugija, kuri skaitoma did 
žiausia ir veikliausia, ir pra 
ėjusiame bazaro p^sidarbavi 
mu, tikiu, atsistojo pirmoje 
vietoje. 

Pirmiausiai ši draugija tu
rėtų didžiuotis savo veiklia 
valdyba, ypač nut. rast. J... 
Rugienium, apie kurį sukas; 
visas draugijos veikfenas. 

Bazare veikti draugija is-

Darbai Detroite buvo susil-
pnėję. Daug darbininkų buvo 
atleistų, bet girdėti, kad ir 
vėl šaukia dirbusius pi'ie da
rbo. Naujiems gauti darbas 
sunku. Bedarbių netrūksta ir 
Detroite. 

čių ima muzikoje pamokas. 
Kodėl lietuviams tuo nepasi
naudoti? Muzika, daina nie
kados nepasensta, o kiek jo
je grožio. 

Kitose kolonijose teko pa
matyti ir išgirsti jaunilną tai 
su smuikomis, tai su gitaro
mis ar kitokiais instrumen
tais scenoje pasirodant. De
troite ko panašaus nepaste
bėta. Varge Draugas 

Ateinančio penktadienio 
4 4Draugo" numery tilps daug 
įdomių žinių iš West Side 
judėjimo. Patartina visiems 
įsigyti tą numerį. 

West Side draugijų nema
žai randasi. Kiekviena jų ju
dina savo veikimą įvairiais 
parengimais: bunko ar kito
kiomis pramogomis. 

West Sidės lietuvių jauni
mas rodo pavyzdį, kad >k;r-
damies sau gyvenimo draugą 
ar draugę, skiriasi savo tau
tos ir tikėjimo. Tokių vestu
vių prieš adventą bus i'isa 
eilė. 

Lapkr. 3 d. įvyksta balsa
vimai. Kurie gali balsuoti, ne
praleiskite progos. Kiek pa
tirta, lietuviai linkę demo
kratų pusėn. 

Balsuojant auiendminta. 3 
už panaikinimą taksų ant vi
sokių dalykų reikia balsuoti 
YES. 

Artinanties balsavimams, 
West Side lietuviai nusistatę 
savo balsus atiduoti už de 
mokratų sąrašą. Tiktai kiek
vienas būdamas piliečiu turi 
atlikti savo pilietinę pareigą 
— balsuoti. 

Šv. Antano parapijoje sek
madieniais po pamaldų, išei
nant žmonėms iš bažnyčios, 
vaikučiai - mergaitės parda
vinėja laikraščius: " D r a n g a " 

EASTSIDE 
Pataisymas 

Spalių 16 d. žinios apie ge 
rb. Motiną Dovydą buvo klai
dingai paskelbtos. Gerb. Mo
tina tiek metų neturi, kiek 
buvo pažymėta, ir apvaikščio
jo ne gimtuves, bet 25 metų 
darbuotės vienuolyne. 

Širdingai atsiprašom! 

Sporto žinovai įkainuoja Dik 
są sportui $50,000. Praeitį 
sezoną jis žaidė Buffaio ly 
goję, o prieš tai buve Pitts-
burgho tyme. Kad kiti laik
raščiai ražo apie Joną Dik-
są, tai jie daro matydami jį 
esant geru sportsmanu. Bet 
mums lietuviams yra kas ki
ta Diksas. J i s yra mūsų ai
nis, mūsų tautos narys ir ge 
rai ti bekalbąs mūsų kalbą. 
; Jonas Diksas mums pasida

ro artimesnis dar ir tuo. Jis 
perėjo iš protestantų į kata 
likų tikėjimą. Mat, jis patyrė, 
kad katalikų tikėjimą įsteigė 
Dievo Sūnus Jėzus Kristus 
visų žmonių išganymui; kad 
tą tikėjimą pats Kristus įsa
kė Katalikų Bažnyčiai išpa
žinti, platinti visose tautose 
ir ginti. Pats Dievas pasakė: 
" B e tikėjimo negali Dievui 
patikti" . Jonas Diksas paty
rė, kad protestantų tikėjimą 
įsteigė klaidatikiai, turėda
mi keršto prieš Katalikų Ba
žnyčios matomąją galvą, pc-

• » — . ^ ^ » — ™ ^ — 

kų klesos. Dirbdamas dabar 
WPA kaipo inžinierius, deda 
pastangų pagerinti WPA da
rbininkų padėti. 

Mes, lietuviai, piliečiai, ku 
rie gyvename Michigano vai. 
lapkr. 3 d., atiduokime bal
sus už Frank Murphy, Leo 
J . No\vicki, George G. Sa-
do\vski (kongresmonas iš pi
rmo kongresinio distrikto) ir 
už visą demokratų partiją. 
Nesigailėsime. 

Peter Rankella 

Hkų tikėjimą, kad galėtų iš- ' rinko veiklią komisiją, kurio-, 
ganyti savo sielą. preky buvo Jonas Ramoška 

&. i- T TAM u .Komisiją sudarė: J. Ramos-
Siandie Jonas Diksas išpa

žįsta mūsų tikrąjį tikėjimą; 
su mumis mūsų bažnyčioje i ' iene kalba tuos pačus poterėlius, 
skaito tas pačias šventas ma
ldeles; priima šv. Sakramen
tus; Dievą garbina, Dievui 
tarnauja kaip ir mes. Dabar 
Jono Dikso nuo mūsų nieką> 
neskiria: <mūsų kraujas yra 
jo kraujas, mūsų kalba 
jo kalba, mūsų tikėjimas yra 
jo tikėjimas. 

