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MADRIDO RADIKALAI "LAUKIA PAGELBOS ?» 

MILICININKAI UŽIMA PASKUTINES 
MOSI POZICIJAS 

MADRIDE VISI VYRAI PASTATYTI 
DIRBTI APKASUS 

Nacionalistai naujose pozici
jose s ta to sunkiąsias 

patrankas 
i . _ _ _ _ 

MADRIDAS, lapkr. 4. — NA.VALCARNERO, Tspa-
Badikalų vadai su kas valan- nija, lapkr. 4. Nacionalistų 
da didėjančia desperacija nu- kariuomenė paėmė Getafe, 
sisnka į rytus ir laukia sveti- i Madrido priemiestį — už 8 
mų Šalių radikalu pagelbos, mylių uuo Madrido miesto 
arba iš Katalonijos, ar Va- centro, 
lencijos, ypač iš rytinio pajū 

SVEIKINAME LIETUVI TEise^ , RMiGiZUOS VYSKU"! D E M O K R A T U P A R T I J O S 
PAI PROTESTUOJA PRIEŠ LAIMĖJIMAS 

Per antradienio rinkimus j Šie demokratai laimėjo TUi-
demokratų partijos laimėji- j nois valstybėje: 
mas J. Valstybėse, galima aa i Governor — TL Horner. 
kyt, istorinis. Šiemet už pre- | Lieutenant governor — .T. 
zidenta Rooseveltą paduota Stelle. 
toli daugiau balsų, negu 19321 Secretarv of stato. — E J . 

no. 

Apie 100,000 šulinių kasė
jų ir įvairios rūšies statybos 
darbininkų pašaukta ir pris
tatyta aplink miestą plėsti ap
kasų tinklus ir statyti dyg
liuotu vielų tvoras, f šiuos 
darbus darbininkai nevežami 

PARYŽU S, lapkr. 4. — 
Ispanijos nacionaliste)! per 
radiją paskelbė, kad Eseoria- , 
le radikalai išniekino (su
bjaurojo) Ispanijos karalių 
panteoną garsiam ten San 
Loronzo vienuolyne. Palaido
tų monarchų kūnus ištraukė 

trokais, bet ' siunčiami pėsti, a k r i ^ ' *WV^ it sudedi-

• 

kia toli vvkti. sius radikalus. 

RADIKALU PLEPALUS 
PARYŽIUS, lapkr. 4. — 

Piktos valios asmenys (su
prantama, radikalai) pasklei
dė žinių, kad būk bažnyčiose 

vienuolynuose kraunama ; m e t a i s A i g k U f k a d milijonai I K u ^ h e . 
daug ginklų, kuriuos toonmąU^, y r a p a m g ^ naujosios 
panaudoti sukilimui prieš *©- LgatvBfkOi vykdymą. Didelis 
cialistu vvriausvbe 

Prancūzijos keletas vvsku-
daugumas piliečių pasisakė, 
kad 

Auditor — E. J . Barret. 
State treasurer. — J. C 

Martin, 
ši santvarka ir toliau bū- Attornev general — Otto 

pų paskė lė viešuosius pro- ( lJ v y kdoma. I r tas bus daro- j Kerner 
testus prieš šiuos plepalus, m a „ . ' 

s r , , v - i i . , . V Universitv trustees (tbree 
kuriais daug žmonių klaidi- j Demokratų partijos laimėji- P]ected) — L. O. Mosebel, J . 
****• .: mas visomis kryptimi* ypa- U r . Clearv, ir H. M. Adams' 

.Vyskupai pareiškia. kad tas t įn Ras. Tas ypač pažymėtina 
yra tikrai piktos dvasios pra- p a s IUUS n a m i o _ n,ieagoj. ; ( o , ) k a P ^ r i t y j e : 
simanymas. Kiekvienam juk j fta demokratai laimėjo visus j States attornev — T. J . 

| yra žinoma, kad katalikų ku- 0 f j s u s . Su jais kartu laimėto- Courtnev ' • 
ju išėjo ir mūsų tani ietis J . Treasurer — IT. 0 . Lind-
T. Zūris, kurs išrinktas roiee- • heimer. 
to teisėju. j Recorder — R. J . Kaindl. 

Šįkart kongresan nepateko j Circuit court clerk J . 
kiek daugiau respublikonų at
stovų.. Tad demokratai ats
tovai ir toliau sudaro didelę 

rūmuose. 

Wgų misija yra niekas dau
giau, kaip tik taika ir gailes
tingumas. Tad kas gi gali sa
kyti, kad kunigai leistų savo 
bažnyčiose laikyti paslėptus 
rinklus. 

Mieste išnykęs visokis nor- • N A Y A L C A R N E R O , Tspa-
iiialus gyvenimas ir veikimas. L ^ l a p k r 4 _ R a H i k a 1 n mi. 
Radikalai pripažįsta, kad mi- *iicija visur 
licininkams yra menka nauda Jotines 
iš apturėtų iš užsienio tankų 

Kas nori gali kelti revoliu 
cją, bet ne kunigai, pareiškia daugumą ahf.ąiuQs< 

užvakar išrinktąjį LIETI VI ' ,-, 7* , .. 
1 \ valetu atšaukti 

U i tai gi skaudingi ginėjams 
yra nacionalistų vartojami 
nedrdeli greitieji tankarT su 
kuriais triuškinamos milici
ninkų stipriausios pozicijos. 
Kurie iš milicininkų turi drą
sos nepasitraukti iš pozicijų. 
tie yra dingę. Kad apsisaugo
jus neišvengtinos mi įlies, 
ginėjai nenoromis turį atsi
mesti. 

Radikalai laukia, kad na
cionalistai atnaujins pašėlu
sius puolimus visam fronte, o 
ypač piet vakaruose. 

suvaryta j pas-
pozicijas Madrido 

priemiesčiuose. Kai ji bus iš
mušta iš ten, turės nusikelti į 
pozicijas miesto ribose. 

Nacionalistų kariuomene sa 
vo naujose pozicijose stato 
sunkiąsias patrankas, kad 
bombardavus priemiesčius. 
Esant giedram orui, naciona
listai nuo aukštumu aiškiai 
mato Madrido miestą ir gali 
pažinti aukštuosius namus. 

EUROPA PATENKINTA 
ROOSEVELTO IŠRINKIMU 

ANGLIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ NACIUS 

BERLYNAS, lapkr. 4. An
glijos vyriausybe prisiuntė 
protestą Vokietijos vyriausy-

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Anglija ir visa Europa, įė-
mus ir sov. Rusiją, patenkin
ta, kad J . Valstybių prezi
dentas Rooseveltas iš naujo 
išrinktas prezidentu. 

Europoje pažymima, kad 
prez. Rooseveltas nėra užsi
sukęs nuo Europos reikalų. 

bei prieš nacių viršininku sa- ^ Ar , -,-, • 
p ' • i O Maskva dėkinga uz bolsevi-

kvtas prakalbas, kuriomis jie , . ,_ . v. . 
r J K u v\nausvbes pripažinimą. 

įžeidė Britaniją. Prakalbos _ ^ ' 

Nuos»;rdžiai sveikiname 
TETSĖ.TĄ ADV. JONĄ T . : Z r R J ! Tai pirmas lietuvis tei
sėjas Chieagoj! Mes linkime jam geriausio pasisekimo sun-
fciose ir atsakomingose teisėJK)1 pareigo-se. 

TEISĖJO JONO T. ZŪRIO PADĖKA 
Tautiečiai! 
Lapkričio trečioji diena mano gyvenime buvo labai lai

minga. Tą dieną įvyko tas, ko trokšta ir siekia kiekvienas ad
vokatas. H]sn išrinktas teisėju! To siekiau nesivaduodamas 
vien tik savo tuščia ambicija, bet siekiau, kad savo tautre-
Čiaius ir tautai pasitarnauti. Toje vietoje šiandr'en esu dėl to, 
kad esu lietuvis, dėl to, kad jūs, brangūs lietuviai, mane vi
sokeriopai rėmėte, kad už mane rinkimų dieną balsavote, kad 
mano asmeniu pasitikėjote. Dėl to aš .skaitau, kad lapkričio 
men. 3 d. laimėjimas nėra vien tik mano laimėjimas, tik mū
sų visų laimėjimas. Lietuviu gimęs, lietuvių tarpe LŠaugęs, 

i l'etuvių parama pasiekęs savo tikslo, savo tautos neužmir
šiu, kitiems tautybę skelbsiu, ir kur tik progos turėsiu, jos 
vardą garsinsiu. 

Nuoširdžiai ačiū, tautiečiai, už paramą, už balsus! 
Dėkoju mano kandidatūrą, rėmusiems lietuvių laikraš

čiams, organizacijoms, lietuvių radio valandoms ir ypač ma-
?.o būsterių, draugijai, kurios priešakyje stovėjo p. Justas 
Mackevičius, lietuvių demokratų lygai, savo rinkimų kampa
nijos vedėjui p. Al. KmiKskiui ir visiems kitiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie išrinkimo manęs teisėju. 

DĖKINGAS JONAS T. ZŪRIS. 

savo 
piktus | iras i manymu s. 

E. Conrov. 
Superior court clerk — 

L. Sehlaeger. 
Ooroner. — F. J . \Valsli. 

Y. 

ŠIUOS 

PIETINĖ AMERIKA PA
BŪGUS KARO 

VVASIITNC.TON, lapkr. 4. 
— Pietų Amerikos respubli
kos paskutiniais metais pra-

gislatyvės šakos pasilieka |cy) Paul Diymalski. 
ictftp buvusios demokratų ži- j Šmiitarv distriet trustees 
nio.je. 

Demokratai yra dideli lai
mėtojai ir Illinois valstybėje. 
Iš naujo išrinktas gubernato
rius Hornerrs ir visi kiti de
mokratų partijos kandidatai. 

(three eleeted) — D. A. IIo-
ran, T. F. Byrae, ir P. V. Co-
lianni. 

Chieagoj; 

Pralaimėjusieji spaudžia; A. J. Horan. 
į laimėto;,ų rankas — linki pa- Municipal court 

Municipal ceurt baiiff 

clerk 
dėjo kovoti prieš J. Valsty- i «isekįrao. Taip yra domokra- J . L. 
bįų žinomą uMonroe doktri- Į*lll^l Wy« 
na" , ^ią doktriną kitados bu
vo paskelbęs šios respublikos 
penktasis prezidentas Monroe. 
Su šia doktrina nusistatyta, 
kad Amerika priklauso ame
rikiečiams, kad j Amerikos 
žemyno vidaus reikalus nega
li lvštis kitu žemynu valstv-
bes. 

Pietų Amerikos 

( liief justice municipal 
court — J. J. Sonsteby. 

Kaip Tllinoiso valstybėje, Municipal court judges 
taip Cooko apskrityje ir Chi- (twelve eleeted) — T. A. 
eagoj kai su šluota nušluoti fireen, C. S. DouglK-rty, J. A. 
visi iki vieno respublikonų (Traber, E. S. Seheffler, J . F. 
partijos kandidatai. Išrinkti M "Carthy, J . A. Sehiller. J , 
iki vieno visi demokratų kan- V. M'Cormiek, E. J. llasten, 
didatai, j)radėjus valstybės i O. S. Caplan, L. Edelman, M. 
gut>ernatorium Horneriu ir i Tremko ir J. T. Zūris. 

valstvbės' ^>a^Tls C°olw apskr. visais | Adv. J. T. Zūris per rinki-

PASKIRTAS NAUJAS VYS
KUPAS AMERIKAI 

salotos pereitą savaitę. 

Nacių vadai tarp kitko yra 
pareiškę: 

"Vokiečių auksas ir vokie
čių kolonijos užgrobtos. Tas 
įvykdyta pasaulinio karo su
tartimis. I r už tai daugiausia 
atsakinga Britanija. y > 

PERRORGANIZUOTAS 
AUSTRIJOS KABINETAS 

VTENA, Austrija, lapkr. 4. 
— Kad nusikračius keliais 
negeistinais ministeriais, Au
strijos kancleris Kur t ' von!Bu<My> 4 9 ™- amž. 
Scbuschnigg atsistatydino su 
visu ministerių kabinetu. 

Prezidentas Miklas pripaži 

\YA^HINGTOX, lapkr. 4. 
Žiniomis iš Vatikano, naujai 
sudarytai San Diego, Cal., 
vyskupijai paskirtas pirmasis 
vyskupas. Juo yra Šv. Juo
zapo katedros, St. Joseph, 
Mo., rektorius kun. dr. C. F. 

PERU RESPUBLIKA 
GRIAUJA JVUKUSIUS 

RINKIMUS 

šią doktriną pradėjo neigti y-
pač po paskutinio pasaulinio 
karo, kai Europoje sudaryta 
T. Sąjunga. Kam, girdi, rei
kalinga, kad J. Valstybės tu
rėtų jas globoti. 

Papūtė kiti vėjai. Italija 
užkaniavo Etiopiją, T. Sąjun-

viršininkais. mus gavo 942,052 balsus. 

