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N a c io n a lis ta i n o ri p r iv e rs ti
ra d ik a lu s , kad  p as id u o tų

RADIKALAI G I ŠAUKIA, KAD JIE 
“LAIM ĖSIĄ” KARĄ

J IE  N O R I, KA D  N A C IO N A L IS 
T A I “P A S ID U O T Ų ”

LONDONAS, lapkr. 15. — kiniškomis, mirtį nešančiomis J 
Jau visa savaitė, kaip Madri- bombomis. Mieste sukeliamos 
do radikalai apgulti iš trijų1 baisenybės. Jei nuo bombų 
šonų. Kad apsaugojus savo sprogimo žųsta moterų ir  vai

kų, nacionalistų negalima 
kaltinti. Moterims buvo pa
tarta pasišalinti. Je i jos to. 
nepadarė, jos pačios kaltos.

Pereitų šeštadienį radikalų 
lakūnai pakilo kovoti prieš 
nacionalistų lakūnus. Radika
lų vadai skelbia, kad jų la
kūnai numušę visų eilę naci
onalistų lėktuvų. Šios žinios 
nėra tikros. Tik žinoma tas 
ir yra tikra, kad nacionalistų 
lakūnai griauja miestų. Naci
onalistų vadovybė seniau pas
kelbusi, kad iki radikalams 
pasiduosiant, visos miesto’ da-

karių gyvastis, nacionalistų 
vadovybė nusprendė šturmu 
nesiveržti miestan, bet laiky
ti sužnybus miestų iki radi
kalai išeikvos paskutines sa
vo jėgas ir 'atsisakys toliau 
kovoti.

Niekas negali žinoti, ar ši 
nacionalistų taktika yra ge
ra  ir ar ji duos naudos. Ta
čiau užsieniuose gaunamas 
įspūdis, kad nacionalistai jau 
netekę gaivumo ir  jie turės 
pralaimėti karų, tuo labiau, 
kad Madrido radikalai kas
kart vis daugiau apturi pa
ramos nuo užsienio radikalų. lys bus pakeistos griuvėsiais, 

Iš tikrųjų gi taip nėra. Na- j I r  tas vykdoma.
ciohalistai žinojo, kad jie, ap
gulę Madridu, vargiai galės 
įsiveržti miesto centran. Jie

Madrido radikalų vadai 
stengiasi perlaužti miesto ap
gulimų — milicija masiniai

NFAV YORK, 14. — Už
sienių karų veteranų Bozeman 
Bulger posto susirinkime iš
keltas reikalavimas, kad rei
kalinga imtis griežtųjų prie
monių, kad sustabdžius ko
munistų raudonųjų propagan
dų ir kad deportavus visus 
svetimšalius komunistus. Pa
žymėta, komunistai visuose 
pramones centruose kursto 
darbininkus kelti streikus ir 
dirba, kad pagriebus savo 
kontrolėn darbininkų unijas 
ir 'organizacijas, kad paskiau 
jas pasukus prieš pačių vy- 
riausybę. Juk komunistų pro
pagandos svarbiausias tiks
las yra, kad sugriovus šalies 

1 vyriausybę ir sukūrus čia so
vietus — komisarų diktatūrų.

Kas blogiausia, kad pasku
tiniais laikais komunistai agi
tatoriai pradėjo atkakliau 
pulti ir religijų. Seniau jie 
saugojosi savo propagandon 
įimti religijų. Šiandien kitaip 
■elgias. Pasirodo, kad jie dau
giau įsigali, kadangi šalies 
vyriausybė pasisako, kad tas 
pakenčiama.

Susirinkime pažymėta, kad 
j au laikas * veik f 1 prieš raudo 
nuosius, kol dar nėra vėlu.

Iš miestu į farma. — Tokia minia žmonių buvo susirinkus į Jake Berkes farmų, netoli Maple Park, Ilk, kur 
buvo suruoštos komų lukštenamo lenktynės. Lenktynes laimėjo A. Bvczynski', reprezentantas Bureau couuty.

tai išbandė pereitos savaitės I siunčiama prieš nacionalistų 
pradžių perėję miesto ribas j pozicijas. Bet tai veltus dar- 
iš pietvakarinio šono. Rado, į bas.
kad visos gatvės užblokuotos! Iš to riša  paaiški, kad a r  J 
barikadomis su kulkosvaidžių j ba radikalai turės pasiduoti,

RADIKALAI NORI PASI
DUOTI

lizdais, visi namai pakeisti 
tvirtovėmis. Nuo namų stogų 
imta lieti karštas vanduo ir 
aliejus ant nacionalistų karių 
gal vii. Tas buvo nepakenčia
ma. Gailėtasi žmonių žudymo 
ir  pasitraukta.

Nacionalistų vadovybė, va- 
dnodamosil žmoniškumu, nus
prendė miestų apgulti, bom
barduoti ir  priversti be jokių 
sųlygrj pasiduoti. Prieš tai 
nacionalistų lakūnai išmėtė 
Madride lapelius, kad mote
rys su vaikais pasitrauktų į 
šiaurrytinę miesto dalį. Pažy
mėjo, kad tos dalies jie ne- 
bombar duosiu. Tai neutralu
mo sritis. Jie tai ir  pildo. Jų  
lakūnai dabar triuškina vi
sas kitas miešto dalis su mil-

arba ras kapus miesto griuvė
siuose.