v r e ' 

ka, K. Stankienė, K. Rutkau
skaitė, E. (iaudišienė, Mile 

M. Tamcševičienė M 
J . (Jedvila. Komisijoj buvo 
ir smarkiai darbavosi ir pi-
rniin. P. Maskolaitis. 

Pi lniausiai komisija ^ 
ruošė pietus pa i rp . bazaro 
naudai, pi r kurį išleido dide
lę dovaną (radio ir padaiv 
nemažai pelno. Pc to komisija 
surinko iš geradarių bizni^ 
rių (ir pačios aukojo) viso-

"Ten aš rasčiau tarp savų- ^IU dovanų. Reikia pažymėti, 
jų, daug linksmybių sa u sal- į kad Stankienė dovanomis vi 
džiiyir ' . Nemaž tuose iod |rši,įo visus ir dar bazare sma 
žiuose neperdėta. Pas liūte- j r k į a i darbavos su dukrek 
ronus Jonui viskas buvo ne- •, Florenee. Neatsiliko ir E. Ru 
sava, bet svetima; ten jis nie- jtkauskienė, nei E. Gaudišie 
ko neturėjo švento, dieviško. Lg Deį kitos ir kiti komisijos 
išganingo savo sielai. t nariai-ės. Be to, draugijos va 

Jono Dikso ir Julės Kuz- rdu aukojo ir kiti tos drau-
miekiūtės eina užsakai. Ją i gijos nariai, gi pirm. P. Ma-

v 

Į v y k s a t e i n a n t į m ė n e s į . I š a-
n k s t o k v i e č i a n o r t h s i d i e č i ų ? 
s k a i t l i n g a i d a l y v a u t i . 

Lietuvytis 

Mūsų Auka Seimui 
#50.00 

Reikia Visiems 
Susiburti 

vedyibos bus lapkričio 7 d 
Diksas buvo sumanus prisi
gerinti Kuamickų Julijonai. 

Bėgilas 

š v . Cecilijos Draugija 
Parap. Darbuotėje 

NORTH SIDE. — Metinis 
parapijos bazaras, tai didžiau 
šias parengimas, nuo kurio 
lieka daugiausiai pe!no. Žino
ma tas daug priklauso nuo 
to, kaip prie jo prisirengia
ma ir kaip jame darbuojama-
s i . 

Čia noriu pažymėti didelį 

skolaitis smarkiai darbavosi 
su savo "nauju išradimu*' 
(žaidimėliu), kuriuo, tikiuo
si, irgi padarė pelno. Neabe
jotinai ši draugija turėtų gau 

TGYVN OF LAKE. - La 
bdarių Sąjungos 1 kuopos su
sirinkimas įvyko spalių 25 d 

Susi link ihias buvo skaitli
ngas. Dorša raportavo iš ce
ntro susirinkimo ir pranešė, 
kad nuvežė į centrą $60.*)0 
nuo įvykusio pikniko. 

Šimkiene raportavo iŠ se.; 

mo. 

inkient'*, P. Dorša, A. Tara 
belda ir B. Kalvaitė. Auk*, 
paskirta $50.00. Labdarys 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOCŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ci, Cicero, IIL 
U tam., Ketv. ir IVtn. 10—9 VKI. 

3147 So. Halsted St , Chicago 
Paned., Sercd. ir Subat. nuo 2—9 

v. 

. 

Tel. Caluniet 5974 
•— •• — > • • 

Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

ti p r parap. vakarienę pir- Nutarta surengti veikalą. 
nuj. dovaną, kuria paakstins lvomisijon įėjo: Sudeikiene ir 
savo narius visuomet pasida- Norkienė, 
rbuoti geriems tikslams. j Labdarių seimas įvyks lap-

Didelį darbą baigus ir bent kričio 8 d., Dievo Apvaisdo? 
kiek atsikvėpus, draugija vi- parapijos svet., 18th st. ir S 
su smarkumu rengiasi prie Union ave. 
tokio pat didelio darbo, prie Atstovauti 1 kuopą apsiė-
save metinio vakaro, kuris me pirm. M. Sudeikiene, Si 

DR, A. P, STULGA 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 8. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 ik.« 

12 — 1^0 iki 8 vak. 
Tai C ANal 052S 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1C28 

Res. and Ofiice 
2S59 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

Tel. CANal 0257 
Res. 

Detroite gyvena nemaža iie 
tuvių. Jų tarpe rasime įvai-

|r ^Darbininką". Gražu kai , rių nuomonių i r pažvalgų. 
niatai, jog ne tik senesnieji, j Politikoj vieni remia respub-
bet ir jaunimas, ypač is cho- likonus, kiti demokratus, so-
*a = cialistus ir kitokius. Ar ne-

Kunigai turėtų įsigyti ! b u t l ^ ^ e r a ' k a d ^ * r o i t o ir 
Vyskupo Pe t ro Pranciš - j Hamtrameko lietuviai susibu-
kailS Bučio, M.LC. para- rtumem į viena demokratų 
Šytą Partija, taip pat ir Miehigan 
D A T i / I / ^ l ^ C T T 7 u ^ n ^ n k a ^ Eidami iž vien — 
J T x , V l V l v - / J f c \ k O l - # l j - / į visi Miehigano valst. lietuviai 

| piliečiai, sulošim svarbia ro
lę rinkimų dienoje. 

Mes turiJme gerus kandida
tus. Frank Murphy yra no
minuotas j gubernatorius. J i s 

400 puslapių knygą. 
Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus. 

Kaina $1.50 

DRAUGO KNYGYNE 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago, IJI, 

yra darbininkų užtarėjas. Ka
da buvo Detroito miesto ma
joras, turėjome gera majorų. 
Leo J. Nowicki yra nominuo
tas į lieutenant goveruor, J ^ 
yra tikras drangas darbrnfn-

I 

i l O W eager w « ar« t * t*l l others abovf 
tomtthing we d iscover td . . . a new r*cip«f an vmrsual 
treatment. When yo»i discover CIairol yow vvill ruth to 
tel l your friends nbout H. For CIairol t a k e t drab , 
grey-streaked or gr«y ha ir and impartt natūrai-looking 
calor ond luste r i n ana quick triplt-action treatment. 