GIRIA NAUJĄ REGISTRĄ- LAIKAS CHICAGOJ BUS 
VIMOSI TVARKĄ PAKEISTAS 

Cbieagos piliečiai antradie-

MONTREALIS, Quebee, f no kabineto atsistatydinime 
lapkr. 4. — Šios provincijos | ir Seliuscbniggą iš naujo pas-
Jegislatūra nusprendė svars-Įkyrė kancleriu. Šis gi sudarė 
lyti moterų balsavimo teisėsi naują ministerių kabinetą, ku-
klausimą. Matyt, kad mote- riame neteko vietos net trys 
rys laimės šia teisę. j atsistatydinę ministeriai. 

KUNIGAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ RADIKALUS 

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
Prancūzijos kunigų karo ve
teranų organizacija paskelbė 
protestą prieš radikalus dėl 
kunigų ir vienuolių žudymo 
Ispanijoje, 

LIMA, Peru, lapkr. 4. — 
4. — Šioj respublikoj, spal. 11 
d. įvvko rinkimai. Laimėjo • * # .. ° įprasti "Monroe doktrinos 
socialistu partija. Šios parti-j , . •», ._••/ , . TlrV40 * ^ 7j t . svarba ir reikšmingumą. Jma 
jos statyti kandidatai laimėjo 
prezidento ir viceprezidento 
vietas. I r pačian kongresan 
išrinkta dauguma socialistų 
atstovu. 

Laimėję rinkimus Ohieagos 
demokratai giria piliečių pa-1 nį trečiąjį kartą ir eilės dau-
stevaus registravimosi tva r -gumu balsų pasisakė už een-

ga susmuko. Pavojus pasirei-lfcą Pažymi, kad mažai regis- j tralinį laiką su vasaros švie-
škė mažosioms valstybėms, j travimosi kortelių nesurasta, | sos taupa. Vadinasi, daugu-
Tad Pietų Amerikos respub- j tačiau ir be jų leista pilie- jmu balsų atmesta rytinis lai-
likos pagaliau ima giliau su-;čiams balsuoti su parūpintais kas ir centrinis per ištisus 

pareiškimais. Suktybių nebū- metus. 
ta. 

Dabar susirinkęs senasis 
kongresas 58 balsais prieš 17 
nusprendė, kad įv>'kę rinki
mai yra neteisėti ir panaiki
nami. 

ma galvoti, kad pasidavus J . 
Valstybių globai. Bijo Euro
pos valstybių įsiveržimo. 

LENKIJA PRIEŠ NACIUS 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

BERLYNAS, lapkr. 4. — 
Vokietijos ^užsienių reikalų o-
fisas gavo protestą iš Varšu
vos. Lenkija protestuoja, kad j kariuomenę tvarkos palaiky 
naciai ima spausti lenkų šei- > mui. Gubernatorius vra 
mynas Dancige. - 'kratas. 

PER RINKIMUS PASAUK
TA KARIUOMENĖ 

LAS VEGAS, N. M., lapkr. 
4. — Per įvykusius antradie
nį rinkimus gubernatorius į 
respublikonišką San Miguel 
apskritį pasiuntė valstybės 

Cbicago miesto taryba pri
verčiama atšaukti savo išgal
votą ir vykdomą rytinį stan-
darinį laiką. Gal tas bus pada
ryta be atidėliojimo. 

ORAS 
CHICAGO. SRTTIS. — 

i i a u v v - j 
demo-' * i a i l f* i e n debesuota; kiek šil-

> ciau. 

file:///Valsli
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DIENOS KLAUSIMAI 

JONUI ZŪRIUI LAIMĖJUS 

Mes su pasitenkinimu rašome apie Roo-
sevelto laimėjimą, nes visuomet rėmčme jo 
programą krašto gerovei kelti, bU ypatin
gai džiaugiamės, kad mūsų tautietis adv. 
Jonas T. Zūris išrinktas Chicagos miesto 
teisėju. 

Tai pirmas lietuvis Chicagoje, tuj vie
tos pasiekęs. 

Per su virš pusmetį mūsų dienraštis 
skelbė visuomenei apie p. Zūrio kandidatū
rą į teisėjus. Dėjome į savo skiltis n^ lik 
luos raštus, kuriuos gavome iš jo kampani
jos vedėjų ir draugu, bet ir redakcijos straip
sniais nurodinėjome, kaip svarbu yra remti 
savo tautietį, atsistojusį ant kelio į laimė
jimą aukštesnės vietos šio krašto politinia
me gyvenime. Mes skaitėme, kad tai yra 
kiekvieno lietuvio pareiga paremti lietuvį 
politiką tokioj valandoj, kuomet ta parama 
jam reikalinga. Dėl \to ir prieš v ' p r imary" 
ir prieš dabartinius rinkimus parėmėJme adv. 
J . Zūrį, kiek mūsą pajėgos išnešė. 

Chicagos lietuviai galėsime didžiuotis 
teisėją tarpe turėdami ir savo tautietį. Kaip 
rašėme prieš rinkimus, Zūriui laimėjus bus 
pramušta ledas ir kitiems mūsą aspiran
tams į politinio gyvenimo viršūnes. Šis lai
mėjimas parodė, kad nieko nėra negalima, 
jei tik yra gerą norą, pasiryžimo. Tai tu
rėtą padrąsinti ir Chicagos ir kitą miestą 
lietuvią politikus veikėjus nenuleisti ran
ką, bet budėti ir dirbti. 

Teisėją Joną T. Zūrį nuoširdžiai svei
kiname kaipo pirmą lietuvį teisėją Chica-
goj. Mes jam linkime geriausio pasisekimo 
labai simkiose ir atsakomingose teisėjo pa
reigose. Tos pareigos nors sunkios, bet gar
bingos. Mes neabejojaune, kad p. Zūris tas 
pareigas ir eis garbingai. Iš to ir jam ir 
lietuviams bus garbė. 

Ta pačia proga sveikiname ir visus tuos, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie p. Zū
rio išrinkimo. Ją pastangos nebuvo tuščios. 
Reikia manyti, kad įčia mūsą darbas poli
tikoj nesustos. Pradžią turime. Varykimės 
pirmyn! Kaip ligšiol, taip ir toliau '"Drau
gas ' ' rems gražias lietuvią politiką pastan
gas patiems kilti ir tuo pačiu mūsą tautos 
vardą ir garbę kelti. 

AMERIKOS ŽMONIŲ LAIMĖJIMAS 

Per balsavimus praėjusį antradienį į-
vyko tas, ko niekas nesitikėjo. Visi tikėjo
mės, kad laimės prez. Rooseveltas, bet ne
sitikėjome, kad laimės tokia milžiniška did
žiuma. Dabar negalima sakyti, kad laimėjo 
demokratą partija. Reikia sakyti, kad lai
mėjo Amerikos žmonės. 

Šiemet prez. Roosevelto jėgos dar la
biau supliekė respublikoną jėgas, negu a-
nais 1932 metais. 

Anais 1932 metais Amerikos žmonėms 
nereikėjo svyruoti i r svarstyti, už kurį kan
didatą balsuoti — Hooverį ar Rooseveltą. 
Tada Hooveris buvo išprezidentavęs vieną 
terminą ir prie jo kraštas buvo įsmukęs į 
baisią depresija. 

Ne-gi išnaujo statysi prie vairo tokį 
vairininką, kurs vos nepaskandino laivą. 
Tada Amerikos žmonės pasirinko naują vai
rininką — Rooseveltą, kurs nuramino de-
presios audras, grąžino žmon&ns pasitikė
jimą i r viltį sulaukti gražesnes ateities. 

KAI atėjo laikas išnaujo spręsti, kurį 
vairininką rinksimės — ar tą; patį palik-
sime ar rinksimės kitą. iš to abazo, iš kurio 
yra kilęs Hooveris, Insullas ir bankų sprog
dintojai, tai vėl žmonės nesvyravo. Buvo, 
vienok, daromos milžiniškos pastangos, kad 

žmones padaryti svyruojančiais ir juos pa
sukti į kitą pusę. 

Rinkiminės kampanijos metu prez. Roo
sevelto priešininkai tvirtino, kad reikalų pa
gerėjimas, tai ne Roosevelto nuopelnas, o 
pačių kapitalistų ir finansininkų darbas. Jei 
taip, tai kodėl tie gudrieji kapitalistai ir 
finansininkai negerino padėties prie Hoo-
verio. Jei tie kapitalistai tokie gudrūs, kad 
be Roosevelto galėjo pašalinti depresiją, tai 
jie turėjo būt ir tiek gudrūs, kad krašto 
neprileisti prie depresijos. 

Toliau, šios rinkiminės kaunpanijos me
tu prez. Roosevelto priešininkai dėjosi dar
bininkų uoliais prieteliais ir niekino "So-

Iškilmingai Atidalytos Užsienio Lietuviu 
Studijos Vytauto Didžiojo Universitete 
GRAŽIAI PAMINĖTA SLRKA IR SLA 

50 METŲ SUKAKTYS 
Spaliu mėn. 18 d. Vytauto kų Susivienijimas Amerikoje 

Didžiojo universitete, Kaune, j ir Susivienijimas Lietuvių A 
buvo iškilmingai atidarytos nierikoje — per 50 metų pa-
užsienio Ii tuvių studijos Į darė lietuvybės išlaikymui 
jų atidarymą prisirinko dau- milžiniškų darbų. Bet tų or

d a i Security Aktą", kuriuo būk aptaksuo- i g y D e studentų, universiteto ganizacijų reikšmė ir dabar 

Vi*Vi_'** . 

MMlmM m. 
jamos darbininkų algos. Kur tie darbininkų 
užtarytojai buvo, kada depresijai įsigalint 
darbininkai buvo metami iš dirbtuvių gat
vėn, o jų taupmenos ėjo vėjais bankams 
bankrutuojant. 

Prez. Roosevelto priešininkai baugino 
piliečius, būk jį remianti Maskva. Prez. Roo
seveltas ir Maskva nesuderinami. Tą visi 
žinome. Iš kitos pusės žinome, kad gub. 
Landon, Hooveris, Insull ir kiti panašūs 
paukščiai tai labai suderinami ir yra arti 

profesorių ir žymių visuome- tebėra labai didelė. Tų orga-
nės veikėjų. Atidaryme daly-1 nizacijų vadai ir darbininkai 
vavo 15 studentų korporacijų 
vėliavos. 

Ak. Skyriaus Pirmininko 
žodis 

ini bičiuliai. 
Prieš rinkimus visada girdime įvairių Į žodyje pažymėjo, kad šiose 

bauginimų. Vieni ir kiti šaukia, kad bus j studijose bus tiriami ir na-
baisių bėdų, jei jis nebus išrinktas prezi- įgrinėjami patys gyviausi ir 

verti did.lės pagarbos, o Lie 
tuvos visuomenei pravartu 
daugiau, žinoti, tiek apie uj 
organizacijų istoriją, tiek a-
pie dabartinę jų veiklą. 1o 

Pradžioje Draugijos užsie-įdėl mūsų akademinės jaunuc-
nio lietuviams remti akad^- • menės sumanymas tų organi-
minio skyriaus pirmininkas, zaeijų sukaktį paminėti yra 
Ant. Paleckas savo įžangos labui pagirtinas. 

Didelis Darbas 

Atvykę iš seno krajaus po tam t"krų veiksmų, būk 
svečiai visokių funių papasa- tai dujų pagalba iš jo iškri-
koja apie kai kuriuos lietu- to jau du banknotai po 20 lt. 
vius amerikonus, grįžusius Burblys buvo įtikintas. J i s 
senan krajiut, arba parvažia- sumanė pasipelnyti. Tam rei-
vusius tik vikeišino praleisti. ka!,ui jis davė Friomanui 6000 

Vienas svečių papasakojo lt., norėdamas gauti 10,000 lt. 
matęs tokį tijatrą. |Ji<2 susitarė susitikti vienam 

viešbutyje ir ten tą pinigų 
dirbimo operaciją atlikti. 

&iąja pačia proga akade-
dentu. Žmonės Roosevelto priešininkų baubo | svarbiausi užsienio lietuvių minis skyrius pasišovė pra 

dėti didelį darbą: organizue 
ti užsienio lietuvių studijas 
Darbas yra nepaprastai dide
lės svarbos mūsų tautai. 
Džiaugiuos šituo akademinio 
skvriaus sumanvmu ir pasi-

nepabūgo ir neapsiriko. klausimai. Į sh.dijų atidary-
Dabar po balsavimų praeitos linkimi j nio garbės prezidiumą buvo 

nes kampanijos agitacijos, baubai ir prana j pakviesti: universiteto rėkto 
šystės tik juokus sukelia. J ką dabar panėši riui prof. M. Roemeris, Pa-
šiaudiniai balsavimai, ypač laikraščio 

Nedėlios dieną pravažiuoda
mas pro vieną bažnytkaimių, 
sakes, pamatė prie saliūno (a-
linės) didžiausią min'ą žmo
nių. Spustis buvo neapsako
ma. J is manė, kad kokia di-

, dėlė nelaimė ir vieno paklau
sė, kas čia atsitiko. 