BOMBARDUOJA MADRIDĄ

Iki “Draugo” jubilie
jinio koncerto liko tik 
13 dienų. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po pietų, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietų? Prašome 
Įsigyti iš anksto pas 
“Draugo” išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikietų kainos 
55c ir aukščiau.

MADRIDAS, lapkr. 15. — 
Nacionalistų lakūnai vakar 
popiet i r  šiandien su bombo
mis puolė Madridu. Nė vie
nas radikalų lėktuvas nepas.i 
rodė padangėse, kad kovojus 
prieš nacionalistus. Spėjama, 
kad vakar radikalų lakūnai 
daug nukentėję.

Vakar nacionalistai lakūnai 
smogė keliolikų bombų 
į aikštę pietvakarinėj miesto 
daly, kur buvo sušauktas ra
dikalų darbininkų masinis su
sirinkimas svarstyti Madrido 
apginimo reikalus. Orinės 
bombos viskų išsprendė. Ne
tikėtai atūžė nacionalistų la
kūnai ir  paleido stačiai susi- 
rinkiman eilę bombų. Susirin
kimas baigėsi. Pasireiškė pa- 
siauba. 53 asmenys užmušta 
aikštėje. Daugiau kaip 200 

įasmenų sužeista. Visa apylin- 
jkė išgriauta.

Po šio skaudaus įvykio 
radikalai paskelbė, kad jie 
tuo būdu dar daugiau užgrū- 
denti ir  nepasiduosiu nacio- 

j nalistams.
i Nacionalistai lakūnai šian- 
' dien pakartojo puolimų. Dvy- 
Į lika bombnešių išgriovė uni- 
j versiteto sritį ir  eilę radikalų 
pozicijų paupiu, Šiandien ra-

LISABONA, Portugalija, la
pkr. 15. — Čia gauta žinių, 
kad Madrido radikalų milici
ninkų kai kurios dalys yra 
pasiryžusi os pasiduoti nacio
nalistams, negalėdamos ilgiau 
pakęsti baisaus bombardavi
mo ir neišvengiamos mirties 
užftntose pozicijose, iš kurių 
pasitraukti aštriai uždrausta.

Vakar du radikalų kava
leristai (raiteliai) stačiai per 
patrankų ugnį -perėjo nacio
nalistų linijom Jiedu prane
šė, kad jų  visas pulkas pasi
ryžęs pasiduoti, jei bus paža
dėta pasigailėjimas. Naciona
listų vadovybė nežada pasi
gailėjimo. Pareiškia, kad. ra 
dikalų jėgų dalys besųlyginiai
turi pasiduoti.

Nacionalistai jiedviem lei
do laisvai grįžti Madridan.

KOVOJA ORGANIZUOTI! 
i DARBININKĮJ VADAI 
i — —

WASHINGTON, lapkr. 14. 
j— Tarp organizuotų darbi- 
; ninku vadų reiškiasi vis atkak 
lesnė tarpus.avė kova. Jei bū- 

| tų kovojama dėl kokių stam- 
! biųjų ir svarbiųjų principų, 
būtų kas kitai Bet kovojama 
stačiai, už pirmenybę. Vie
niems jr, kitierių? norisi vado- 

! vauti darbininkų organizaci
jose,

Amerikos Darbo federaci
jos prezidento Greeno ir kitų 
viršininkų pastangomis sus
penduota didelė angliakasių 
organizacija su jos preziden
tu Levi su ir  kelios kitos •or
ganizacijos tik už tai, kad jos. 
siekia pertvarkyti federacijai 
priklausančias unijas.

Angliakasių organizacijos 
valdyba dabar už tai traukia 
tiesori federacijos prezidentų 
Greenų, o metalo darbininkų 
unijų skyrius Amerikos Dar
bo federacijoje reikalauja, 
kad visos suspenduotos orga
nizacijos su angliakasių prezi
dentu Lewisu būtų visiškai 
pašalintos iš federacijos.

Jei taip toliau žėrės tarp 
vadų nesutikimai, federacija 
suskils pusiau ir, žinoma, 
pirmiausia nukentės patys 
darbininkai. Nebus reikalingo 
solidarumo, darbdaviai juos 
išnaudos

LENKU STUDENTU RIAU-I 
ŠĖS VILNIUJE

VILNIUS, Okupuotoji Lie
tuva, lapkr. 14. Lenkai 
studentai sukėlė kruvinas 
riaušes prieš žydus studentus, 
kurių keliolika sunkiai sužeis-J te.

Tokios pat riaušes įvyko 
Lvove ir kituose miestuose.

RUMUNIJA [SPĖJA 
VENGRIJA

VIENA, Austrija, lapkr. 14. 
—- Austrijai ir  Vengrijai pa
siskelbus, kad jos. atsiginkJuo- 
ją, Rumunija pirmutinė pas
kelbė įspėjimų Vengrijai, kad 
ji nieku būdu nesistengtų ir 
nesikėsintų atgauti Rumuni- 

Ij'on įjungtas savo teritorijas, 
i kadangi tas sukeltų karų.

Rumunija pareiškia, kad 
Vengrijos teritorijos “ amži
niems laikams” įjungtos Ru- 

[įnunijon ir apie jų, atplėšimų 
negali būti kalbos. Vengrija I 

į gali atsiginlduoti, bet turi j 
žiūrėti savo “ biznio” .