• • • 

Ask your hair-dresser. Or write for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair, FREE beauty analysis. 

Ko, whk common, 
old-fashioned 
hair dyes, bui— 
NdTVKdLLY...wtth 

132 W M » 46»h $».. Na* York. N. T. 

«^^» 

Clfv- • t Į . I . 

«.TeV--V-.rrry J.JJ I .!.• . i" 

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 Appointmcnt 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pag^al sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BtEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REFublic 7868 

YBQq*t& 6659 

DR. P. Z. ZAl ATORiS 
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. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

Tei Ofiso BOUlevard 5913 14 
Jtes. 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—i ir 6—8 p. ui. 
Nedaliomis pagal sutartį 

B41ITŲ GYDYTOJAS 
3259 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL. 

R e \ 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlo.k 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis 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 sutartj 
2305 Šo. 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 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

• 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

Residcnce 
6609 S. Arte ian 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—4 popiet — 7—9 vakar? 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutart į 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILU 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
N uo 10 iki 12 va i ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 i b 12 
va i po pietų ir nuo 7 iki 8:30 i . 7. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0994 

R « . : Tol PLAza 2400 

VALANDOS: 

Nio *»42 v. ryto; $ 3 ir 7 ^ v. vak. 
Nedeiionnj nuo 10 iki 12 diena 

Res.: 
2456 W. 69 S t 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-3 F. J i 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj 

4 
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Gera Pradžia 

CICERO. — Je i taip seksi o 
iki lapkr. 29 d., kaip dabar, 
tai klausimas* ar bus galima 
sutalpinti publika į Chicago 
Civic Operos namą. 

Čia paminėsiu tuos cicerie-
čius, kurie jau iš anksto nu
sipirko tikietus į " Draugo ' f 

koncertą. A. Bernadišius 3 
tikietus. Po du tikietus pir
ko: Dr. A. Gussen, vaist. J. 
Keser, E. Misius, A. Petkus, 

Mūsų kleb.' Pr. Vaitukaiti^ 
irgi neatsilieka, nuo ' D r a u 
g o " koncerto ir jau nusipir
ko loža. Be to, kaip girdėti, 
daug žmonių iš So. Chicago? 

Užmigo Ant Visados 

Praeito seMmadienio vaka 
re, parapijos svetainėje buvo 

J. Švabas, W. Stankus. Po .'surengtas labai jaukus val*a-
viena O. Rimkiene, V. Šelme- j relis parapijos naudai ir KUO-
tulskienė, E. Petrošienė, L. I puikiausiai pavyko. Publikos 

BRIGHTON PARK. - - Au 
go lietuvių jaunimo darždy-
je graži gėlė. Visur ir visą. 

bus galinu matyti Draugo d a b u V ( > į ^ ^ ^ į ^ ^ 
koncerte, lapkričio 29 ė . y p s e n a B u V Q yhų ^ o a . 

_ _ ^ ° _ S U D 1 ! S j Priklausė N. P. P. fc parap. 
I chorui, Theta Beta Sigma So-

W e s t P u l l m a n o j r 0 r i t y ir kitur. 
N a u j i e n o s B e t , štai, nelaimė lauke 

Penktadienį, spaliu 23 d., va
kare išėjo linksmutė puošti 

co party, lapkričio 22 d., Na
vickų name, 4538 So. Wash-
tenaw ave., 2 vai. po pietų. 
Kviečiami atsilankyti ir pa
remti gražų darbą. Rap. 

Holdaperiai Siaučia 

WEST SIDE. — Pastaruo
ju laiku West Side pradėjo 
siausti holdaperiai. Girdei 
tai vienur, tai kitur apiplėšę 
praeivius ir krautuves. 

Šeputienė, J. Šliteris, O. Kra-
| sauskienė ir M. Masaliūnas, 
' T. Stonio bučerys. Reiškia, 
| pradžia gera. Na, kas dau-
• giauf Pirkite kol dar turime 
gerų tikietų. Prieš galą ne 
bus iš ko pasirinkti. 

Tikit tų galima gauti Cice-
roj: pas A. Sa liuką, M. Če
pienę, K. Sriubienę, A. Stul-
ginską ir V. ŠemetuJskį, 1440 
So. 51 court. 

salę, kur Theta Beta Sigma 
Sorority rengė "Hallo\veen 
Par ty ' ' . Be to, laukė už sa
vaitės ir N. P. P. Š. parap. 

buvo pilna svetainė, kur visi 
linksmai praleido laiką. R rei
kia pasakyti, kad vakarėlis rą ~ a p l e i g į ^ ^ 
buvo surengtas pastangomis 
Apašt. Maldos dr-jos. La)»ai 
ačiū darbuotojams už pasi-
aukavimą ir sunkų darbą. Pa 
rapijai liks pelno 90 dol. 

Praėjusio sekmadienio va-
I karą plėšikų auka buvo ir 
Pranas Balčiūnas, Aušros Va
rtą parap. trustisas. Buvo 
užpultas prie savo namų (23 
str. netoli So. Leavitt st.). 
Grasindami revolveriais nusi
varė j tamsią vietą, atėmė 
laikrodėlį, pinigus, net pasi-

choro "Halloween Party '. I r J _ _ . . .... . . . . J . eme visą krūvą raktų. 
visai nesitikėjo, kad tą v aka-

Automobilio nelaimėj ji žu-

So. Chicago Kronika 

Spalių 24 d. Helena Šim-
kiūt« paanainė 'fflfro* įpavardę 
i iMiaUaj\ v a ^ u u i * ^ * ^ MuL i \a 
Paulinski — Vlado Paulinski 
žmona. Rankas surišo kleb. 
kun. Pr. Vaitukaitis. Solo gie 
dojo G. Giedraitienė. 