— Nieko, — atsakyta jam. 
— Grįžęs amerikonas nori vi
sai parap : jai užl'undyti. 

"Li-
terary Digest", kurs per pastaruosius 12 
metų gan gerai atspėdavo žmonių kryptį. 
Šiemet tas laikraštis pranašavo pusėtiną 
pergalę Landomu. Baisiai apsiriko, neteko 
pranašystės dovanos, jo šiaudai liko be grū
dų. Galima spėti, kad "Li terary Digest" 
savo šiaudiniais balsavimais šiemet norėjo 
Landonui pasitarnauti. Prakišo taip, kad 
neatsigriebs. Panašiai atsitiko šimtams kitų 
didžiųjų laikraščių ir garsių veikėjų, kurie 
dabar jaučiasi, kaip. kryžiokai po Žalgirioi 
mūšio. Į į j tŠią | | | # t 

šaulio lietuvių sąjungos pir
mininkas adv. R. Skipitis, at 
gen. prof. T. Daukantas, dr, j ryžimu ir nuiširdžiai linkiu, 
A. M. Račkus, sportininkas i kad tos studijos prisidėtų 
Pr. Lubinas, prof. K. Sleže
vičius, pror\ St. Šalkauskis ir 
Ant. Kasakaitis. 

Universiteto Rektoriaus 
Kalba 

PASKALOS APIE KATALIKUS 
PRANCŪZIJOJ 

Prancūzijoj pradėta skleisti paskalas a-
pie tai, būk katalikai rengiasi prie sukilimo 

prie išaiškinimo klausimų, a-
pimančių užsienių. lietuvių gy 
venimą. O tų klausimų yra 
daug ir sudėtingų. Jau pats 
studijų organizavimo faktas 
atkreipia mūsų visuomenes 

Atidarydamas užsienio lie- dėmesį į *į mūsų tautos už 
tuvių studijas Vytauto Did- burtą milžiną — užsienio lie 
žiojo universiteto rektorius tuvius. Savo naujai atstato 
prof. M. Roemeris savo žody- mos valstybės kūrimu bei or-
je nurodė, kad paskutiniuoju 
metu jau daug- kas yra daro
ma užsienio lietuvių reika
lais, jau yra pasireiškusi pla 

ir būk bažnyčios jau virto ginklų ir amu- ^ L i e t u v o s visuomenės i- neturėjome laiko akių pake* 
mcijos sandėliais. Tie paskalai taip plačiai i c i a t y v a > k u r i y r a s v e ik in t i - ! ti ir pamatyti kokia didelė j tą, iš kurio Fridmana 
pasklido ir taip daugelis jiems patikėjo, 
kad tame reikale turėjo prabilti vyskupai 
ir užginčyti paskalas. Vyskupai išleido pro
testus prieš tas paskalas ir pareiškė, kad 
nei bažnyčios, nei vienuolynai nėra varto 
jami niekam kitam, kaip tik tikybos rei
kalams. ' j ' l l f l S 

Dar nesenas laikas, kada Amerikoj lai
svamaniai i r protestantai skleidė paskalas 
apie tai, būk katalikai rengiasi prie sukili-
•mo ir būk bažnyčių rūsiai esą pilni ginklų 
ir amunicijos ir būk Kolumbo Vyčiai esą 
slapti katalikų kareiviai, būk jie parapiji
nėse salėse darą karinius pratimus ir 1.1. 
Dabar tos paskalos jau yra dingusios. Kaip 
matome Prancūzijoj buvo kilę tokios pat 
paskalos, kaip buvo prieš keletą metų A-
merikoj. , I ' ~ | 

Piktos valios žmonės paskalas prasmia-
no ir jas skleidžia, o nesusipratę žmonės 
joms tiki. 

Lietuvos žemės ūkio rūmų valdyba pa
skyrė 2,000 litų pavyzdingiems (propagan
diniams) sodams užvesti. Ketinama užvesti 
po du sodus šiuose apskričiuose: Alytaus, 
Kauno, Kretingos, Seinų, Tauragės, Trakų, 
Ukmergės, Utenos ir Zarasų, taipgi Klai
pėdos krašte. 

Iki spalių 1 d. š. m. į Lietuvos ginklą 
fondą įplaukė grynais pinigais 728,048 li
tai, vertybės popieriais — 45,405 litai, bran
genybėmis — 2xfi41 litas ir kitais daiktais 
— 20 litų. Tuo būdu, ginklų fonde iš viso 
jau yra 1,184,765 litai. 

• • • 

Lietuvoj žemės ūkio ministerijos prie
žiūroje esančiose penkiose kaimo plytinėse 
daromi bandymai gaminti durpių - molio 
plytas. > _ -j 

* * * 

l ietuvos sviesto išvežama į Angliją 77 
nuoš. viso eksportuojamo sviesto, i Pales
tiną 7.5 nuoš., į Vokietiją 4 nuoš. ir "tiek 
pat į Ameriką. 

na. Lietuvos išeivijos klausi
mui spręsti reikia nustatyti 
pačią emigracijos ir emigra
ntų prograimą, reikia ją racio
nalizuoti ir įvesti į valstybės 
politikos programą. Baigda
mas studijų atidarymo žodį, 
rektorius prof. M. Roemeris 
Vytauto Didžiojo universite
to vardu pasveikino SLRKA 
ir SLA jų 50 metų veikimo 
sukaktuvių proga. 

Himnas 

Po rektoriaus atidaromosios 
kalbos buvo sugiedotas Tau-

Kitos l'unės, kurios ameri
konui baigėsi ašaromis, dėjo
si pačiam Kaune. Buvo taip: 

Iš okupuotos Lietuvos at
vyko i Didž. Lietuvą sukčius, 
pasivadinęs Fridmanu. Čia 
,is pradėjo ieškot: kostiumė
lių, su kuriais••• norėjo atdary
ti gešefto. 

Kaune jis susitiko su dviem 
žydais — Sadevičinm ir Gei-
cen,u ir pareiškė, kad jis tu
rįs tokį aparatą, kuris padi
dina banknotus. Esą, tuo a-
paratu galima gerai uždiibti. 

Abu Kauno žydeliai sura
do amerikoną Burblį ir atve*-
dė pas Fridmana, Visi keturi 
susitiko vienoje karčiamoje. 
Burblį visi pradėjo įtikinti, 
kad jis duotų vieną bankno-

s su 
mūsų tautos dalis gyvena U2 j savo aparatu padarysiąs dau-

ganizaviniuy Pasaulio ir Lie
tuvos nepriklausomybės karų 
sugriauto gyvenimo atstaty
mu taip buvome užsiėmę, kad 

Pinigai buvo sudėti į ma
šinėlę. Pasirodė dūmai, o 
Fridmanas krito be sąmonės. 
B*f, įvykusi nelaimė ir pini
gai sudegę. Fridmanas pakėlė 
skandalą. Rengėsi paskambin
ti kriminalinei policijai. 

Tada Fridmanas atsigavo 
ir būk tai l>ėgo skambinti į 
Rygą, kad jam atsiųstų tuos 
5000 lt., kuriuos sakė grąžin
siąs Burbliui. 

Fridmanas išėjo ir dingo. 
Pasrrodė, kad jis pabėgt) į 
Lenkiją. Sadrevičius, Burblys 
ir Geicenas buvo suimti. 

Jų bylą sprendė Kauno 
apyg. teismas. Sadzevičius 
ir Gercehas gavo! po 3 mt. 
s. d. kalėjimo, o Burblys buvo* 
išteisintas. 

nepriklausomos Lietuvos sie
nų. O jei mes tuos savo bro
lius ir matėme, lui dainai ne-
fyedrįsome galvoti, kad jie 
tebėra ir privalo toliau ir am
žinai būti mūsų tautos ne
atidalomas sąnaris. Svetimo
sios, mūsų priešų šmėklos, 
mums kuždėjo ir tebekužda į 
ausį: maži ir silpni esate, ne
išsilaikysite, paskęsite didžių 
jų tautų jūrose. Tos šmėklos 
nepakirto mūsų pasiryžimo ir 
drąsos kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, bet jos pa 

giau. f 

Amerikonas Burblys buvo 
tiek kvailas, kad patikėjo suk
čiams ir davė jiems 20 lt. 
banknotą. Banknotas buvo į-
dėtas į ,Fridmano aparatą ir 

— Jau 20 metų baigia pra
bėgti, kai aš gyvenu su savo 
žmona Baraborytė ir, prisi
pažinsiu, nei vieną vakarą ne
su iš namų išėjęs, — pasigy
rė Julius Ceincė savo pažį
stamai. 

— Ištikrųjų, tai pavyzdin
gas gyvenimas, tai namų lai
mė, tai tikra ženybinio gy
venimo mėšlo. Ach, kad visi 
vedusieji taip gyventų, nereik
tų geresnio pasaulio, — sako 
Cemcės pažįstamas. 

— Tegul kiekvienas ženo-
čius turi, kaip aš, kojose re
umatizmą, tai ir sėdės namie, 
— atsakė jam Cemcė. 

nenumato, kaip tos idėjos proilinkybės bus lygiai tokios pa 
paganda organizuoti arba ne- čios. O tos aplinkybės dide-
turi energijos dirbti. Lietuvi- lėje dalyje priklauso nuo mū-
škoji akademinė jaunuomenė sų. Jei mes galvosime, iždir-
neprivalo nieko bendro turėti i bsime planus ir dirbsime, kad 
su tokiais atsilikėliais. Užsie
nio lietuviai nėra tokia abs
trakcija, bet realus faktas. 

išlaikytume išeivių tarpe lie
tuviškumą, tai už 50 metų 
kitas profesorius (anas jau 
bus miręs) pasakys, kad 1936 tos himnas, o Vytauto Did- S 0 j o abejojimo diegus dėl iš- Tas faktas yra ir bus ilgai. 

žiojo universiteto choras su- laikymo užsienio lietuvių mū- Ar išsilaikys užsienio lietu-1 metais atsirado naujos aplin-
dainavo dvi J . Žilevičiaus 8 ų tautos dalimi. Šios akade- Į viai kelis šimtus arba kelis \ kybės. Draugijos užsienio lie-

„ . i 

dainas: "Anoj pusėj ežero 
ir "Pasakyk mergele". Karo 
muziejaus orkestras sugrojo 
himną "Lietuviais esame mes 
gimę", 
PLS ir DUUt pirm. kalba 
Į susirinkusius gražia kal

ba prabilo Pasaulio lietuvių 
sąjungos ir draugijos užsie
nio lietuviams remti pirmini
nkas adv. Rap. Skipitis, ku
ris pareiškė: 

Pirmiausia tclmua man lei
sta pasveikinti Draugijos už
sienio lietuviams remti aka
deminį skyrių už organizavi
mą paminėjimo didžiųjų A-
merikos lietuvių organizacijų 
50 metų jų darbo sukaktuvių 
ir už organizavimą užsienio 
lietuvių studijų. Didžiosios 
Amerikos lietuvių organizaci
jos — l ietuviu Rvmo Katali-

minės jaunuomenės suruoštos 
studijos turėtų su šaknimis 
išrauti tuos abejojimo die-

išnyks per 50 metų, niekas to 
negali pasakyti, kaip niekas 

gus. Kiekviena kilni idėja į- negali pasakyti, kiek metų iš
gyja pasekėjų, jei toji idėja' silaikys Lietuvos lietuviai, 
yra tinkamai patiekta ir pa- Kai išgirstame kokio profe-

tūkstančius metų, ar jie jau ! tūriams remti akademinis sky 

skleista tarp žfmonių. Mes 
matome milžiniškas tarptau
tines organizacijas, kurios pa 
remtos tik gražia idėja. Mūsą 
tautos kūrybinio pasireiški
mo idėja dar gali būti parem
ta ir sustiprinta kilmės ben
drumu, tautine ambicija. Ei
dami su savo idėja mes eina
me ne į svetimus, bet į sa
vuosius, nors gal ir nutolu
sius nuo savo tautos kamie
no. Ka* leidžia savo dvasio
je įsigyventi abejojimui dėl 

soriaus apskaičiavimą, kad iš 
eiviai Amerikoje kasmet su
tirpsta po 2 nuoš., tai moka
ntieji aritmetikos tuojau ap
skaičiuojame, kad visi dabar
tiniai išeiviai, o su jais ži
noma ir lietuviai, turės iš
tirpti ne vėliau, kaip per 50 
metų. O jeigu taip, tai ar be
verta rūpintis tais užsienio 
lietuviais, arba mūsų išei
viais ! Šitokiame galvojime 
pagrindinė klaida yra ta, kad 
profesoriaus tyrimas kalba a-

mūsų užsienio lietuvių išriki-1 pie praeitį, o ateity tas dės
nio lietuviais — tas arba ne-jnis, toji formulė tinka tik su 
turi lietuvybės idėjos, arba ta sąlyga, jei visos kitos ap-

n u s energingai ir sumaniai ė-
mėsi darbo ir ne tik sulaikė 
išeivijoje nutautėjimą, bet de 
šimtys tūkstančių jau visai 
nutolusių nuo lietuviško ka
mieno sugrąžino tautai, nebe
mokančius lietuviškai išmokė 
tos senos gražios kalbos. Iš
eivijos jaunuomenė ėmė len
ktyniauti, kas geriau išmoks 
savo protėvių kalbos, atsira
do išeivių tarpe talentingų 
rašytojų, ugningų kalbėtojų, 
lietuvybės apaštalų, priaugo 
gabių publicistų. Amerikos 
lietuvių jaunuomenės idealas 
bent sykį nuvykti į Lietuvą... 
Lietuvių išeivių masė pasi
darė Injveik nebetirpstanti. 