I MADRIDAS ŠAUKIAS 
j ANGLIJOS PAGELBOS

KRETINGA KRISTAUS 
KARALIAUS DIENĄ

KRETINGA. — V. Jonušas 
Žemaičių Prietelv rašo:

Spalių 25 d. teko būti Kre
tingoje ir išlipus iš vagono, 
pažvelgus į miesto pusę, kur 
didingai į dangų iškilusi baž
nyčia, tuojau priminė šių 
vasarų Kretingoje Įvykęs did- 
ži ui i s . .rEiiclupj s ti Kongre
sas, neg ir šiandien bažnyčios 
bokštas papuoštas didelėmis 
Šv. Tėvo ir tautinėmis vėlia
vomis. O įėjus į bažnyčių, tik
rai pasijutau esųs lyg per bir
želio tryliktųjų. Bažnyčia pa
puošta vėliavomis, žalumy
nais, plakatais ir iliuminaci
ja, Taip, šiandien Kretinga 
gyvena Eucharistinio Kris- 
tansi Karaliaus dienų.

Per iškilmingas painaldas, 
laikomas pranciškonų provin
cijoj oi tėvo Augustino, pamok
slų pasakė iš Raseinių domi
ninkonas tėvas Pauliukas. Po 
pamaldų, išsirikiuoja greto
mis ilga vyrų virtinė ir su 
gimnazijos orkestru priešaky
je, .žygiuoja į gimnazijos kino

salę, kur įvyko Kristaus Ka
raliaus pagerbimui vienų vyrų 
posėdis.

Vakare, po rožančiaus pa-, 
maldų, toje pačioje salėję, iš-* 
kilmingas minėjimo posėdis vi 
sų be išimties.' Gražiai papuo
štoje scenoje matome garbės 
prezidiume provincijolų tėvų 
Augustinų miesto burmistrų 
p. Dambrauskų, nuovados, vir- 

I šininkų ir  kitus garbingus as< 
, inenis. O didžiulė salę, pilnu- 
i tėlė žmonių. Visi, be luomo -ir 
amžiaus skirtumo, susirinko 
čia bendrai pagerbti visų Ka
ralių Kristų. Po gražių kųlbų, 
visa salė vienu- choru, sušuko 
galingai: ‘ ‘ Tegyvuoja Kristus 
Karalius, valio,- Karalius 
K ristus! ”  Posėdžio užbaigų 

; paįvairino bažnytinis chorus 
j padainavęs kėlias liaudies1 dai 
|neles>.

Taip, šiandien Kretinga, pri 
| s i minė Eucharistinį kongre- 
I sų, šiandien Kretinga gyveno 
j Eucharistinio Kristaus Kara
liaus dienų...

DAR KARTĄ ĮSPĖJAMI
MADRIDO GYVENTOJAI

HENDAYE, Prancūzija, la
pkr. 15. — Nacionalistų va
dovybė per radijų dar kartų 
įspėjo Madrido1 gyventojus, 
ypač moteris su vaikais, kad 
jie nusikeltų į šiaurrytines 
miesto ribas. Nacionalistai 
pasisako, kad jie nebombar
duos tos miesto dalies. Visos 
Čitos gi dalys bus griaujamos 
iki radikalai bus suklupdyti.

Be to, nacionalistai grųsina 
Madridui uždaryti vandenį.

BOLŠEVIKŲ KARIUOME
NĖS SKAIČIUS

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokietijos kariuomenės met
raštyje pažymima, kad Rusi
jos bolševikai išlaiko 1,800,000 
iki 2,000,000 vyrų kariuome
nę, o atsargoje turi iki .10,- 
000,000 vyrų.

POLICIJA IEŠKO M0R0N0

dikalai lakūnai buvo atskridę 
ginti miestų. Tačiau susivė- 

* lino.

Policija ieško morono (pa
kvaišėlio), kurs pereitų penk
tadienį užpuolė ir  nužudė 
penkių metų, metų amž. mer
gaitę A. Tiritilli, 1521 Flo- 
urnoy ga,t.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Madrido radikalų vyriausy
bės premjeras, socialistas La
rgo Caballero, kurs su savo 

I ministeriais išdūmęs.- į Valen- 
cijų, prisiuntė Londonan spe
cialų atstovų. Jis čia turėjo 
privatus pasitarimus su Ang
lijos parlamento kai kuriais 
nariais.

Pasirodo, kad Madrido ra
dikalai pageidauja, kad Ang
lija kokiu nors būdu susisiek
tų su ispanais nacionalistais 
ir patartų jiems negriauti ir 
nenaikinti Madrido ir nežudy
ti gyventojų.

Madrido radikalai patyrę, 
kad nacionalistai prieš Mad
ridu nori panaudoti nuodin- 
gųsias dujas. Tas reikštų tik
rų pražūtį radikalams.

Nėra žinoma, kaip į tai a t
sineš Anglijos ‘vyriausybė.

A. A. SESUO M. FELIKSĄ, 
C. S. C,

| koplyčioje, 2601 W. Marąue* 
tte Rd.

Mūsų miela seselė M. Fe
liksą (Ona šeštakauskaitė), 
39 .metų amžiaus, atsiskyrė 
nuo mūsų 1936 m., lapkričio 
14 d., 12:15 vai. ryto.

A. a. seselė gimė kovo mėn. 
6 d., 1897 m., Lietuvoj, La- 
zinskos kaime, duktė Mykolo 
ir Uršulės (Dragūnaitės) Šeš
takauskų.. Įstojo į vienuolynų 
1924 m.