Spalių 25 d. Silvija » i i j i -

kiūtė (visai negiminė su He
lena) irgi perkeitė savo pa
vardę. Nauja pavarde vadi
nasi Silvija Posevicz — Ju i -
gio Posevicz žmona. Silvija 
buvo choro narė. Per šliūbą 
choras šaunkft giedojo. Be 
choro, solo giedojo choro so
listė May Kruškaitė. Žiedus 
sumainė vietinis kleb, kun. 
Pr. Vaitukaitis. 

Praeitą sekmad. bunco pa
rty, kurią ruošė Maldos Apa
štalystės draugija, gražiai pa 
vyko. Nors lietus lijo, bet 
tas žmonių nesulaikė nuo at
vykimo. Po bunko dar žmonės 
smagiai pasišoko griežiant 
jaunam muzikantui. 

Prie parap. choro prisirašė 
nauja narė Justina Cickevi-
čiūtė. Muzikali mergaitė ir 
turi gražų balsą. 

I 

ANTANINA 
GABĘAITIEN* 

(po tėvais Mikalalčiūtč) 
Mirė spalių 27 d., 1936 m., 

7:20 vai. vakare, sulaukus pu
ses amžiaus. 

Kilo iš Kauno red., .Šiaulių 
apakričio. Grušdžiu miestelio. 

Amerikoj išgyveno 35 metusi 
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Motiejų, anūkę Dorothy 
4 metų amžiaus, seserį Joanną 
Gestaut, švocerį Juozapą, se
sers vaikus: Bronislava, Joanną, 
ir Ilaymond; o Lietuvoj broli 
Pranciškų ir 2 seseris. 

Brangioji motinėle, tegul ge
rasis Dievulis tau suteikia am
žina atilsį. 

Kūnas pašarvotas 1319 So. 
4»th Court, Cicero, 111. 

I.aIdotuvSs įvyks šeštadienį, 
spalių SI d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parapijos bažnyčią. Ciceroj, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velione sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai-
doi uvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, Sesuo, Anū
kė ir Sesers Valkai. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109. 

Labai sunkiai serga plačiai 
Chicagoje žinomas veikėjas 
Ant. Žitkevičius. Guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

Linkime Antanui k negrei
čiausiai pasveikti. 

Kaip kas niet, taip ir šį 
meta, baigiant metus, pasku
tinis parapijos naudai *paren-
ginlas būfta BAZARAS. Si 
metą bazara/ turėsime prade
dant lapkričio 21 d. kas va
karę iki lapkr. 25 d., parap. 
svet. Reikia pažymėti, kad 
šį kartą bazaras bus įvairus 
i r turtingas gražiais ir nau
dingais daiktais taip, kad 
atsilankę visi bus pilniausiai 
patenkinti. 

Paskutinį bazaro vakarą 
bus duodama penkios dova
nos po 5 dol. (cash). Visu iš 
anksto prašome skaitlingai 
bazare dalyvauti. 

J i miega. Jos veidas ramus. 
Negirdi tėvo verksmo, negir
di motinos klykimo, nemato 
seselių ašarų, draugų liūdnų 
veidų. 

Liūdi N. P. P. Š. paiap. 
choras, nes ji pirma iš jo 
tarpo atsiskyrė. 

l i ū d i Theta Beta Sigma 
Sorority, nes ji buvo viena 
piranijų narių. 

Visi 4iūdi, o ji rimta ilsisi 
anižinaaie miege. 

Amžiną atilsį Agnieškai 
Stončiūtei! Red Cherry 

Raganos Po West Side 

WBST SIDE. — Ant šluot
kočių užsisedus juoda raga
na atlankys West Sidę ir da
lins dovanas visiems,,., kurie 
atsilankys į "Halloween pa
r t y " penktadienį, spalių 30 
t ^ 8 vai. vakare, Burinskio 
saleįe. Vakarą rengia Ameri
kos Lietuvių Motinų ir Duk
terų Balsuotojų lyga. 

Visi kviečiami. Įžanga x\y 
kai. Bus užkandžio, gera mu
zika ir puikių. ' ' souvenirs ' . 

Komisija 

Jaunoji buvo Cesų augin
tine. Reikia stebėtis, ir dži&u 
gtis, tokiu mergaites išauk
lėjimu. Jos tikri tėveliai ap
leido jai esant aštuonių me
tukų. J . ir M. Česai, bodami 
labdaringi žmonės, priglaudė 
našlaitę, išaugino ir išmoks 
lino. Išleisdami už vyro dar 
davė kraičio virš kelių šimtų 
dolerių. Taipgi surengė savo 
namuose "bridal showerM, į 
kurią buvo sukviesta daug 
svečių ir sunešta galybės do
vanų. Svečių tarpe matėsi ei 
ceros biznierkos: S. Bočiūnie 
nė ir Bilienė, M. Juškienė (bu 
vusi Moterų Są-gos centro va 
ldybos narė), T. Mikolaitienė 
(viena iš buvusių veikliausių 
Moterų Są-gos 2 kp. narių), 
M. Vaičūnienė (Moterų Są-
gos centro rast.) su savo du
krele Elena. Apgailestavo Če
sai, kad puotoj negalėjo daly
vauti Miliauskai (Cicero duo
nkepiai). 

Pc vaišių skirstėsi namo 
svečiai begalo patenkinti če-

Pnanešimai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

draugijos mėnesinis susirinki 
mas įvyks spalių 30 d., 9 vai. 
vak., Drs. Strikol - Vezel ofi
se, 4645 S. Ashland ave. 

Prašomi visi atsilankyti. 
Bus svarstomas daug naujų 
dalykų. Dr. J . Kowar 

sek n 

K PAIN-EXPE-LLER 
• J,-K M«rt fc* U. i. (H Olt 

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonu ir greitą 
palengvinimą su keliais 

išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLER 
pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metu. 