(Bus daugiau) 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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DARBININKŲ KULTŪRINIS 
GYVENIMAS 

Paskutiniuoju motu Lietuvo- daro amatų ir mokslo veika
le, rūpinantis visų gyventoju lai. Knygų skaitymas yra. 
sluoksnių gerove, daug dėme-.'toks didelis, kad knygos bib-
sio kreipiama ir j darbo žmo- liotekoje visai neguli, nes jos 
nių ūkiškus bei kultūrinius visada esti pas skaitytojus, 
reikalus. Lietuvos darbiniu-1 Skaityklos aprūpinamos lai
kams jimgti ir jų reikalaus kraščiais, žurnalais ir kultu-
rūpintis yra įsteigti darbo ringų pramogų priemonėmis, 
rūmai, kurie taip pat sudaro Iš viso darbininkų kultūros 
pagrindą darbininkų kultūri- klubus per mėnesį aplanko a-
niam auklėjimui bei švietimui, pie 25.000 žmonių. Baugumas 

Dabar vykdoma darbininkų klubų jau turi susiorganizavę 
kultūrinimosi programa yra darbininkų cborus, orkestrus, 

( tokia. Pirmiausia steigiami vaidybos kuopeles ir sporto 
liaudies universitetai, kurie I klubus. J darbininkų bendro 
turi pradinį, bendro lavinimo lavinamosi kursus, arba liau-
kufsą amatų kursus ir aukš- ' dies universitetus jau yra 

t'i tesnį švietimąsi. Tai sudaro įsirašę apie 2.000 klausytojų. 
1 pagrindą pasiruošti gorės 

A. L. K. APSV. DR-JOS "MOTINĖLES" Kauno tuneliui 75 mt. 
SEIMAS 

Iškilmingos Mišios už drau < stipendijanto") paskaita apie 
gijos gyvus ir mirusius na
rius bus laikomos tą pačią 
dieną, 9 vai., Aušros Vartų 
bažnyčioje, Jlolland Tunnel 
Plaza, New York City. 

Seime turi teisę dalyvauti 
visi, kurie yra užsidnokėję 
bent už 1935 m. nario mokos-
tį. 

Kiekvienas nešališkas stebe-niais įvairių sričių specialis-' . . v l . . , , , ,. .. r . toias aLskiai mato, Kad per tais,, patobulinti savo amato . ., . . . . . , , 
v . . . , , , . , , , -trumpą laiką darbininkų kul-zinias ir pakelti bendrą da r -L _ . . _ . v . . v , , . . , , X1 . . . . jturmis ngis žymiai pašoko, bininku kultūrini lvgmeni. I T . . . , , . . , . 
m .. , . . ' Je i pinmau darbininkai at-
rlohau, dainos, meno, muzi- ,. , t - - » , _. 
, ' . . , . . „ i liekamą laika leipdavo smuk-
kos sritis ir darbininku t ea t - ' , . ... ._, , lesė ar panašiose vietose, tai ras. Šios sntvvs apima eboru , , .. , .1 V . , . . . * . / dabar Ji praleidžia savo skai-ir orkestni organizavimą ir 

Seimo programa: 

1. Malda. 
2. Valdybos raportai. 
3. Kun. A. Miluko paskai

ta apie "Motinėles ' ' Dr-jos 
pradžią ir jos išsivystymą. 

4. "AmerSkosV redakt. 

kalba apie sąlygas, teikiant 
stipendijas pasauliečiams. 

6. Vajus, fondo didinimas 
ir iškolektavimas lėšų iš sti-
pendijatų baigusių mokslus ir 
pasauliečių stud. auklėjimo 
turinčių tarnybas. 

7. Bėgamieji reikalai ir su
manymai. 

8. Valdybos rinkimai. 
A. L. K. Apšv. Dr-jos "Mo

tinėles" seimas įvyks lapkri
čio 11 d., 2 vai. po pietų, 
New Yorker viešbuty, 34tb 

adv. Laučkos ("Motinėles" ' i r 8th ave., New York City. 

KAUNAS. ~ Prie Kauno 
geležinkelių stoties vienoje 

svarbą religijos ir lietuvybės j pusėje yra padarytas tunelis. 
žvilgsniais. Mat, toje vietoje yra didesnks 

5. Kun. dr. J . B. Končiaus kalnas, per kurį tunelis pra-

ŠVENTADIENIO RYTAS MADRIDO 
MIESTO SODE 

(XX) Ryto 9:30 vai. pate- Pirmasis mauo akyse krintu 
kau į Madrido Casa de Com- klūpantysis žmogus. Išsigan-
po parką. Aikštėje vaikščio
ja keletas milicininkų ir šiaip 

. , , _ _. . , tvklose, kursuose, sporto pra- - . T r . _ 
vaidvbos mogeių kuopeles. .'. . ' .v . I sAnonių. Vasaros saule, rodos, 
y. * .. . . , timuose ir meno snciu pratv- >-
8is reikalas yra taip p a t ! , -~ , . . , , , . . . . 

. , v. . i bose. Darbininkų kumirinia-
8varnus, nes apima grožinio ; . V1. . , . 

. , .. ' . , , Ime crvvenime ryškiai pastebi-
anklė.iimo puse i r duoda pro- ., y. T-

M v.. . , ,. ,. , imas persilaužimas. J i e po 
gos* reikštis i r tobulintis dar-I , , "V . «. 
J\ . , a darbo be jokios prievartos ir 
bininku tarpe atsirandan 
tiems meniškiems gabumams. 
Reikšminga ir kūno kultūros 
sritis, nes dažnai nepalankios 
įvairių įmonių darbo sąlygos 
silpnina dirbančiųjų sveika
ta, kurie gali papildyti tik 

atlyginimo skuba j cborų re
peticijas, arba paskaitas ir 
labai retai pasitaiko, kad be 
rimtos priežasties kuris nors 
neatvyktą. Žinoma, dėl to ir 
darbininkų gyvenimas nuolat 
darosi šviesesnis ir geresnis. 

dabar 
sportas ir sveikos pramogos, i ^ , . . . ' ,A . . , , . . , Darbininkai dabar ai Kulturrnis darbininkų gv- f ., _ .. . . .. . v , . . , , * pradeda suprasti kad jie 3-rą 
venima* reiškiasi per kultu- , ' 

, , , _ . , . , . lvgiateisiai visuomenes na-
sos klubus, kimu kiekvienas : . , ,_, , ,_ , 

. . . t. , vv . i na i , todėl per savo klubus 
stengiasi apimti anksčiau pa-1 . . m 

. _ . .,. _ , organizuotai ruošia Tautos 
lumotaa darbo sritis. Dabar v. . . , . 

. , . ^ , . , , . švenčių ir žymesniu įvvkių 
įau veikia 11 tokiu klubų.! . . . . * , . . . 
Tl _ , v. . . minėjimus. Tuo būdu patvs 
Manoma, kad šiais metais m , , . . , . .v rv . ,v . , . . , . , . darbininkai iš savo tarpo iš- , , & ,-skaičius dar gerokai padidės, i , . . , . v . klo. Salia jų tampriai susi-

T- , , - . , , » « . skina gabesnius žmones ir 
Kultūros klubai turi gerus ~>,i;,x n«sAi.n+n» „U«;WM„ :w ruošia dvasinei stipresnius raaio aparatas, skaityklas ir s

 r 

bibliotekas. Šiuo metu biblio-1 asmenis, kurie ateityje galės 

ii pat ryto ruošia šventišką 
atmosferą. Pasuku viena pa
rko alėja. Išskyrus sargybi
nius ir milicininkus,, saugo
jančius suimtuosius, nieko ne
matyti, nes nuo revoliucijos 
pradžios šis parkas yra tapęs 
"kalinių parku" . Prieinu ai
kštelę, kurios viduryje išdžiū 
vęs apie 20 metrų diametre 
baseinas aptvertas spygliuo
tų vielų tvora. Čia sukišti 250 
žmonės. Kiek galiu spręsti, 
tai buvo vidutinio miestiečių 
luomo atstovai. Be kitko ma
tau kokių 15 metų žaliai a p 
sirengusią 'mergaitę. Jos rū
bas visiškai sudriskęs. Pati 
ji prirakinta prie motinos ka 

dęs krūpteliu ir nuleidžiu a-
kis, kad nematyčiau šio blan 
raus vaizdo. Šaudymas trun
ka kokias penkias minu los, 
kaskart sukeldamas naują 
šauksmą ir naują mirtį. Kart
kartėmis girdžiu baimės ir 
nusiminimo šauksmą: r ;Per-
done! Por l'amor de Dios!" 

Kada vėl pakeliu akio ', 
baseiną, visi kaliniai mirę ar
ba sunkiai sužeisti. 

Visur plūsta kraujas. Ža 
liai apsirengusioji mergutė 

vesti buvo daug lengviau, ne-
ffrr fa kaina nukasti. Šiemet 
Tankričfo T <T. sueina 75 motai, 
kai pastatvtas Kauno geležin
kelių tunelis. Tunelio statvba 
buvoJ pradėta 1859 m. gegužės 
9 A. ir tęsėsi pustrečių metu. 
Tj statė Parvžiaus firma " E 
Ouen :ir K o " finansuolant vv-
riausiaT Busiios geležinkeliu 
draueri.iai. T.unelio statvmo 
'darbas ėjo iš abiejų galų i r 
iš viršaus buvo irenfftos pen
kios Šachtos, kuriu kiekviena 
buvo aprūpinta atinfljamomis 
kasimo mašinomis, ^unoliui 
buvo nunaudota apie 9 milijo
nai plytų. Tunolis pastatytas 
1 kilometro i r 300 metru il
gio. Anais laikais ta f buvo 
vienas didžiausių tunelių vi
soje Rytų Europoje. Tunelis 
buvo baigrtas statyti i r iškil
mingai atidarytas 1861 m. la
pkričio 1 d. Jo atidarymas y-
ra susijęs su Vilniaus - - Vir
balio geležinkelio tiesimu. 

N A U J O S . . . G R A Ž I O S . , . MODERNIŠKOS 

GERESNIO MATYMO LEMPOS 
MATYKITE JAS 

COMMONVVEALTH EDISON 
KRAUTUVĖSE 

ELEKTROS 

• Šios lempos ir daug kitų modelių yra rodomos 
Commonwealth Edison Elektros Krautuvėse. Ma

žai įmokėti, balansas mėnesiniai .ant JŪSŲ 

Elektros Patarnavimo bilos. 

Šauksmas, aimanos ir nepa
kenčiamas kvapas net mane 
pasiekia. Apipiltas salto pra
kaito, nebesuvaikydamas sa
vo minčių, grjžau J miesto. 

Man buvo paaiškinta, kad 

Studentų bridge lempa. Tinkama 

skaitymui, siuvimui ir t. p. Bronzo, 

kaulo ar aukso spalva. Šil

ko uždangai B' 
$1]95 

nėra dienos, kurią, šioje vie-
dar nėra mirusi, į i tik iš skar j t o j e nebūtų vykdomos pana
šino dejuoja. Milicininkai ir §io s žudynes. 

t« kos turi dar apie 7,000 knv- 'daug ir naudingo darbo nu-
i 

gų, kurias pirmoje eilėje su- veikti. Tsb. 

VISA LIETUVA RUOŠIASI PAGERBTI 
KIPRĄ PETRAUSKĄ 

glaudusi kokių 50 metų kita 

miiieininkės šitą spektaklį 
stebi visiškai šaltai. 

Šaudymas pasibaigia. Dau
gumas milicininkų ima šauk
t i : "CampsaL. Campsa!. . ' , 

Tuojau pat prie baseino pri
siartino geltonai raudonmar
gis sunkvežimis cisterna. 