Lietuvoje paliko brolį An
tanų ir seseris- Adelę ir Sta
nislova; Chieagoj — pusbrolį 
Kazimierų Laurinavičių, jo 
žmonų Uršulę ir  sūnų Vladis
lovų; krikšto sūnų Juozapų 
Juršų ir pažįstamus.

Pamaldos už velionės sielų 
ir laidotuvės įvyks antradie
nį, lapkričio 17 d., 9:30 vai. 
ryto, Šv. Kazimiero Seserų

SERBAI LENGVAI BAU
DŽIA KROATUS VALS

TIEČIUS

ZAGREBAS; Kroatija, lap
kr. 15. — Serbų teismas ne
tikėtai lengvai nubaudė 28 
kroatus valstiečius, kurie šių 
metų pradžių dalyvavo kelių 
jaunų serbų nužudyme Keres- 
tineco pilyje. Kroatai valstie* 
čiai manė, kad tie serbai yra' 
agentai, kurie atvykę Kroati- 
jon žudyti kroatų vadus.

Apie 6 savaites byla buvo 
nagrinėjama. Valstiečiai nu
bausti po kelis mėnesius ka
lėti.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — Gie

dra ir šalta.
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DIENOS KLAUSIMAI

AMERIKA IR ISPANIJA

Kai Amerikoj buvo rengiamasi prie 
rinkimų, tai čia agitacija buvo tokia arši, 
juodinimai buvo tokie dideli, kad gal pras
čiau tuo žvilgsniu nesidarė ir Ispanijoj prieš 
tenykščius rinkimus, kurie įvyko šiemet va
sario 16 d. . •

Amerikoj jau ant rytojaus, kai rinkimų 
rezultatai visiškai paaiškėjo, pr«.z. Roose- 
vėlto juodintojai, skrybėles nusiėmę, kelia
vo į Kanossų ir  lenkė galvas pergalėtojui.

Prez. Rooseveltas laimėjęs milžiniška 
balsų didžiuma ir kongrese turėdamas savo 
pusėje milžiniškų atstovų ir senatorių did
žiūnių nei ištolo nieko nedaro, kad atker
šyti savo buvusiems priešininkams ir juo
dintojams. Kas buvo pritš rinkimus, dabar 
čia užmiršta.

I Ispanijoj rinkimų rezultatai buvo to
kie, kad į seimų pateko iš viso 173 atsto
vai. Bendro fronto atstovų buvo 268, cen
trinių — 48, o dešiniųjų 157. Bendro fronto 
atstovų tarpe buvo 146 atstovai taip vadina
mos buržuaziškos klesos, 98 socijalistų, 16 
komunistų ii- Il3 kitokių kraštutinių kairių
jų. Taigi vien bendrame fronte socijalistai 
komunistai, sindikalistai, anarkistai sudarė 
visam seimui ir savotiškai komunistiškai, 
tik 132 atstovus, tai yra mažesnę bendro fro
nto pusę. O ta mažuma užsimanė vadovauti 
nnar kiškai valdyti visų kraštų. Ir  taip darė. 
Prasidėjo bažnyčių degininiai, katalikų per
sekiojimai, žudymai, bombų mėtiniai,' plėši
mai.

Karo nualintoj Rusijoj neskaitlingam 
komunistų būreliui pavyko krašte padalyti 
Suirutę ir pagrobti valdžių į savo rankas. 
Tų pat norėja padaryti komunistinis-anar- 
kistinis gaivalas ir  Ispanijoj. Tas ir iššau
kė naminį karų.

Taigi Amerika ir Ispanija eina skirtin
a i s  keliais. Amerikoj — žmonės tarė savo 
žodį ir  dalykas užbaigtas. Čia “ Vox populi, 
vox Dei”, ta i yra žmonių balsas, Dievo bal
sas. O Ispanijos raudoniesiems “ vox populi, 
vox asini” , tai 3monių balsas, asilo balsas.

į Kad Amerikoj taip darosi, kaip viršuje 
sakyta, tai nežiūrint į daugelį visokių neto
bulybių kraštas progresuos, eis prie dides
nės gerovės, o Ispanija, jau seniau pavėla
vusi su reformomis, per šimtmetį gydys šio 
naminio karo žaizdas.

ninkai ir didieji biznieriai kooperuos su prez. 
Roosevelto vyriausybe tiek, kad šio krašto 
gerbūvis kils ir ardančiųjų izmų idėjos čia 
ras kietų dirvų ir šaknų neįleis.

KAS DEDASI VOKIETIJOJ

kos darbininkų organizacijos ims naujų kry 
ptį.

Lietuvos vyriausybė nustatė gydytojų 
atlyginimo taksų. Gydytojas už patarimų o- 
fise gali imti nuo 3 iki 10 litų. Už patari
mų ne ofiso valandomis — nuo 6 iki 15 litų, 
nakties metu — nuo 9 iki 20 litų. Už aplan
kymų namie — nuo 6 iki 10 litų, už skubų 
aplankymų — nuo 12 iki 35 litų, naktį — 
nuo 12 iki 35 litų. Už patarnavimus šventa
dieniais — dvigubai. Vykstant toliau gydy
tojas už kiekvienų sugaištų kelionėje pus
valandį gali imti nuo 3 iki 5 litų, naktį — 
nuo 6 iki 10 litų. Dentistai už danties iš
traukimų — nuo 4 iki 15 litų.« • •

Didžiosios Britanijos imperijoj yra 495 
milijonai gyventojų. Iš jų 210 milijonų yra 
indusų, 100 milijonų mahometonų, 80 mili
jonų krikščionių, 12 mil. budistų, 12 mil. 
stabmeldžių, 750,000 žydų ir 80 mik lauki
nių. Ateinančiais metais per karaliaus Ed
vardo vainikavimų Londone nuo visų minė
tų tikybininkų bus 5,000 delegatų, kurie 
pačioje ceremonijų pradžioje visi sykiu an
gliškoj kalboj atkalbės maldų už karaliaus 
sveikata.