L l N 1 M E N T 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

sų svetingumu. Dalyve REPub l i c 8 3 4 0 

BRIGHTON PARK. — Spa 
iių 18 d. kun. Gasiūnas sutei
kė krikšto sakramentą Petkū-
nų dukrelei. Vardas duotas 
Antanina - Jane. Kūmais bu
vo: B. Kalvaitė !r F. Cicėnas. 

Laiminga Našlaite 

CICERO. — Spalių 4 d. Šv 
Antano bažnyčioj Adelė Mil-
tinaitė surišta moterystės ry
šiu su Pranu Šutas. 

Vestuvių pokylį iškėlė Juo 
Linkime dukrelei sveikai už- z a p a s įr Marijona Česai. 
augti. 

Marijonų K. ir S. Rėmėju 
Rap. ' 35 skyr. rengia kalakutų bun-

MARIJONA ANDRYONIENĖ 
(po Pi rmu Vyru Lutkevičienė) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 27-tą dieną, 11-tą valandą 
ryto, 1936 m., sulaukus puses amžiaus, gimus Lietuvoj, Suvalkų 
rėd., MarijampolSs apskr. ir parap., Puskalnių kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Oną ir žentą Motiejų Gri-
malus, sūnų Julijoną ir marčią Mabel Lutkevičius, anūkus Juli
jona Jr., ir Joyce Lutkevičius, švogrerj Motiejų, Šivoką. sesers 
dukteris Matildą Bučinskienę ir Marijoną Kavaliauskienę, gimi
nes Marijoną Rabadauskienę, Matildą Stankienę, Eleną Kiržgal-
vienę ir jų šeimynas ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avenue. 

Gyveno po antrašu 919 West 35th St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, spalių 31-mą dieną, 9-tą valandą 

iš ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už veliones sielą, *o iŠ ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Marijonos Andryonienės gimines, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Duktė, Šonas, Žentas, Marti, Anūkai *r Gimines. 
laidotuvių direktorius A. Masalskis. Telefonas Boulevard 4139. 

Nervuotas—Jauslus? 
Štai Greita Pageiba 

Kam būti nervuotu a r jausl iam? 
Naujasis NUGA-TONB moksliškai 
pastiprintas su VITAMINAIS A ir D 
duos skubią pagelbą. Tai tiesioginis 
vaistas nervuotiems audiniams ir 
veikia kaipo pastiprinto jas visai 
nervų sistemai. Nervingumas pada
ro Žmones jausliais ir prikliais. Sus
tiprink savo nervus su nauju NUGA-
TONE ir tuoj visi nesmagumai liks 
užmirštu dalyku. NUGA-TONE ne
turi blogo skonio. Sudarytas table-
čiukėse ir lengvas vartoti. Jei ne
būsi patenkintas pasekmėmis, pini
gai bus grąžinti. Parsiduoda Ir ga
rantuotas pas visus vaistininkus. Ne
atidėliok, įsigyk bonką šiandien. Da
bokis padirbimų. Reikalauk t i k 
r o j o NUGA-TONE dabar sustiprin
tą su VITAMINAIS A ir D. 

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

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess the 
slender form you erave—you can' t 
it you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon-
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen. 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago j 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
p-0 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTH~WEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

L A I D O T U V I Ų D IREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

4092 Archer Ave. 
Plione LAFayette 3572 

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

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

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

YARds 1741-1742 

Phone 9000 

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIM 

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

chtanit/acčuĄ£cC 
iu Tlakuuj TburdeAs 

SpeciatiAtA, ivhormake, 
notkina Aul HaJcvuf 

^rECONOMY and 
SATISFACTION ase 

Double Tested/DoubleAdion! 

ftVV POVVDER 
Šame Frioc Today as45YedisAqo 

25 ounces for 254 
Full Pack--NoSlackFillind 

MILLIONS OF POUNDS HAVt BtEN 
USED BYOURGOVERNMtNT 

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

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

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

Ezerckis ir Suims 
P. J. 
Lachavricz ir Sunai 
J. F. Eudeikis 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

2314 \Vest 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742 
Bkyr.—4447 S. Fairfield Ave.l 

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

. 

i 
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H A. DRAŪOXŠ Penktadienis, spalių 30, 193 

"Draugo" Jubiliejinis Koncertas-Visuomenes Reikalas 
Pasirodykime Esa Kiiltiiringais Žmonėmis 

Redaktoriaus Žodis, Pasakytas Per Radio 
K a i p kiekvieną trečiadienį, 

t a i p ir praėjusįjį buvo trans
liuojama " D r a u g o " radio va
landa (4 vai. po piet) iš W E 
DC stoties. Šioj valandoj kal
bėjo dienraščio redaktor ius L. 
Šimutis, ku r i s savo kalboj a-
pie būsimąjį koncertą, Civic 
Operos salėj pasakė, kad 
' ' B r a n g o " jubiliejinis konce-
r t a s — ta i visuomenes reika
las. J i s pažymėjo ir tą, kad 
laikas 'mums, lietuviams, la
biau išeiti viešumon ir pasi
rodyt i kultūringais žmonėmis. 

Kviesdamas į jubiliejinį ko
ncertą, redaktorius t a rp kit
ko pasakė : 

" A p i e ką kalbesiu — tur
būt įspėsite, nes žinote, kad 
man, mano kolegoms įedak-
cijoj ir visiems mūsų dienra
ščio prieteliams šiandien yra 
didžiausias rūpestis gerai pri
sirengti pr ie " D r a u p > Die
n o s " , pr ie didžiojo jubilieji
nio koncerto, įvykstančio la
pkričio 29 dieną, 3 valandą 
po pietų, gražioj Chicagos 
Civic Operos salėj. 