Netrukus sueis 25 metai, bą. Toji filmą, be abejo, Lie
kai Lietuvos valstvbės ope- tuvos visuomenės gvvai lau-

J l O . 

ros Įkūrėjas ir garsusis dai- i kiama tiek Kaune, tiek ir ki-
nininkas Kipras Petrauskas tose vietose. 
išėjo j dainos meno vieškelį 
Šios sukaktuvės vra ffana rei-

Kipro Petrausko jubilie
jaus paruošiamiems darbams 

kšminEfos, nes žymusis jn^i- atlikti yra sudarytas laikinis 
liatas yra Lietuvos žemės dai komitetas, į kurį įeina Lietu- j sulipę ant pusapvalio baseino 
nosp išaugintas, jo talentas vos valstybės teatro direkto- dangčio. 

pora; moteris galvą padėjus- T a i v a l s t y W s ž i b a ) o m o n o p o . 
ant vyro peties. Kitas v>riš- , i o s u n k v e ž i m i s . Sunkvežinus 
kis klūpo, atrodo, meldžia !. ^ ^ m ą į r D r i e ^ . ^ 
Jo apie 50 m. senumo am- į p r i v a ž i u o j a „žpakaliniu galu. 
zrnus veidas smarkiai i š V a g o - T r y s m i l i e i n i n k a i p i . i J ! m s f . 
tas. Girdėti tik dusins deja-. ffUnlinę ž a r n ą p r a ( ] e d a R n f ^ 
v.mas. Šiame būryje matau ir M s t l j j ų į m i r a s h j j l l ] a i ? l v t i 

dar tris mergaites, kokiu 25 m & ų I g n a n j ( > k y ] a , a v o n n 

m. amžiaus vyriškį laiko <* k r f l v o j e b a i s i a u s i a g r i k s n ; a s ; 
rankos kita gana. seny.-a u ^ l y i ^ , , m i l i c i n i n k a s j m e t a j 0 . 

į ganeių šiaudų ziupsnj. A s, 
Vidutinis baseino gylis a-! nebegalėdamas ištverti, pa^i-

pie 2 metrų. Jį supa apie 15 traukiu kokį šimtą, metrų. Vi 

Kaliniai žudomi be jokio 
teismo. Milicininkai ir miii
eininkės yra ne kas kita, kaip 
iš kalėjimų paleisti krimina
liniai nusikaltėliai. Kas dnr 
keisčiau, kad tie žudymai da
romi su vyriausybės pritari-
'mu. ("Revue de paris") 

Pradėję Lėktuvu 
Kelionę Baice 
Automobiliu 

I. E. S. lempa stalui. Kau

lo, aukso ar bronzo spalva. 

Uždangai eggshell ar m ^ | 0 -

šampano spalvos . . V J i M 

milicininkų ir milicininkių su 
šautuvais rankose. Keli jų 

pražydo svetimame krašte, o rius V. Žadeika, valstybės o-
visos io kūrybinės pajėgos y- peros atstovas Ip. Nauragis, 
Ta naudojamos vėl tėviškėje, dramos artistų atstovas St. 
Visa tai tinkamai įvertina i Pilka, šaulių sąjungos atsto-
Lietuvos visuomenė, kuri jau vas V. Daudzvardas ir tauti-
dabar pradėjo ruoštis gražiai 
pagerbti Kiprą Petrauską, 
nors jo 25 metų dainos meno 
sukaktuves manoma švęsti 
tik ateinančių metų kovo mė
nesį. Didžiojo dainininko su

ninku klubo atstovas J . 

Tuo momentu šios grupės 
vyrai atranda palapinėj, esa 
nčioj už kokių 5—6 m. nuo 
vietų tvoros, du kulkosvvd-
Z1U. ) 

Tuoj kalinių tarpe k>la 

ršum baseino iškyla 5- 6 me
trų aukščio ugnies stulpas. 

OMAHA, NEBR — Vie j 
na s keleivinis lėktuvas i s 

l 

Chicagos buvo priverstas nu
sileisti i salą Missouri unM, ' 
netoli Fort Calhoun, Nebr. i 
Keleiviai ir Įgula krantą pa- ' 
siekė luoteliu, o į Omaba, Į 
Nebr., kelionę baisce automo
biliu. 

Te »nvtr tnterttt and otbtr costs, m sometvbat higber price n • barg.J 
for Lamps lold e* dtftrrtd paymeuti. 

C O M M O N V V E A L T H E D I S O N 

ELECTRIC ^ S H O P S 
Dowatown-72 W. Adams St.—132 S. Dearborn St. 

Telephone RANdolph 1200, Local 1219 
11116 S. Michigan Avenue 4562 Broadway 2733 Milwaukee Av«no« 
4834 S. Ashland Avenu* 3460 S. Stat* Street 4231 W. Maditon Street 
4833 Irving Park Boolevard 2950 E. 92nd Street 852 W. 63rd Street 

P E D E R A L C O U P O N S «5 I V E N 

r ^ 

Climieliauskas. Vėliau, atski-1 baisus riksmas, baimės ii 
roms sukaktuvių dalBms ruo
šti bus sudarytos įvairios ko
misijos. Artimiausiu laiku 
laukiama, kad didžiojo daini-

skausmo aimana, nes kriko-
svydžiai pradėjo savo daibą. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 

D A B A R 

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 
Stiklų Ir t. t. 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
NG? 5 *^ S k o l i n a m e p i n i g u s a n t p i r m ų m o r g i -

eių lengvais išmokėjimais. 
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki 

$5,000.00 per Federal Savinas and Loau 
Insurance Corporation. Dėl informacijų 
kreipkitės \ 

%, 

MANO PAUKANTOff 

^ 

EDERALSAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

Of CMICAGO 

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

4* 

kaktuvėms ruošti šiomis die- į ninko sukaktuvėms paminėti I 
nomis Kaune susidarė įvai
rių organizacijų atstovų ko
mitetas. J au pirmame orga
nizacijų atstovų pasitarime 
paaiškėjo visų karštas noras 
kuo ryškiau ir vertingiau 
Lietuvos valstybės operos kū
rėją pagerbti ir jo nuopelnus 
įvertinti. Be visos eilės kitų 
sumanymų, dabar žadama su
ruošti jubiliato gyvenimo ir 
kūrybos parodą. Taip pat no-
rfrna pagaminti garsinę fil
mą, vaizduojančią Kipro Pe
trausko gyvenimą ir jo kury-

rĮ5asB-TOy?ffr-r"-*—; ' ^ . . ^ ^ 1 ; , g: 
• m i y$į**fv* 

organizacijų atstovų komite
tai susidarys miestuose, mie
steliuose ir didesniuose kai
muose. Tsb. 
m i — — — — — r » — i I I 

Jūn j vandenyse yra dideli 
kiekiai druskos. Pav., Aralo 
jūra turi ligi 26 proc. drus- į 
kos ir joje dėl to nei augalų 
ir nei jokių metalų nėra 

UJUSTAS TWO OP TH 
HDRAGON'S MBADS ARL 

ABOUT 70 DEVrOUR THEM — 
CttSH HURIS MlrlSĘlF AT DCTT-

-m t m 
By Dean Carr 

-AND THEy PLUNGE A 
HUNDRED FEET DOVMN 
ONB. VVAU- TO "THE FLOOR 

OT THfc PRAGON PTT/// 

Apskaičiavimais pagal li
pių vandens įnešamas jūron 
nuosėdas, žemės amžius nu
statytas 160 milijonų metų. 

BV A MIRACLE THEy 
LAND IN A DEEP POOL. 

QJE VVATE. 
r ARE WOU] 
ALL RIGMT, 
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
R E D A K C I J O S A D R E S A S : 

Pi t t sburgh 'o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street , Esplen, Pi t tsburgh, P a . 

K O Š T ANT AS J . VAIŠNORAS, generalis agentas 
. 2013 Carson Street , S. S. Pi t tsburgh, Pa . 

Telephone Hemloek 2204 

Dar del Baltrušaitienės 
Paveikslo 

Nežiūrint kas parašo strai
psni į Pi t t sburgho Žinias, so-

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos 

Metinis šv . Kazimiero pa
rapijos bazaras su įvairiais 

cialistų reporteriai, krit ikuo- pamargininmis iškilmingai už 
Į 

darni tuos straipsnius, visuo- sibaige ir gryno pelno para-
met užpuldinėja kunigus. J- ' pijai liko $4T>9.08. Galėjo bū-
tarinėt i ir kalt inti kunigus, ti bent k i tk daugiau, bet kaip 
ta i ji) kasdieninis mėgiamas tokiais laikais, tai labai ge-
užsiėmimas. J iems nesvarbu, ra i kad nors tiek laiko. Šiuo-
kad viską priskaitydami ku- mi čia ir noriu pareikšti pa

rapijos vardu širdingą ačiū 
visiems bv kokiu nors būdu 

nigam ,]ie prasižengia prieš 
tiesą. J ie siekia t ikslo žemi-
nt i kunigų autori tetą bei ga- j prisidėjusiems prie bazaro 
rbe ir tam tikslui vartoja vi- pasisekimo. Ypač ačiū mote-
sas priemones. Kal t ina jie rims sąjungietėms, sodalie-
kunigus neatsižvelgiant, a r tems mergaitėms, u R ū t o s " 
yra už ką kalt inti , a r ne. siuvėją klubui, seserims su 

SLRKA 158 kuopa jau pa-1 jau pa ta r ta vietinių, kad su taką išklojo baltu audeklu, rengiama korta.vimo pramoga 
ir išpardavimas kurkinų ge 
rai pavyktų. J ą rengiama* 
vakaras įvyks lapkričio 22 tl. I 

darė labai gražią pradžią — savo orkestrą negadintų oro. \ Jaunavedė ir jos pamerges 
praeitą sekmadienį paklojo Net kūmutės juokais pataria, • buvo padoriai apsitaisiusios, 
$15.00 anglims pirkt i . Bravo!! t a i : esą, jei nuodais negali- , kas darė gerą įspūdį. 

Kas daugiau? Ką kitos dr- ma bambatierių išnaikinti ,! Lai geras Dievulis laimina•• Šv. Vincento mokyklos m 
gijos m a n o ! Sakoma, k a i p ' t a i reikia piasikviesti tūlą .su ! padorią porelę ir naujai su-1 taineje. Spirguti: 
du stos, visados daugiau pa-1 savo orkestrą. Tai, sako, tin sikūrusią šeimynėlę. ė | 
darys. Tat , visi, dideli ir ma- ' kamiausi nuodai. Je igu jau 
ži, jauni i r seni, vyrai ir nio- bambatieriai nepakenčia tūlo 
terys, vaikinai ir merginos, orkestros disonansų, tai kaip 
kaip vienas, pirkite šiems m e ' gali jaunimas pakęsti a tvy 
tams anglių parapijai . Visie- jkęs į šokių vakarus? 
ms susibūrus sekJmės bus gm- į Patarpininkaudamas laisva 
žios ir bus šilta ka ip bažny- ! mani* - fcicilikėlis primena 
čioje, ta ip ir mokykloje, kle- tame straipsnelyje senovės la' 
bonijoje ir vienuolyne. Pra- j kus , ' kuoftnet kai kurie kuni 
šerne visų atsiliepti. Kuri-1 gai Lietuvoje meiliau lenkiš-
vokelių negavote, galite gac- kai kalbėdavo ir tuomi les
ti pas bažnyčios dur is pa> kindavo lietuvius. Bet, kad 
komitetą. Be anglių neapsi ų dalyką geriau išaiškinus, 
eisime. Knn. M. J . Kazėnas sudarykime tokį argumentą.! ne ,n to parapijos. Mirė širdies 

_ Į kad senovės laikais atsiras 
davo išgamų kunigų, tai ne
siginčiju, b t t Lietuvoj lietu 
viai kunigai jau su kaupu »• 

Spalių 29 d., sodalieičių p 4 

rucštas kaukių vakaras ne
blogiausiai pavyko. Sodai ie 
tės, kaip skruzdytės, miklia 
visur sukinėjosi, kad tiktai 
viskas būtų tvarkoje. Spė,"a 
ma, kad nuo vakaro liks apie 
šimtukas parapijos labui. 

Bridgeville, Pa, 

Kažin kas yra pasakęs, kad 
tie, kurie teisinas negali a! 
neturi laiko padirbėti visuo
menės labui, yra dideli tin
gimai ir savymeiliai. 

Šiomis dienomis mūsų MJ 

Greitai Palengvinti 
Reumatizmo 

Skausmus 

Spalių 29 d. palaidotas Sta 
nislovas Šimkus. Velionis 
daug metų buvo nariu Šv. Vi-

West End Pittsburgh, 
Penna. 