KĄ SAKO EKONOMISTAS

f Cliicagos ekonominių mokslų žinovas 
Harland Allen nurodinėja, kad šių metų 
rinkimų rezultatais gali džiaugtis visi — 
kapitalistą!, darbininkai, biznieriai. Sako, 
kad rinkimų rezultatų gerumas esųs tame, 
įiąd taip silpnai tepaveikė į piliečius kun. 
Coughlin, Townsend ir Lenlke, nekalbant 
jau apie pačius raudonuosius.

Toliau, salto Allen, šių rinkimų rezul
tatais turi susidomėti pramonininkai ir  biz
nieriai. Sako, kad pramonininkai i r  biznie
riai privalo domėtis ne vien prekėmis ir 
kainomis, o ir  socijaliais apsireiškimais. 
Reikia žiūrėti, kokios idėjos vyrauja ir kur 
minios krypsta. Reikia taikytis prie žmonių 
ne tik su prekėmis, o ir su visuomenės idė
jomis. Kadangi piliečiai dabar krypsta prie 
to, kad vyriausybė labiau reguliuotų pramo- 
ninę, finansinę ir  biznišltų santvarkų, tai ne 
vien tam nereikia priešintis, o reikia ko
operuoti. Ekonomistas Allen sako, kad vis
kas, už kų stovi prez. Rooseveltas ne tik 
nėra nei soeijalizmas, nei komunizmas, nei 
fašizmas, o yra kaip sykis tvirtove prieš so
cializmų; komunizmų ir  fašizmų.

Reikia tikėtis, kad fabrikantai, finansi

pinkai norėjo pasipelnyti ir nesutiko. Da-* 1 
bar .ruošiamas įstatymas, kuriuo tos žemės 
bus nusavintos ir atlyginta rinkos kaina.

• • •
Taisant Birštono bažnyčių rasta 3,000 

štukų senų pinigų iš XIX amžiaus. Tai ru
sų, lenkų- ir vokiečių pinigai.

I i i  TAS I I  VILNIAUS KULTŪROS 
ISTORIJOS

Vokietijoj suvaržymai nemažėja., o di
dėja. Buvo žinių apie tai, kad diktatorius 
Hitleris turėjo pasikalbėjimų su Katalikų 
Bažnyčios1 primatu kardinolu Faulliaberiu.

Vilnius, lietuvių kun igaikš- tino tirti didingų praeitį, skie
čių ir lietuvių gyventojų įs- pijo tėvynės meilės jausmus, 
teigtas ir išaugintas miestas, Vilniaus universitetas mums 
be abejo, nuo pat pradžios davė Simanų Daukantų, Mo- 
buvo lietuviškos dvasios skl< i- j tiejų Valančių, kurie savo

Tikėtasi išsiderėti daugiau laisvės ka- dejas. Iš Čia sklido religinės j raštais gaivino lietuvybę, jis 
talikams. Bet vėlesnės žinios skelbia, kad j idėjos, čia kūrėsi valstybės mums išaugino' Ad. Mickevi- 
nacių vyriausybė ketinanti visiškai panai-i santvarkos formos, čia plėtė- čių, Kraševskį, kurie nors ir 
kinti katalikų parapijines mokyklas. |si ekonominis, prekybinis, a- lenkiškai rašė, bet ugdė skai-

Toliau Vokietijoj įvyko masiniai darbi-1 matinis gyvenimas. Lietuvis- tydojų lietuviškųjų sųmonę. 
ninku suėmimai. Vyriausybė susakė slaptas ! koji materialinė ir dvasine j Vilniaus universiteto svarba 
darbininkų unijas. Jų  vadai ir nariai uždaro- kultūra santykiavo su kitomis Lietuviai yra tokia didelė, 
mi. į kalėjimus. j kultūromis ir kovojo dėl ge- kad be jo kažin ar būtų gali-

Nacių vyriausybė įsakė Vokietijos f ir-1 rov€s ir pažangos materiali- ma išaiškinti vėlybesnio mūsų 
moms, turinčioms prekybinius santykius su 111%'8 if  dėl savarankiškumo . tautinio atgimimo faktai. 
Rusija, užbaigti sąskaitas iki vasaiio 1, 1937. ) dvasinėje srityje. Kelis am- Ųždarius Vilniaus universi-

v, • .  • ■ • i i žius laikėsi gamtinė lietuviš-Dancige trynimasis tarp naciu ir lenkų °
tebeina. Naciai ten didžiai įtūžo, kai keturi M ;  kdtūra Prieš k ^ č io m š- 
lenkai nutraukė aikštėje nacių vėliavų. ’r êllkri.kų kultūrų. Krikš

čioniškoji kultūra laimėjo, bet 
, Berlyne Rusijos atstovybės rfflnai nuo- lenld§ko ji kultQra niekad ne. 
Įatai užpuldinėjami ir atstovybei daroma į-1
vairūs įžeidinėjimai ir nevnalonmnai.