" J a u č i o , kad dienraščio ju
biliejaus minėjimas y ra svar
bus visos mūsų visuomenės 
reikalas. Tas reikalas darosi 
da r didesnis, jei minėti tą į-
vykį užsimota vidurmiestyje, 
puošnioj i r didelėj vietoj , dai-

. ' I • 

nos i r muzikos meno centro, 
ku r statomi geriausi pasau
lio kompozitorių kūriniai , k u r 
dainuoja pasaulio geriausi dai 
nininkai. 
• " A š esu susirūpinęs *Drav-
go Diena* ir didžiuoju mūsų 
koncertu Civic Operos name 
dar i r dėl to, kad jame dai
nuoti a tvyks t a . i š New Yorko 
Ona Katkauskai tė - Kaskas , 
Metropolitan Operos art is tė . 
J I į Oliicagą a tvyksta pirmą 
kar tą ir pirmą kar tą ji čia 
dainuos didžiųjų dienraščių 
kri t ikų akyvaizdoje. Katkau
skaitė kr i t ikos nebijo, nes di
džiausi N«w Yorko laikraš
čių kr i t ikai ją pripažino ge
r iausia dainininke Amerikoj . 
Bet aš bijau to, k a d tie k r i 
t ikai nepapeiktų mūsų, Cbi-
cagos lietuvių. Je i mes į kon
certą nesvsirinksime gausin
gai, k i ta taučiai ir, k a i p sa
kiau, laikraščių kr i t ika i pa
skaitys mus ne visai dar knl-
tur ingais i r neįvertinančiais 
net savo tautos žmonių, pa
kilusių dainoj a r muzikoj. 

" M e s daug kuo didžiuoja
mės, taigi, pasididžiuokime ir 
savo kul tūr ingumu i r tokiais 
pasirodykime kitataučių aky
se. 

" O n a i Katkauskai te i mes 
tur ime duoti 'moralinę pagal
bą, kad j i da r aukščiau ga
lėtų kil t i . Ta i padarysime at
si lankydami į " D r a u g o " ju
biliejinį koncertą, kur iame ji 
dainuos. 

" P a t i darbo pradžia, besi
rengiant pr ie " D r a u g o Die
n o s " , mane i r visus mano 
bendradarbius džiugina. K a s 
dien susilaukiame naujų tal
kininkų, kasdien ateina užsa

kymai koncerto tikietų. Džiau 
giamės, kad visi gerbiami kle
bonai mūsų užsimojimui pri
tar ia ir darbą paremia. Stojo 
į darbą mūsų muzikai - chor
vedžiai. J a u daug biznierių 
i r profesijonalų parodė dideli 
koncertu susidomėjimą ir re
zervuoja sau geriausias teat
re vietas. Visa eilė veikėjų 
kolonijose su didžiausiu uo
lumu skleidžia jubiliejinio ko
ncerto t ikietus. Ka ip buvo 
pranešta dienraštyje, koloni
jos pasiskyrė kvotas, t. y. 
kiek kur i iš jų tu r i išplatinti 
t ikietų ir ima t a r p savęs len
ktyniuoti . 

Nuo savęs nuoširdžiai pra
šau malonių klausytojų įsi
gyti jubiliejinio koncerto ti-

48 valandas. J e i to nepada
rys, turės skaudžiai nukentė
ti. 

Ateina žinių, kad Madri lo 
socialistų ir komunistų val
džia revoliucijos metu sušau
dė 30,000 žmonių. 

Tai yra baisus dalykas. 
Bet būtų dar baisiau, jei 

Ispanijos revoliucija šukelių 
karą visoj Europoj . Pavojų 
yra daug. Tie p a v o k i išeina 
iš to, kad valstybės viena ki
tą į taria pr is ta tant ispanams 
visokios amunicijos: bolševi
kai ir prancūzai amunicija 
pr is ta to Madrido komunisti
niai valdžiai, o vokiečiai, ita
lai fašistiškiems sukilėliams. 
Art imiausia Ispanijos kaimy
nė Portugal i ja Madrido val
džią apkalt ino, kad j i viską 
veikia bendrai su Maskva? 
pagalba, patar imais ir pini- badautų". 

IŠ P O L I T I K O S LAUKO •*«*«>. >> «J.v* Ž ~ 1 1 S ri itnri *?«*»*« 1 ^ 3 T t £ ' 
• mw**+** +m**i%jT*\j '] iš imame susirinkime si vak.'i-

Visi į Susirinkimą 

DIEVO APVAIZDOS PAR. 

j itį naujo, geresnio gyvenime. 
LIETUVIAI, AMERIKOS I ir mais to ir prieglaudos. 

PILIEČIAI! j Riek vėliau vietoj pašalpos 
bedarbiams buvo suteikti da-

Lietuvių Komitetas prezid. rbai pagamintuose viešųjų da 
Pooseveltui reti išleido atsi- rbų projektuose. P e n k i ' mili- _ gį v a k a r ą parapijos svelai-
saukimą, kuriame ta rp k i tko jonai bedarbių ir šiandien t: - ^ įvyksta nepaprastas me-
s f l k ° : bedirba tuose darbuose. 