Pats reporteris išpūtė di- mokyklos vaikučiais, kolek-
delį burbulą dėl Baltrušai t ie- ; torkoms, parapijos komitetui 
nės paveikslo laike Rimšos į ir visiems, visiems darbinin-
parodos, vienok jam labai ne- j kams darbininkėms, rėmėja-
patiko mano pastaba, kad jie ms ir svečiams ir t.t . ir 1.1, 
sielojasi daugiau dėl Ba l t ru - ' ač iū . Kun M. J . Kazėnas 
šaitienės paveikslo, negu dėl 
Rimšos darbų. Dėl tes pa>ta- Pra t i t ą sekmadienį vaidi
nos reporteris skundžiasi, kad nią paminėjimui buvo suren-
Vkunigas" , prisidengęs Eva-1 gtas programėlis su įvair iais 
ngelija, teisina nrgerus dar- - pamai t in ima i s : prakalbomis, 
bus ir t.t. Nei aš esu kunigas linkėjimais, įteikiant gėlių pi-
nei aš buvau prie tą paveik- I ntinėles įvairias dovaneles ir 
slų traukimo, nei buvo rei- t.t. Už visą tai reiškiu didelį 
kalingi dėl tų paveikslų net ačiū visiems. Atsiminsiu jus 
ant visų srovių užsipuolimai. 
Tik caras bausdavo žmones 
už niekinimą o paveikslo. Gi 
Baltrušai t ienė dar nėra ca
ras , tai kam reporteris, bū-
ramas bendro prunto demo
krati jos gynėjo pagalbininku, 
| r gyvendamas laisvoje šaly
je, kovoja už jos paveikslą. 
Je igu reporteris nori gali sa
vo nauno sienas tais paveiks
lais iškabinėti ir prieš kiek
vieną iš jų ant kelių parpuo
lęs po t r r kar tus ik i grindų 
nusilenkti . Tokiu būdu bus 
igrąžinta paveikslo M nup lės 
t o j i " garbė ir užstos ramyVv. 
nes kiti žmonės nieko p * l * 
šaus nedarys nors reporteris 
juos ir chuliganais kolioja 

Evangelijcs-gi pavyzdžia. 
t inka visiems amžiams ir pi i -
taikon:•: daugeliui atsi t ikimų 
Niekas neklysta kas prisitai 
ko prie jos nerodymų. 

Ta rp čionai ramiai gyve
nančią lietuvių atsirado vie
nas, kuris, nusiskundžia, kad 
čionykščiai veikėjai ir rengė
jai su lenkais bičiuliuojasi ir 
šokių vakaruose parūpina, le
nkų orkestrai griežtu Pras
tas, ir labai menkas, tas " p a 
ra pi j onas" , kuris glaudžiasi 
prie laisvamanio - cicilikėlio, 
kad tas jam patarpininkautų 
ir jo nusiskundimą šlamšte 
talpintų. Geras parapijonas 
tokios, ats iprašant , kiaulystės 
nepadarvtų. Socialistų šlamš 
t u juk ir yra tam, kad viso j Pitsburgho Padanges 
kios rūšies nesąmones ir me 
lus dėti, ypač, purvint i ku- I Spalių 27 d., Jonas Amšie-
nigus. J i e specializuojasi ta- Jus su Zuzana Šalčiūte tapo 

visus savo maldose. 
Kun. M. J . Kazėnas 

liga. 

Spalių 31 d. palaidotas P« 
iras Pakštas . Velionis 

simokėjo Lietuvai už tuos i* j brolis žyniaus Lietuvoje vei-
gania»s. Bet kada laisvamaniai | kėjo pref. K. Pakšto. Mirė! 
ir cicilikėliai atsimokės Lie širdies liga. 
tuvai už tuos jų juodus dar- • Velionis paliko dideiianv 
bus? Kuomet Lietuva šaukė l nuliūdime mylimą žmoną ir 
si savo vaikelių į pagelbą. ' pulką vaikelių. Bu\ o stambus 
bet laisvamaniai ir cicilik«~- j rėmėjas Šv. Vincento parapi-
liai visa gerkle rėkė ir šlair. įjos, plačiai pažįstamas, ne? 
štais ragino neduoti nei su 
ridijusio centelio. Bet, jie m< 
ka nuduoti dideliais patrijo 
tais ir k i tus krit ikuoti . 

Tikras Parapijonaf 

Šis - Tas Iš West End 

dalietčs įrodė, kail ta< sųpro- : 
tavimas v ra teisinrav; kati 

* V, 7 * 

pri? gerų norų ir t ruput is 
pasiaukojimo galima d t u g 
padaryti . 

Rugsėjo mėnesyj mūsų pa 
rupijos mergaitės įuilirė su- j 
kelti bažnyčia? pa'.aisvi IUJ i 
200 dbl. Paskiau m* į tiiS r ru 

^ r a pes pradėjo darbą. Vienos w \ 
i 

ngia card parties, kilos -
I vakarienes, trečios — šokiu.* 
! Lapkličio 1 d. sunešė pin 
I gus ir, pasirodė, beturį 201 

dol. ir .r)lc. Pirmoji gnipS, į 
kurią įėjo S. ir B. Kasputy-
tės, B.- Sabaliauskiūtė, M. ir 
A. Packcvičiūtės, A. Daraš 
kevičiūtė, X. Kazlauskiūlė si 

k u 

Bayer Tabl tai 
Iš irpsta Kuonę 

Akimirk ny 

la.U (><l«H.i. t ikru* 
H . \ \ K . \^|»i-iti t a -
bUvu-. prttdfd* t ir
p i ir \ . i k l i į X 
•»«•!«. unda*>. I m ^ k l T * 
Bojrcr Aspirin "ta-
ItlH* i HtlkliMf v a n -
<l tm. Kol pu>4 kilt 
«tfk!;n** d m m » . JMU 
t irpsta. Ka» atei-
;ii«» » * i ' . l i i n - «• . . 
ats i t inka jū»M vMti-

liudijo viri trisdešimta «nto-
fiobili.j m dalyviais jo laido- k 4 „ $ 7 ( , M A n t r o j | „ n , l r 

iuvėse. 
l^ai gailestingas Dievulis 

suteikia jiems amžiną atilsį. 

(Tęsinys 5 pusi.) 

AKIŲ GYDYTOJAI 

surišti moterystės ryšiu. Sal 
čiūtė nuo daug metų priklau 

Moti relės Šv. Vincento klū 
į bo rūpestingai darbuojasi, 
I kad t iktai rengiamas korta-
vimo vakaras g-erai pavykti! 
V'akams įvyks lapkričio I -
d. mokyklos svetainėje. 

I r Šv. Vincento 
me, kad t iktai ant ko kini 
rus pamazgų išlieti. Bet t a r 
pininkas laisvamanis - cicili- >* P r i « vietinių s(xlalie<v'ių, ku vaikinai darbuojasi, kad 
kelis, matyt , nė ra susipažinęs Į rios gražiai išpuošė a l to r ius . 

gyvomis gėlėmis ir bažnyč ic ; su tuo "parap i jonu ' - kuris 
Lapkričio mėnesyje, papra 

štai, oras atšąla ir be per-
traukos reikia pečius kūrent i , ' i t a r i * vietinius rengėjus, kad r ^ 
kad apšildžius visus namus, j y u i n k a i s bičiuliuojasi. LAFayette 4017 
bažnvčią, mokyklą, kleboniją I Randasi čionai net t rys ne- TAij jmu: 

va sudarytojai orkestros, bet I HEMlock 6286 
iš jų du š k k tiek apie muzi- j 
ką nusimano. Bet, pasivadi- j 

Lvceum 
j y 

ir vienuolyną. Už ta t kas met 
čia Šv. Kazimiero parapijoje 
yra paprotys padary t i ekstra 
kolektą anglims tam tikslui 

Rcs.: 
2456 W. 69 St 

DR. A. G, RAKAUSKAS 
nes parapijonu yra žmogus, 
kuris nuduoda, viską žinan 
tis, o apie muziką nei ma 
žiausio supratimo neturi . J uJ ' 

visiems parapijonams įssiun- •*«*«» ^^^^^.Ul „ ^ ^ ~ ^ . ^ 
tinėtuose vokeliuose. Tas pats , t is> ° a P i e muziką nei ma-
daroma ir šiemet. Visiems pa
siųsta vokeliai ir prašoma 
visą, kad bent po vieną toną 
anglių nupirktų. 

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 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo I iki 12; 

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak. 
. Tel. CANal 052S 

j \ * 

Paklauskite Savo Gydytojo 
Apie Tikrą 

BAYER ASPIRIN 

Ku'kvinius kenčiantis reumatiz
mo «KaiiMnux tu.€ių žinoti kad: 

!>u '.ikri BAYBft ASP1K1N tah-
l"<:u. vu pilna stikline vandens, 
dažni; nskii pa^ngvina n<-t sun
kia "SU'.s reumatizmo skausmu.s 
stvbelinai trumpam laike. 

Pak'uuskit^ .savo gydytojo a p > 
lai. Jis grHk"iau:--iai pasakys jum. 
ka'i nf;-a. geri'snio. Nrs tikri KVL\-
ef Aspirin tahletai ne vien dnoda 
s'ipru r.n.'tlpesika (skausmo pa-
1< nervintoje). l>vt pradedu v.ikti 
kuomet t i \ paimate. Matylvile pie
šinį st.k'ines. 

Išmėginkite šj lencvą liūlia. Nu-
st ';si'e ka i - nr :t skausniEts bus 
palengvintas. CJaukHo tikr^ Bay-
er Aspirin prašydami Jo pilnu 
vardu. "Bayer Aspirin" b Ie v;iis-
tinoj. Pabar maiilaug centai už 
tebletą. 

15c,r 
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TI KINAI 

DR. VAITUSH, O P T . 
L I E T U V I S 

O P T O M K T R I C A M A r A K I Ų 
8PKCIAL1STAJ* 

Paleng-v ins akiŲ jte iapimg. . kur i s 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių kaišti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parrdaneia nia/.hm-ia.; klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo lt) iki <s v. 
Nedėlioj nuo 11> iki 12. Datigviv ni-
silikMny akys atitais<»m<>s be akiniŲ 
Kainos pigiau kaip pit-ntiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone BouJevard 7589 

KONSEVATORIAI LAIMĖ
JO ANGLIJOJ IR VALIJOJ 
LONDONAS, lapkr. 3. — Į-

vykusiuose Anglijoj ir Vali-
joj savivaldybių rifikiiiiuose 
laimėjo konservatoriai. Dar-

Aš Pa t s biečių part i ja i d ide lb smūgis. 

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS 

TRINERS ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio \ Vardas 

Vaisias 

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Tfiner's Bittpr Wine Co. 

| 544 S. M>1U St.. Chu-aiffM. UI. 
Primušk man aampelį dykai 

Visose 
Vaistinėse 

#WW)^»M>JWMMW»»*WWW»*«w^ 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Res. and Oflice Į Tel. CANal 0257 
2359 S. Leavitt St. | Res. PROsi>ect 6659 

CANal 0706 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ 

č'ionai rasite puikiausia ir pilniausią staka GARAN
TUOTŲ, P E B T A I O T T Ų VARTOTI ; BUICK KA
RŲ, koki galima bile kur mst i . K I E K V I E N A S YRA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. L'žmokėdam/i 
maža skirtumą galite išmainyti savo sena Buick'ą ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu. 

50 kitų visų iždirbysčių ir modelių. 

G E I U S V A R T O T A S B L I C K ' A S YRA GERIAU
S I A S V A R T O T A S K A R A S ! 

183a 81 Club Sedan, Radio, $1075 
1936, 61 Club Sėdau, ' . 975 
1936, 41 Club Sedan, Radio, [ .... 875 
1936, 41 Club Sedan, ' . . . . 795 
1935, 61 Club Sėdau, ' . " . . . . 875 
1935, 41 Club Sedan, .' 695 
1935, 67 5 Sedan, 875 
1935, 91 Club Sedan, •. 875 
1934, 67 5 Sedan, ... 695 
1934, 61 Club Sedan, 695 
1934,46 2 Coupe, "•* . . 495 
1934, 41 Club Sedan, -...., ' . 525 
1933,97 5 Sedan, ' . 3 9 5 
1933, 668 2-4 C o u ^ [ [ , . . 395 
1932, 67 5 Sedan, i 295 
1930, 57 5 Sedan, , ,[[] .... 195 

l 

3860 Ogden Ave. Tel. CRAwford 4100 

DR. J . J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
- Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 
1821 So. Halsted Streel 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave, 
VALANDOS: 31 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'iS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
ar t i 47th Street 

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

I Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
| lies. KENwood 5107 

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

756 VVest 35th Street j 
I 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
N'edčiiomis pagal sutartį 

ftiritfjinrr. RAYI :K KKYŽ: : I . IO 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
l ' tarn. , Kctv. ir IV-tn. 16—9 vai. v. 

3147 So. Halsted S t , Chica«o 
Pstiiod., Scrcd. ir Suimt, nuo 2—9 

T'A. Culuinet' 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CUICAGO, ILL. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Kedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2545 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road 
YaJ.: 2—4 ir 7—9 \a l . vakare 

Kctvergais pa-al sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

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

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

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette S051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—JO n t o ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R Ą I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Noo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėlioiuis nuo 10 iki 12 
vak po pietų ur nuo 7 iki 8:30 y. 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 7-8 v. vak. 