Vis tai kibirkštys, kurios gali pagim
dyti gaisrų.

tetų, iki 1904 iii. prasideda vi
sai Lietuvai, kartu ir Vilniui 
simkūs rusų priespaudos lai- 
laikai. Kaufinano, Muravjo
vo ir kt. gubernatorių žiau
rūs žygiai lietuvių kultūrai 
nuslopinti užgniaužia lietuvis 
kajį žodį, minti, bet vis tiek 
neįveilda lietuviškosios kul
tūros. 1904 m. spaudos, kul
tūros kova laimina ir vėl Vil
nius pasidaro lietuviškosios 
kultūros centras.

1904 m. pabaigoje pradėjo 
eiti Vilniuje pirmasis lietuvių 
dienraštis Vilniaus Žinios. 
P-atro Vileišo leidžiamos. 19- 
07 m. išeina Viltis, dabartinio 
Valstybės Prezidento reda
guojama. Vilnius virsta lietu
viškosios spaudos, literatūros, 
meno židinys. 1907 m. įsistei
gia mokslo draugija. Šiais 
pačiais metais atidaroma pir- 

i moji Lietuvių dailės paroda, 
i Čia pasirodo Vaivorykštės li
teratūros žurnalas, kultūros j 
Vairo žurnalas.

įgalėjo įleisti šaknų į littuviš- 
kųjų Vilniaus žemę.

Vėliau prasideda kitas kul
tūros kovų periodas dėl tauti-

SKILIMAS AMERIKOS DARBININKŲ "es, K"nl-
T  A R. P  V. ' gaikscių ir bajorų nuolat

Organizuoti Amerikos darbininkai suski- lenktyniaujama dėl įtakos, 
lo i  dvi galingas grupes. Vienai grupei va-Į kov°’iania tautinio sava- 
dovauja Amerikos Darbo Federacija su prez.! rankiškumo, dėl lietuviškosios 
Green priešakyje, o kitai vadovauja Jolin kultūros apsaugojimo ir ugdy- 
L. Lewis, angliakasių unijos prezidentas. Le- mo Vilniuje ir jo lietuviškoje 
vis boikotuoja Federacijų ir  varosi, kad aplinkoje. Be gudų kalbos, 
unijos boikotuotų Federacijos suvažiavimų, .kuri buvo pasidariusi pusiau 
kurs įvyks Tarnpoj, Fla. . oficiali kalba, XVI am. teis-

Gal būt, kad per šiuos nesutarimus A!meri-]mV sprendimai buvo skelbia
mi lietuvių kalba. Audėjų ce 
chas KVG amž. kas ketvirti 
j metai rinkdavosi pirmininkų 
lietuvį. Iš to Ad. Juškevičius 
š. m. Lietuviško Baro 2 (10 į 
nr. daro išv'adų, kad XVI 
amž. viduryje lietuviškas gy
ventojų sluoksnis buvo gau
sus. ‘‘Jeigu šaltiniai leistų 
patyrinėti — rašo straipsnio! Visas politinis (Vilniaus 
autorius gyventojų sųstatų; seimas, Nepriklausomybės 
XV ir XVI amž., lai tikrai; paskelbimas) kultūrinis gy- 
rastumėm, kad Vilnius anais i venimas iki didžiojo karo ir 
laikais buvo grynai lietuvis-j po didžiojo karo iki lenkų Vii 
•kas miestas. Kiekvienas neša- niaus okupacijos spiečasi Vil- 
liškas Vilniaus tyrinėtojas, niuje. Per keliolikų metų Vil
pažinęs Vilniaus praeiti, tu
rės pripažinti, kad jo kūrėjai 
ir seniausi gyventojai buvo 
tiktai lietuviai ir jų kalba vi
sur čia skambėjo” .

Gyvai ėmė reikštis dvasinis, 
kultūrinis gyvenimas Vilniu
je, kai prasidėjo liuteronų, 
protestantų, katalikų kovos, 
vėliau pijarų ir jėzuitų var
žytinės dėl auklėjimo. Šiuo 
metu, XVI amž., imta steigti 
daugiau spaustuvių, mokyklų, 
1578 m. atidaryta jėzuitų aka
demija. Propagandinė, religi-

Liętuyoj neseniai įvyko neregių sura- 
šjnnas. Jų  besu 2,983. Išeina, kad kiekvie
niems 10,000 gyventojų tenka 12 neregių.
Vokietijoj 10,000 gyventojų neregių tenka
5, Belgijoj tik 3, Lenkijoj ir Rusijoj neregių'^ literatūra, 'religinis menas, 
yra didesnis nuošimtis, negu Lietuvoj. Lie- švietimas išsiplėtė, kovų metu 
tavoj trachc'ma yra didžioji aklumo kalti- dvasinS kultūra pažengė žy- 
nhlkė- 1 ' miai į priekį.