Atėjo svarbi valanda šios J i s stebėtinai greitu laiku 
šalies istorijoje. panaikino proliibiciją, kas su-

Nuo to, kaip išsiris Prezi- teikė darbo daugiau kaip 'ou-
Jento rinkimai, priklausys A- sei milijono žmoni* 
merikos žmonių likimas, ta ip J i s suvienijo farmerius, pa-
pat ir mūsų kaipo ateivių Ii- kėlė jų darbo vaisių kainas, 
kimas. i nuimdamas dolerį nuo auk-

Prezidentas Rooseveltas gg sinio pagrindo, ir davė far-
rai apgalvotais ir drąsiais a-' meriams tiesiogines pašalpas 

bei paskolas jų farmoms. 
J i s milžiniškomis valdžios 

žūstan

gaus. Nut raukė diplemfiinius 

kta is be atidėliojimų emeri 
gelbėti žūstančią šalį. Pr ie 
šingai Hooverio nusis tatymui! paskolomis išgelbėjo 
jis pareiškė, kad "Amerikos', čius bankus. 
valdžia negali leisti, kad bent ! J i s įvedė taupmenų apdrai; 
vienas Amerikcs gyv.ntojas I dą, taip kad iki $5000 ui:kam 

; negali pražūti pinigai nei ba-

nesinis susirinkimas 21 AVar-
do Liet. Pil. Sąjungos. Įlin
kimai jau čia, reikia prisi
ruošti, kad savo tikslą atsie
kus — išrinkus į teisėjus adv. 
Joną T. Zūrį. Kiekvieno na
rio pareiga būti šiame susi
rinkime, nes bus plačiai aiški
nama apie šiuos balsavimus. 
Jeigu nežinosite tvarkos, tai 
labai galima, kad jūsų balo
tas bus sugadintas. Visi kvie
čiami. 

rą, spalių 30 d., Kelly Higli 
School svetainėje, prie Archer 
ir California gatvių, 7:30 va
landą vakaro. 

Kalbės gub. Henry Homer , 
majoras Ed\vard Kelly, t i s ė -
jas John T. Žuvis ir kiti de
mokratų kandidatai . 

Rus pasilinksminimo, 
kandžio, dovanu ir kitu 

marginimų. 

Į PASKUTINĮ PRIEŠ 
RINKIMUS VAKARĄ 

ryšius. Dėl to nedaug berei-
kietą išanksto. P i rk i te juos k i a > k a d k a r a s ^ i i d e l m 

pas kolonijų pardavinėtojus, | v a l s t y b i u užsiliepsnotų. 

J i s tuojau pavartojo neiš n k l l o s e n e i ^ b e 
sibaigiamą valdžios kreditą ! J , s P l r m ^ s>** Amerikos i-
bedarbių šelpimui. Istorijoj davė apsaugos įsta-

ar tiesiog telefonuokite j 
" D r a u g ą " Canal 7790. Tikie-
tus pristatysime į namus. Tuo 
būdu m u m s daug padėsife, 
nes, ka ip jaučiate, susidaro 
didelės išlaidos ir jas reikia 
padengti iš anksto. Padėki te 
mums, kad dar šią savaitę 
bent penkis šimtus tikietų ga
lėtumėme parduot i . 

"Draugas* ' kasdien tarnau 
ja mūsų tauta i , mūsų visuo
menei. Jubil iejaus proga pra- v o j u s > r e i k i a n e p a m i r š t i , kad 
šome jam padėt i . Padė t i švę- i r p a s m i i s > Amerikoj , kar iau 
sti jo dieną, jo šventę, kurioj 
dalyvaus garsioji lietuvaitė, 
operos žvaigžde p-lė Katkaus
kaitė . J ą pamatę ir išgirdę 
nesigailėsite. Dalyvaudami ko 
ncerte lapkričio 29 d. "Drau
g ą " parc'iiisite ir garsiąją lie
tuvaitę dainininkę pagerbsi
te >> 

Trumpa Politikos 
Apžvalgėle 

(Padary ta per * * D r a u g e ' • 
radio valandą) 

Pasaulio akys tebėra nu
kreiptos į Madridą, Ispanijos 
sostinę, apsupvą armijos su
kilėlių. Paskiausieji praneši
mai sako, kad sukilėliai jau 
Madrido priemiesčiuose. Vy
riausias sukilėlių vadas gen. 
Francisco Franco pasiuntė u-
lt imatumą Madrido valdžiai 
reikalaudamas pasiduoti per 

25 milijonai beturčių gavo 
Mano manymu, kad tas pa-

vojus nepraeis, nors sukilę- kie politiški įvairumai t ikrai 
liai Madridą ii paimtų. Ko j sujudino Amerikos visuome , 
v a t a r p komunizmo ir fasiz-įne nuo Atlanto iki Pacifiko. 
mo tęsis i r toliau. I r \ ienas j Kuo tai baigsis, tai žinosi-
i r k i tas y ra prisisiurbę k - r š tu te kitą trečiadienį. Praneši 
ir imperializmu. Ne be l a ika- ! me iš šios stoties. Man as->i<> 
lo apsinginklavo nuo kojų iki niškai rodos, kad p r a n e š i m , 
galvos. jog F . D. Rooseveltas vėl is 

Kalbant apie Europos v i r - r i n k t a s prezidentu, 
gus, revoliucijas ir karo pa- Cxrįžtant vėl į Europą, su 

stokime Lietuvoj i r pažiuro 
kime, kas tę# veikiama poli
t ikoj. Ten rinkimai buvo pra
ėjusią vasarą. Išr inktas sei
mas. Rinkimai nebuvo demo
krat iški , dėl to ir išr inktasis 
seimas neturi ganėtino pasi
tikėjimo krašte. Pranešama, 
kad ūkininkai vis dar nenu
rimsta. Skleidžiamos prokla
macijos. Valdžios pozicija ne
stipriausia. Pranešama, kad 
ir katal ikams ji darosi nuo
lankesnė, nes vedama pasi
tar imai . Ar kas iš to išeis, 
parodys a t itis. 

tymi:s Amerikos darbininką 

Ant rvto 'aus, t. v. š š ta - ' 

B&IOHTON PARK. — 12 
TVardo Amerikoj Lietuvių 
Demokratu organizacija ren
gia šokių vakarą su progra
ma John T. Zūrio naudai. 
Vakaras įvyks lapkričio I d., 

I 7:30 vai., Hol'ywood saiė.į, 
Visi kviečia-

atsilankyti ir prisidėti 
šio darbo. 