Nedėlionua nuo 10 iki 12 diena 

Reskleoce 
6609 S. Arte iau Ava. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFTSAS 
8156 W. 59th St. 
HEMlock 5098 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—% vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal •utartį _^_ 



l t 

K< tvirtadienis, lapkr. 5, 1936 D R X U G S S 159 

l 

Pfttsburgho Žinios 
BRIDOEVUJJS, PA. 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

riai priklausė M. ir J. Žvirb-
liūtes, P. ir O. Jociūtes, J . 
Vasiiiauskiūte ir L. Sloka, 
uždirbo $70.25. Trečioji gru
pe, kuria sudarė M. Andrie-
jauskiūte ir V. Kuišytė, šu
kele 55 dol. Valio, &v. Anta
no parapijos sodalietės. Wu 
a iv prcml of you. 

Spalių 31 d. susituokė Al
bertas Novarskas iš Clevela 
ndo su Adele Mickūniūte IS 
Treveskyn, Pa. Dieve, padek 
jums laimingai gyventi. V. 

i 
Kas Girdėt North Side 

Liepos 1 d. pakrikštytas 
Stanislovo ir Bemice Stapo-
nkų sūnelis vardd Pilypas -
Edvardas. K r i v i o tėvais bu
vo UI vardas Gimbutas ir 0-
na Bajoriūte. Stanislovas Sta 
ponkus ir Edvardas Gimbu
tas yra parapijos komiteto 
nariais. Abu pilni energijos, 
sumanūs vyrai. Staponkai .a 
vo na'me ant South Hills iš
kėlė pi<tU8 pirmutinio sūne
lio garbei ir pakvietė arti
miausius prietelius. Pietuose 
dalvvavo ir klebonas kun. J . 
Misius ir tėvas Al&)i*ja|* |>a-
sijonistas, kuris, kun. Šimke-
viriui susirgus, darbavosi Da-

VIETINĖS 2INI0S 
Iš Mūsų Draugijos 

Veikimo 

Lonnie Rooney, Wilson, Oklahoma, laimėjo Joe Tri-
nerio Seagram Silver Dollar trofija. kaipo pasaulio ge
riausias Covvboy Chieago Stadiume, kur per praėjusiai 
dvi savaites ėjo pasaulio eempijonatui Rodeo. 

Kad laimėti ida gražią?, trijų pėdų trofijų, Rooney, 
mažas smarkiai jojantis cowboy turėjo laimėti Bucking 
Bronco, Bulldogging, Steer Riding ir Calf Roping rung
tynėse. 

Kas skaito Pittsburgho Ži
nias, tas, be abejonės, yra 
susipažinęs su kun. J . V. S. 
Jonu ir Riaulu. Raulo typai 
nėra nrums svetimi, Jų g&m 
daug pasitaiko mūsų parapi-

i 

jose. Štai, atsirado vienas 
ngun žengimo parapijoj per ] ^ ^ h . ^ ^ g ^ ^ . 
vienuolika savaičių. Žmonės j a n g . U u ^ ^ ^ ^ y i e t o j 

jį, o jis žmones labai pamilo. Į ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g a 

.Mūsų moterų klubas pasta- na smarkiai liepia klebonui' tįek to. Northsaidiečiai nepai 
rame susirinkime nutarė į-j pačiam nusipirkti anglių, nes, so Raulų ir drąsiai ženg.a 

na prideda. Ar negalėtum 
Ra.uluti pasikeisti vietomis su 
klebonu? Klebonija už dyką, 
rakandai supirkti, šviesa ii 
šiluma veltui ir dar algOo be
veik šimtinė. Gyvenk ir no
rėk. Come on, big boy. Ar 
nedrįsti? Tai man vyras. Gai
la, kad kelnes nešioji, anda-
rokas geriau pritiktų. Na, 

BRIGHTON PARK. — Dr 
stė Saldžiausios Širdies V. J . 
No. 1 laikė mėnesinį susirin
kimą lapkričio 1 d., parapijos 
mokyklos kabary. 

Raštininkui perskaičius nu 
tarimus praeito susirinkimo, 
kurie vienbalsiai priimti, skai 
tyta trys laiškai: kvietimas į 
gerb. kleb. kun. A. Briškos 
25 m. kunigystės jubiliejų, 
kuris bus lapkričio 22 d., 
kvietimas į Labdaringos Są
jungos stirną, lapkr. 8 d., Die 
vo Apvaizdos parapijos salėj 
ir į ' 'D raugo" koncertą, ku
ris įvyks lapkričio 29 d., Chi-
cagos Civic Operos name. Nu 
tarta dalyvauti. '+ 

Raštininkui pranešus, kad 
Gedimino spulkoj dr-ja jau 
išmokėjo tūkstantį dolerių, 
nutarta $500.00 padėti ant 

Sabonis Pittsburge 

sų. A. Kišūnas šiandien per 
radio padėkos visiems rėmu
siems p. Kernerį, gerą lietu
vių bičiulį. A. Kišūnui vesti 
rinkimų kampaniją padėjo ki 
tas mūsų tautietis J . P. Stan-

Gerai žinomas Clneagos lie , .v. 
tuviams dainininkas Kastas j 
Sabonis išvažiavo į PitUbur- ; v i i . a m e p a s a u l v j t , vUltibi 

gą. pas savo uošvį. Išsivežė „ g ^ k i n o " a r t i s t a s , •. 
s u s a v i m n a u j a B u i c k ą i r m a - | J o l s o n ! km,lQ g a r g i n - s fihnoj 

n* į aštuonias valandas pa 
siekti Pittsburgą, nes mažai 
laiko turi. Grįš atgal į Chi
eago šeštadienį, nes reikia 
Buickas parduoti. 

Paskutiniu laiku gerb. kun. 
J. Paškauskas iš Roselando 
pirko nuo Sabonio Pontiacą 
1937. Biznis eina Saboniui 
"sixty miles an hour"... 

Rap. 

L i e t u v i s V e d ė K c r n e r i o 

Kanipaniję 

Šiandien 9:30 vai. vakare 
iš radio stoties WSBC kai 
bes Viktoras A. Kišūnas, jau 
nas lietuvis* politikas, kuri 
vadovavo Otto Kernerio, G e 

žavi klausytojus, pasirodo e-
sąs gimęs Kaune neturtingo
je žydų šeimynoje. Kaune jis 
išgyveno' keliolika metų ir 
•dar jaunas būdamas pasiro
dė esąs geras kantorius ir 
giedodavo sinagogoje. Ys'iiau 
išsikėlė į Šiaurės Ameriką ir 
čia plačiai išgarsėjo. Tarp 
kitko jis gauna didžiausią už 
visus artistus atlyginimą: bū
tent jam moka po 100 dole
rių už minutę. 

— y . 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

eertit'ikato, o $500.00 peikei-j n e r a l Attorney, rinkimų ka
ti į banką. Tai atliks valdy- j m p a n j j a į . Kaip žinoma, p. 
Da- I Kerner laimėjo dauguma baV 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

n 
Draugija turto turi $2,701.- Į 

o. Draugijai pirmininkauja 
!. Gajauskas. 

G. pakeltis, nut. rast. į 

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TĖS "DRAUGE" 

taisyti gražias kėdes presbi - ! c i r d i > g a u n i a l g . a . p a s i r a šo : 
tėvijoje. Jos kainuos apit į,» , 

•J •' _ r
 v Kaulas. 

$9500. Garbė, moterėlės, uz graU| darbą. Trumpu laiku 
jūs patapote Dangun Žengi-

Esi truputį žioplas, Kauln-
ti. Ar nežinai kad čia, Anie 

pirmyn. Klebonija jau atre
montuota ir atrodo labai gra
žiai, neužilgo prasidės puoši
mo darbas bažnyčioj. Jonas 

<mo bažnyčios labai žymiu ra- rikoj, parapija duoda kkbo-
niščiu. nams ne tik arklį, bet ir bal 

VLADISLOVAS 
ŠERAUSKAS, Jr . 

Mirė lapkričio 2 d., 1936 m., 
5:50 vai. ryte, sujaukęs 22 
mėnesių apnžiaus. A. a. Vla
dislovas gimė Chicagoj, gruo
džio 22, 1934 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Vladislovą, motiną Zofiją, 
po tėvais Mikoiaitytė. dėdukus: 
Leoną ir Vincenta Šorauskus, 
bobutę J ievą Mikolaitienę, 3 
dėdes. 2 eioces ir kitas gimi
nes. 

Kūnas pašarvotas 4410 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 5 d. Iš n^mų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj {vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, Dėttoikai, Dė
dės, Ciocės ir Giminės. 

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

ELEANOR 
BBSUSPARAITŽ 

Mirė lapkričio 2 d., 193C m., 
8 vai. vakare, sulaukus 15 
metų amžiaus. A. a. Eleanor 
gimė lapkričio 14 d., 1920 m., 
Chieago, Illinois. 

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą motiną Minnie, po tė
vais Mažrimaitė, tėvą Juoza
pą, seserį Leoną, senelius. Juo
zapą ir Oną Mažrimus, dėdes, 
eioces, eiocę Lucille, Šv. Pran
ciškaus vienuolyne, Pennsylva-
nijoj ir daug giminių. 

Kūnas pašarvotas 4424 So. 
Mozart St. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, lapkričio 6 d. Iš nafnų 8 
vai. ryto bus atlydėta i Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pan. 
Marijos parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pajnal-
dos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo, Seneliai, Dėdės, C'kn-ės ir 
Giminės. 

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

PLATINKITE * DRAUGĄ * 

Moderninis M o k s l a s 
Gelbsti Sveikatos 

Būdavotojui 
NUGA-TONE turi svarbų Zinc Phos-
phide mišinį, duodantį naudingą 
phosphorą, be ko negalima turėti 
stiprių ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphorą, kad sura
minti jauslius ir sukrėstus nervus. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. 

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir 
turis geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šian
dien imti sustiprintą NUGA-TONE 
ri pastebėk kaip pagyvėsi. Parduo
damas ir užtikrintas, pas visus vais
tininkus. 

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

KAZIMIERAS RAKAUSKAS 
gyveno Sodim, Michigan 

mirė Lapkr. 4 d., 1936, 1:45 
vai ryte, sulaukęs 54 metų 
amžaus. 

Kilo iš šaulių Apskr., Vai
guvos parap. Amerikoje išgy
veno 33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris: Stefanią ir Ber-
niee, du sūnus: Charles ir 
Philips, Žentą Katauską, švo-
gerį Boleslovą Navicką ir 
švogerką Martą, anūkę Stefa-
nią Rakauską ir daug kitų gi
minių. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
2506 W. C3rd st. Chieagoje. 

Laidotuvės j vyks šeštadienį, 
Lapkr. 7 d., 1936, iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Švenč. Panelės Gimimo par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę Dukterys. Sūnai. 
Žentas, štogci-is ir Giminės. 

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

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
— o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORtinVEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chieago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 S. P. Mažeika 

laidotuvių direktorius J. 
Radžius. Tel. CANal «174 r. A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

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

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

YARds 1741-1742 

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausia* patar 
Phone ttOOO 

Lvimaa — Moteris patarnauja 
620 VV. 15th Ave. | 

f l O W eagtr we ar* to toli other$ obouf 
something we di JCOvered . . . a n«w recipe, on unusual 
treatment. When you discover Clairol you wtll rush to 
t t l l your friends rtbout lt. For Clairol takos drab, 
grey-»treaked or groy ha ir and impartt natūrai-lookin g 
color and luster in ono quick triplo-action freatmenr. 

• • • 
A$k your hair-dre$ser. Or writ« for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair, FREE beauty onalysis. 

with common, 
old-fashioned 
hair dyts, but — 
NATURALLY...with 

CIAMtOl 

I Severly Klng, Clairol, Inc.. 
! 132 W*»l 4oth S»., N.wYofk. N. T. - ^ 
I S«nd FtKC booklat. odvi« and analytkv 

Į H n i . „ . . M . . . • • i . 

j niipqj mm mw • 
Oty. .Srai«. 

My N»v»ict«n 

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

I. J. Zolp 
Ezerskis ir Sunūs 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Ft j . Rijikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Sunai 2314 AVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 

J. F. 4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YARds 1741—1742 
gkyr.__4447 S. Fairfield Ave.Į 

S. C. Lachavvicz 4244 E. 106th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 
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II Draugo" Koncertas • Lietuvių Pažangos Reiškinys 
TAIP PAREIŠKĖ DIENRAŠČIO REDAK

TORIUS, KALBĖDAMAS PER RADIO 

Jubiliejinis Koncertas Lapkričio 29 D. 
Vakar ketvirtą valandą iš 

"VVEDC radio stoties kalbėjo 
mūsų dienraščio redaktorius. 
Kalbėdamas apie jubiliejini 
koncertą, jis pasakė: "Dien
raščio 'Draugo' koncertas, — 
tai mūsų, Amerikos lietuvių 
kultūrinės pažangos reiški
nys. Taip yra dėl kelių da
lykų: 1) minime tautine^ ir 
religinės krypties dienraščio 
dvidešimties metų sukaktį, į-
vertindami jo didelius nuo
pelnus Lietuvai ir jos išeivi 
vijos kultūrai kelti; 2) kon
certas įvyksta gražiausiai;ie 
operos name Amerikoj; 3) ko
ncerte dalyvauja Lietuvaite 
garsiosios Metropolitan Ope
ros žvaigždė *\ 

Jis ir daugiau kalbėjo apie 
mūsų pažang-ą. 