1773 HL uždarius jėzuitų 
cirdenų, švietimo darbas ati
teko edukacinei komisijai. Po 
trečiojo Lietuvos ir Lenkijos 
padalinimo, kultūros, sritin į- 
sikiša rusai. Prasideda Lietu
vos ir Lenkijos rusinimo poli- 

• ® • Itika, iš pradžios daugiau.libe-
Kaune vedant apsaugos nuo potvynių rali, vėliau .agresyvi ir žiauri, 

darbus susidurta su žemės savininkais palei Jėzuitų akademija edukacinės 
dešinįjį Nemuno krantų. Susisiekihio ulinis- n-01rĮįsijos paverčiama Vyriau- 
terija siūlė už. tas žemes rinkos kaimj,. Savi-|sia Lietuvos mokykla, o vė-

Praėjusių vasarų į Latviją uždarbiauti 
buvo išvykę 4,000 Lietuvos darbininkų. Iš
dirbę ten 6 mėnesius, grįžo. Seniau daugelis 
tų darbininkų visus pinigus ten ir praleis
davo, grįždavo be cento. Šiemet darbdaviai 
Lietuvos darbininkų pinigus dėjo į tam tik
ra  kasų ir persiuntė Lietuvon.

niuje lietuviškoji kultūra iš
auga taip žymiai, kad jos di
deliais vaisiais tenka didžiuo
tis.

Rusų priepaudos laikais 
rusintas iVitnius atsispyrė 
svetimųjaį kultūrai ir laimėjo. 
Paskutiniais metais tokiais 
pat rusiškais metodais lenki
namas Vilnius taip pat su di
džiausiu atsparumu kovoja 
dėl lietuviškos kultūros ir, nė
ra abejonės, kad kovų laimės; 
Per ilgus šimtmečius Vilnius 
išlaikė lietuviškųjų dvasių. 
Jis visados savo kultūroj pri
gimtimi buvo lietuviškas ir 
visados jis pulsuos lietuviš
kojo kraujo ritinu. Kai jis 
taps lietuviško nepriklausomo 
gyvenimo centru, kai galės 
laisvai materiališkai ir kultū
riškai veržtis priekin, tada 
jis bus pažangus, kūiybiškas, 
naujai atgimęs miestas.

67.p. Vįfkiiilas.

liau jos vietoj© atidaromas 
Vilniaus universitetas.

Nuo 1804 m. iki 1832 m., 
kol nebuvo ' uždarytas Vil
niaus universitetas, Vilniuje 
sparčiai ldlo tautinė patrioti
nė dvasia. Mokslininkai ska-

PARYŽIUS. — Prancūzų 
fronto kovotojų nacionalistų 
sąjunga, kuriai priklansc 
900,000 narių, išleido atsišau- 
kAnų, kuriuo ragina prancū
zus burtis kovai su komuniz
mu. Sąjungos pirmininkas 
Jean Goy įgaliotas susižino
ti sn kitų su komunizmu ko
vojančių organizacijų vadai1;.

Kokiais Budais Lietuvoje Numatoma Plėsti 
Tautinį Prekybos Laivyną

Paskutiniuoju metu Lietu
voje iškelta keletas būdų, 
kaip būtų gali&na geriau iš
plėsti tautinį prekybos lai
vynų. Vieni mano, kad turė
tų būti sudaryta bendrovė, 
kuri išleistų apie 100,000 ak
ciją P° 10 litų. Akcijos būtų 
platinamos atskirai ir per or
ganizacijas. Organizacijos ga 
lėtų paimti po kelias ir net 
keliasdešimts akcijų. Viso da
rbo iniciatyvų turėtų paimti 
jūrininkų sąjunga. Tiksles-

j niam sutvarkymui atskirai 
i įsigijęs akcijas jas galėtų pe
rleisti atstovauti jų pagei- 

' daujamai organizacijai. Jei 
I akcijos savininkas nepriklau
so jc-kiai organizacijai, tai jis 

'gali akcijų patikėti jūrininkų 
sąjungai. Be to, galima sa
vam laivynui remti sudaryti 
tam tikrų visuomeninį fondų. 
Vi. na ir kita organizacija tu
rėtų tuos pačius siekimus: 
skinti kelių tautiniam lietu
vių prekybos laivynui. Tsb.

Draugija, Kuri Jau 301 Mirė Pulkininkas A.
Metų Skleidžia 
Šviesą ir Tiesą

Svylas

Šv. Kiizimiero Draugijos 
Sukaktuvės

Kas iš mūsų, ypač senes
nės kartos žmonių, nežino Šv. 
Kazimiero di-augijos. J i  ypač 
buvo garsi prieš karų ir tuoj 
po karo, kada jos narių skai
čius buvo pasiekęs iki 12,000 
žm. ir jos leidžiamos knygos 
tūkstančiais plaukė į -kaimus 
ir nešė 'mokslo ir tikėjimo 
šviesų.

Spalių mėn. 26 d. vėlai va
kare savo bute Mariampolėje 

i staiga mirė ten stovinčio IX-< 
tojo pėstininkų pulko vadas 
pulkininkas A. Svylas. Velio
nis buvo 43 metų amžiaus. 
Lietuvos kariuomenės kūrė
jas - savanoris, dalyvavęs ne
priklausomybės kovos laukuo
se ir už narsumų apdovano
tas visa eile garbės ženklų. 
Pulk. A. Svylas Lietuvos ka
riuomenėje turėjo gero, doro 
ir sąžiningo kario vardų, to
dėl jo (mirtis sujaudino visus 
Lietuvos karius. Velionis su 
didelėmis iškilmėmis palaido
tas Mį^riįampoįęją.|| Jo» mir-

Ši draugija dabar mini 30 
m. savo veikimo sukaktuves.