'2417 W. 43 st 
mi 

1 m «. 
• J i s 

jama.. Ar paimsi laikraštį į 
rankas , a r radi jo atsisuksi, 
a r j salę nueisi, a r su kuo 
susitiksi, visur kar ingas kal
bas girdėsi : " m e s laimėsim", 
" m e s juos su t r iuškins ime ir 
1.1. Mat, jau po kelių dienų, 
būtent antradienį bus prezi
dento rinkimai. Kiekviena pa 
r t i ja veda smarkią agitaciją, 
norėdema palenkti į savo pu
sę balsuotojus. Ir , reikia pa
sakyti , kad seniai Amerikoj 
y ra buvusi tokia karš ta rin 
kimų kampanija, kaip šiemet. 
Didžiosios parti jos susiskal
dę. Yra demokratų vadų, ku
rie dirba už respublikonų ka
ndidatą, y ra respublikonų, ku 
rie> remia Rooseveltą. O čia 
dar kun. Cougblinas su savo 
ugningomis kalbomis ir nau
j a " U n i j o s " part i ja, komu
nistų besistengimas or,gani-
zuoti bendrą frontą ir kito-

įvedė pirmus socialės 
apsaugos įstatymus Amerikoj, 
senatvės ir bedarbės apdrau
dę bei pagelbą našlėms ir na
šlaičiams. 

J i s suvaldė spekuliaciją ir 
beverčių šėrų pardavinėjimą 
biržoje (Wail S t ree t ) . 

J i s įsteigė pavyzdingais e-
lektros gaminimo stotis, kad 
privertus elektros kompanijas 
numažinti kainas už elektra 
žmonėms. 

Per speciales valdžios įstai
gas ir per spulkas jis sutei
ks šimtus milijonų dolerių 
valdžios pinigų paskoloms nu 
mų savininkams. 

Šitais ir ki tais čia nepaimi 
nėtais aktais , prezidentas Roc 
seveltas atnaujino Ameriką, 
išgelbėjo žūstantį biznį, pa 
statė vėl ant kojų farnur ius 
pakėlė darbininkų algas ( n o r 
Vyriausio Teismo nuosprenc 
žiai tą prezidento darbą su 

dienį šioj pačioj svetainėje 
"Roosevelto šokiai" . Kadan
gi ta i yra "Spooks n igh t " , 
tai bus daug smagumo. Bus P n e 

atstovai iš politikos lauko. Į Bus graži programa, daug 
Mūsų paskatinis susiėjimas dovanų, trera muzika, ir gc-
prieš antradienio lapkr. ?> — ru kalbėtoju. Jžanga tik 15c. 
rinkimų dieną. Lai nei vie- I S. V. Gurskis 
nas lietuvis nepamiršta Jone • 
T. Zūrio, lietuvio kandidato Taip, dvigubai-pinigus graži-
i teisėjus. Smalsutis j name pasiūlymas ant Old Gold 

— j Cigar tų vis d*r tebeveikia. 
12 VVARDOS DEMOKRATŲ Galioje iki 30 dienų nuo šios 
MASINIS SUSIRINKIMAS i dienos. 

i 
Lietuviai briglitonparkiečiai CLASSIFIED 

LIETUVIAI ADVOKATAI REIKALINGA D A R B I N I N K A I 

Telepbone: BOUlovard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETUVTS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Re*. 6515 S. Rodnrell Street 
Telephone: REPublic 9723 

BErtvtA virPju. tarnautojų prie sta-
\\\, indu plovėjų, porters, soda-ui<*-'? 
y>ensers. Taipgi re'kia typistfs dol 
lengvam* ofiso darbo darbininku ^M 
snmuvnio aerentūrai. Kreipkitės \ ^ 
Coliaš Emrlcyment A"ency, 104 S. 
Habted St., 2-r~s l i tns . valandos 
nuo 7:00 ryto iki 8:00 vakare. 

R 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

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

Stiklų ir t. t. 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W . Cermak Road 
OVest 22nd St.) 

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Paned^lio, Soredos Ir PotnycMos 

vakarais n no 6 iki 9 
Telefonas CAXal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas RKPnblIe »«00 

Sfate 4V90 Pr^on^rt 1012 

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

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

6:00 vakare 
188 W. Randolfph M. 

Valandos: ka^den nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

PARDAVIMUI UŽEIGA 

PARDUODAMA užeiga su namn. 
Labai pigiai Ekstra lotas. Salo 
šokiams, vestuvėms, parems, ir t.t. 
4633 S. Rockwell St. 

REIKALAUJAMA SIUVĖJAS 

Reikalaujama siuvėjas tuojau, 
leton nokite HEMlcck 3972. 

Te-

J i 

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

Vien Buack gali siūlyti vertybę, kaip naujas 1222 oolių wbeel-base 
Buick 8 Ketnrių-Dnrų Sedan žinomas kaipo Model 4 7 . . . Šis nepap
rastai erdvus ir smagus karas turi užpakalinę sėdynę į kurią, gali su
sėsti trys dideli asmenys. . . Trunk vieta užpakaly nepaprastai did? 
lė ir joj yra spare t ire . . . Karšto vandens šildytuvas ir elektrinis 
laikrodis jau į taisyti . . . Praėjusiais metais tas pats modelis buvo 
parduodamas už $1335.. . š i s naujas 1937 modelis, gražesnis ir puoš
nesnis negu kada pirmiau pristatomas jums už tiktai $1054. 

IŠRODO KAIP BUICK METAI 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Mfchigan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonas ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

toru, Mergaie ų ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

C1AKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VTCtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

^ 

3860 Ogden Ave. Tel. CRAwford 4100 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 
lt 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^ 

^ 

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

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

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET KttIKlA A U E J A I S PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
JI i 