" Lietuvos išeivija Ameri
kon sulyginamai tebėra dar 
jauna" — jis sakė. " D a r tik 
pernai pirmoji grynai lietu
viu pastatyta, bažnyčia minė
jo 50 metų jubiliejų. Tai Šv. 
Kazimiero bažnyčia Pittsto-
m\ Mūsų seniausios organi
zacijos — Susivienijimai au
ksinį jubiliejų mini šį mėn«-

sį, 22 dienai Dėl to, reikia sa 
kyti, kad mūsų, lietuvių, pa
rapijos tebėra jaunos. Taip 
pat jaunos organizacijos ir 
draugijos. 

"Atvykusiems iš Lietuvos 
žmonėms nelengva čia buvo 
įsigyventi. Nemokėjome an
glų kalbos, retas kuris iš mū
sų žinojome kokį nors amatą 
Reikėjo dirbti blogiausiose 
sąlygose, dirbti sunkiai ir 
ilgas valandas. Pirmosios lie
tuvių dienos Amerikoje buvo 
nepavydėtinos, tiesiog skau
džios. Pirmieji žingsniai rei
kėjo žengti erškėčiuotu kohi: 
Tačiau kantrusis lietuvis ne
nusiminė, rankų nenuleido. 
Kentėjo ir dirbo. Pelnė duo
ną sau, augino šeimą, steigė 
parapiją, draugiją ir jas už
laikė. Atliekamą centą sky
rė lietuviškai spaudai, skyrė 
aktualiems tautos reikalams. 
J i s sakė: " A š kentėjau ir 
sunkiai dirbau, bet mano vai
kams tebūnie lengviau. Tebū
nie jie šviesesni ir kultūrin
gesni ' \ Bet jis ir plačiau žiu
rėjo. Ne vien savo vaikams 

pasišventė, b;--t ir tautai. 

"Mes priespaudą Lietuvoj 
kentėm, visu kuo prisidėsiu, 
kad jaunosios . kartos Lietu
voj turėtų laisvę, kad Lietu
va būt nepriklausoma'' — 
taip jis kalbėjo. Ir dėl to tam 
tikslui dirbo ir gausias aukas 
klojo. I r laimėjo. 

" K a s prieš keliasdešUmts 
metų buvo tik svajone, šian
dien realybe virto. 

"Štai darbo ir vargo pri
spaustų ateivių vaikai \ H 
labiau ir labiau prasimuša į 
šio krašto kultūrinio gyveni
mo viršūnes ir pasekmingai 
garsina savo tėvų kraštą, sa
vo tautos vardą. Rodos, kad 
ir tikėti negalima, jog taip 

i galėtų būti. Tačiau taip yra. 
"Amerikos universitetai 

kas met išleidžia šimtus lie
tuvių jaunuolių, išmokslintų, 
iškultūrintų. Ne vienas iš jų 
būdamas universitete pasižy
mėjo ar kaipo gabus sporti
ninkas ar šiaip kuomi nors 
ir tuo būsimosios Amerikos 
inteligentijos tarpe garsino 
lietuvių vardą, pažinčių, ku
rios ateičiai bus naudingos, 
pasidarė. Mūsų sportininkai 

— Sarkey ir visa eilė kitų, 
išplaukę į sporto viršūnes, 
mums daug gero padarė. O 
ką kalbėti apie mūsų profe
sionalus ir biznierius, kurie 

sau tinkamą; vietą šio krašto j džius, noriu priminti, kad ga-
gyvenime ima užimti. rsioji lietuvaitė, operos arti-

"*Kas galėjo manyti, kad į stė p-lė Ona Katkauskaitė 
iš varguolių lietuvių ateivių! bus Oliicagoj lapkričio 29 d. 
galės prasimušti į tokius au- ir ji dainuos mūsų dienraščio 
kštus dainos ir muzikos me- j jubiliejiniame koncerte, kuris 
no židinius, kokiu yra New bus Chicago Civic Operos 
Yorko Metropolitan Opera. 
Juk čia priimafrni tik pačių 
kultūringiausių tautų meno 
pažibos, garsiausieji pasaulio 
artistai! Argi čia lietuviams 
vieta? Juk tai vien tik sva
jonė ! 

"Ne, gerbiamie'ji. Jau ne-
besvajonė. To židinio garbi
nga dalyvė, artistė yra lietu
vaitė Ona Katkauskaitė, ku
ri tos garbės pasiekė savo 
gabumais, darbštumu. J i yra 

puošniojoj salėj. Mums bus 
garbė ją turėti savo tarpe. Į 
koncertą suvažiuokime gau
singai, kad ir dienraščio su
kaktį paminėti, ir lietuvaitę 
artistę pagerbti, ir parodyti, 
kad mes tikrai nuoširdžiai į-
vertiname jaunimo pastangas 
veržtis į Ataierikos kultūri
nio gyvenimo aukštumas. Ko
ncerto tikietus prašome nu
sipirkti išanksto. Tuo mums 
daug padėsite. Tikietų reika 

pirmaeilė tos operos dainini- l u telefonuokite * " D r a u g o " 
nkė Ar tai mums ne garbė j ofisą ' 

. f turėti savo tautos atstovę šioj 
garsioj meno įstaigoj, kurią 
lanko kultūringiausieji Ame
rikos žmonės, aukštoji inte
ligentija. Pasirodo, kad nėra 
to dalyko, kurio lietuvių a-
teivių vaikai negalėtų pasie
kti. 

"Taigi ^matot, lietuviai a-
teiviai ir patys prasimušė, ir 
vaikus taip išaugino, kad jie 
garbingai savo tautą garsi
na, ir Lietuvai padėjo nepri
klausomą valstybę įsisteigti 
ir ją apginti. '4 

Baigdamas šiuos kelis žo-

. . Taigi, lapkričio 29 d. yra 
ne tik "Draugo Diena'', bet 
visų lietuvių džiaugsmo die
na. To džiaugsmo dalininkais 
būkime visi. Prašau! O iki 
kito karto — visiems: kinkų* 
linku!" 

Dėkojame Visiems 
Teisėjo Jono Zūrio 

Rėmėjams 

Praėjusį trečiadienį mūsų 
tautietis adv. Jonas T. Zūris 

i išrinktas Municipal Court 

teisėju. Pirmą kartą Chicagos 
lietuvių istorijoj lietuvis te i-j 
sininkas pateko į tą aukštą 
vietą. Garbė jam, garbė iri 
mums, lietuviaims. 

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
ačiuojame visiems, kas tik 
kuomi nors prisidėjo prie p 
Zūrio išrinkimo teisėju. Ačiū 
lietuvių laikraščiams, lietu
vių radio valandoms, organi
zacijoms, p. Zūrio Booster.-, 
kurių priešakyje mums tekę 
stovėti ir lietuvių demokratų 

j lygai. Ačiū visai patrijotiš-
ikfei Chicagos lietuvių visuo
menei, nuoširdžiai parėmu
siai p. Zūrio kandidatūrą 
Taip pat ačiū demokratų pa
rtijai, kuri maloniai sutiko jo 
kandidatūrą įtraukti savo są 
rašan. 

Adv, J. Zūrio laimėjimai 
tebūnie akstinu ir kitiem.-; 
lietuviams kilti savo pasirin
ktose šakose. 

Justas Mackevičius, 
Adv. J . Zūrio Bnsterių 

dr-jos pirm. 
Al. Kumskis* 

KJinkimų kampanijos ved. 

KAUNAS. — Arkliu įveži
mas į Prancūzija jau leistas. 
Sumažinti ir muitai: už 100 
klgr. svorio 80 frankų. Ligi 
šiol iš Lietuvos į Prancūze j r 
arklių nebuvo galima išvežti. 

RENDON OFISAS 

Eendon ofisas. Vieta tinkama dak
tarui . Kreipki t rs i Family Drug Sto
re, 1446 So. 49th Court, Cicero, 111. 

REIKALINGA DARBININKES 

Reikalaujama tarnaite namų dar
bui. Vyras, moteris ir 1 vaikelis — 
4 m. amžiaus — šeimoj. Nereikia 
virti nei plauti. Būti naktimis. Ge
ruose namuose. 3853 N. Sawyer, Ave. 
Telefonas KEYstone (J508. 

UPHOLSTERING 

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mie te. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

i PARDAVIMUI TTŽETGA 

[PARDUODAMA užeisra su namu. 
Labai piuiai. Ekstra lotas. Sale 
Šokiams, vestuvinis, parf-ms, ir 1.1. 

| 4633 S. Rockwell St. 

G RYNAS...ir 
puikesnio sudėjimo negu 
daugumas visko kas pa
siekia tavo lupas... 

Mes visi apie tai sutinkame . . . ciga
rete popiera yra svarbus daigtas. Del 
Chesterfield mes vartojame geriausią 
popiera, kurią galime nupirkti. Ji va
dinama Champagne Cigaretę Popiera. 
Pagaminta iš linų augalo minkštų, šil
kiniu siūlelių. Perplauta vel ir vel šva
riame, žibančiame vandenyje. 

Daugumas užganedinimo, kurio ap-
laikote rūkant Chesterfields tai paeina 
nuo mūsų vartojimo tinkamos rūšies 
cigaretu popieros. Chesterfield popie
ra yra gryna, ir ji dega be skonio ir 
be kvapo. 

tlCGlTT * M Y a J 
TO»ACCQCQ. 

4 METŲ MIRTIES 
ATMINIMAS 

Lapkričio (i <k, 1982 m. Lie
tuvoj, Radžiūnų kaime, Aly
taus parap. mirė Simonas Ci
bulskis. Šio atminimo proga 
prašo visų r.ž tėvo sielą pa
simelsti. Sūnus Vladas. 

LIETUVIAI^DVOKATAĮ 

Telephoue: BOUlevard 2800 

i JOSEPH J. GRISH 
, LIETUVIS ADVOKATAS 
• 4G31 South Ashland Avenue 
Kes. 6515 S. Roekwell Street 
| Telophone: REPublic 9723 

R E I K A L A U J A M A S I U V Ė J A S 

Reikalaujama siuvėjas tuojau. Te-
' le ton noki t e WENtwor th 3972. 

LANGŲ TAISYTOJAS 

LANGŲ IK Dl 'RŲ t a i sy to j a i įde
da " w e a t h e r stri]>piu£r'\ Kreipki
tės i J . PURTOKAS, 6425 S. Ricfl-
mond St., HEMlock 2573. 

PASKOLOS 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

OVest 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos ka«dien nuo 9 iki 5 
PanedėHo, Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwel! St. 
T e l e f o i m s KFFi i f i l l o 9A4M) 

Į P A I E Š K A U nrelaširdiiuru žmonių, 
kurie galėtų paskolinti $3.000 mor-

j pieių ant namo su jreni procentu, 
bet be 1 omi^ino At-i*nnlnte kuo-
irn niausią;. 22 East 110 Place. 

T. G. 

T R O P I C A I F E ANGLIS 

! Lump arba E^ir. $6 00: Kine run. 
$5.75; Sreenincs, $-4.75. Northern 

I Coal Co., telefonas IfERrimac 2524, 

ANGLYS ANGLYS! 
A I G Š T O S R I š I ES NORTHERN* 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run .$5.75 
I .uiup or E<sz 6 00 
Soreeiiin^s 4.75 

F>.i.vniiKįto <*''>•••» a r n*|rtj 
Telefonas KEDzie 3882 

State 4690 Prospect 1012 

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

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

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3 0 0 po piot 

CLEMENT J, PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. MJchlgan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Ner ia P l o n u s i r S t o n i s Vi lno
nius S v e d e r i u s dėl vyrų, Mo

terį?, Morga ič ų i r Va ikų . 
N E R I A V I L N O N E S P A N -

Č I A K A S D E L M O T E R Ų 
I R V A I K Ų . 

Taiso s enus svede r ius . P a r 
duodam vi lnones gi jas , s t o r a s 

i r p lonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St. 
(Netol i N o r m a i Ave . ) 

TeL VTCtory 3486 
A t d a r a d ienomis , v a k a r a i s i r 

sekmadien ia i s . 

^ 
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Atsiminkite ttį . . .du daigtai prisideda prie 
ei garėto rūkymo kokybes—tabakai ir popiera. Cham
pagne cigaretu popiera ant Chesterfields atkartotinai 
išbandyta del grynumo, del tinkamos degimo kokybes. 
Kita priežastis kodėl Chesterfield laimi. 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

% 

^ 

Vandens Baltumo — Neamirda— Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO PUEL OIL RAFINTRrUOTOJO 

6IOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

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

PETER BALSITIS, Manager £ 