Per tų laikų Šv. Kazimiero 
Draugija išleido iš • viso 670 
knygų > ir paskleidė. Lietuvo’ 
apie 1 mil. tų knygų egzem
pliorių.

Atsiradus daugiau kat. dr- 
gijų ir knygų leidėjų draugi
jos veikimas buvo bent kiek 
sumažėjęs. Bet dabar, kai na
rio mokestis metams nusta
tytas 5 litai, o knygų kiek
vienas narys gauna už 10. li
tų, narių skaičius vėl pra
dėjo augti. Šiuo metu drau
gijoj jau yra 3,000 narių ir 
jų skaičius vis didėja.

Draugija turi savo spau 
tuvę, o išspausdintas knygas 
pardavinėja 9 knygynai įstei
gti didesniuose Lietuvos mie
stuose.

Draugijai iki šiol vadovau
ja garbingasis jos įsteigėjas 
pral. Dambrauskas - Jakštas, 
o draugijos direktorium yra 
kun. M. Vaitkus. (XX)

,tįeš « dienų visos Lietuvos; ka- 
:riškos • įstaigos buvo iškabi
nusios : pusiau stiebo nuleis
tas gedulingas vėliavas. Tsb.

Popiežius Steigs 
Akademiją

‘‘Br.. T .” korespondento iš 
Romos pranešimu, popiežius 
Pijus XI šiomis dienomis į- 
steigsiųs tarptautinę mokslo 
ir meno akademijų. Tas dva
sinio gyvenimo centras Vati
kane vadinsis Instituto Pon- 
teficio Universale. Narių 
skaičius būsiąs apribotas — 
70. Į  akademijos narių skai
čių būsiu įtraukta ir nekata- 
likų, (XX)

Gruodžio Men. Įvyks 
Baltijos Užsieny Reika
lą Min. Konferencija

Šių metų rudens eilinė Lie- Į 
tuvosf Latvijos ir Estijos už
sienių reikalų ministerių kon
ferencija yra numatyta sušau
kti gruodžio mėn. pradžioje 
Estijos sostinėje Taline. Šio
je konferencijoje Baltijos už
sienių reikalų minis teriai 
svarstys eilę klausimų, susi
jusių su tarptautine politine 
padėtimi Ši padėtis Baltijos 
valstybes dabar dar daugiau 
domina, nes, kaip . žinoma,
! rugsėjo mėn. Latvija, kaip 
į Baltijos santarvės* atstovas, 
buvo išrinkta į Tautų sąjun
gos tarybų. Be tarptautinės 
politikos klausimų, "konferenci 
joje bus a.psvarstyti ir visas 
tris valstybes liečiantieji tar- 
pusavės politikos, ir  ekonomi
jos reikalai. Tsb.

Turtingam dovanoti, 
(vandenį jūrėn nešioti.

Charbine susidarė Beturiu 
grupė, kuri nori išplėsti pre
kybos santykius tarp Lietu
vos ir Mandžukuo. Vienas iš 
iniciatorių, Sinkevičius, yra 
Charbino biržos k-to pirmi
ninkas, o kiti grupės nariai 
irgi rimti ir įtakingi žmonės.

TraziJcinio užmuštas. Dr. Jo- 
sepli C. Mayo, vienas savi
ninkų garsios Amerikoj Mayo 
Brothers klinikos (Eochester, 
Minn.), neseniai žuvęs Wisc. 
vai., traukiniui užlėkus ant jo 
automobilio,

tai



Mažųjų Skaitytojų Skyrius

Dievo Akis Vėjo Nauda Gyvenime l Mano Gimtine

(Pabaiga iš praeitos savaites) gal. Aš negaliu džiaugtis, kai

Motinai bekalbant, Marytė 
pažiūrėjo' j dangą ir pamatė 
spindinčią žvaigždelę. Ji ži
bėjo taip aiškiai ir gražiai, 
kad jei dar ilgiau žiūrėtum, 
tai dar gražesnė atrodytų. 
Žvaigždelė žiūrėjo tiesiai į 
Marytę. Mergaitė pamanė, 
kad tai viską matanti Dievo 
Akis.

— Mama, — paklausė ji, 
— ar Dievo Akis mato ir kas 
kišenėje yra? Kaip linksma buvo mergai- _ .

— Taip, — atsakė motina, te, kai pasiekė namus. Mo- Į * * an^ ir  Posaky c, ą
J i mato viską. įtina tuoj išėjo; ir kambary î en ma,taa.

— Bet mama. jei kišenę aš nieko neliko. Marytė greit at
sistojo ant kėdės ii* gražųjį o-

_, „ _  bnolį padėjo vėl ant spintos. _. * -i •
— Taip, matys. Dievo akis Nušokusi nuo kėdės, nubėgo 1^ V̂ °* _. U?5’ P a . .
ato visą pasaulį. J i mato ne prie lango. Žvaigždė švietė i ®j° jėga jas stumia.

ranka užimsiu?
Motina nusijuokė ir tarė:

mato Visą pasaulį. J i  mato ne 'prie lango, žvaigždė 
tik tai, kas vaikų kišenėse y- vidų, ir Marytė džiaugėsi, kad 
ra, bet mato ir  tai, kas širdy- ■ dabar Dievo Akis mato gulin- 
je dedasi; nuo Jos nieko ne-|tį obuolį ne jos kišenėje, bet 
galima paslėpti. {vėl senoje vietoje. Jautrioji

Maryte susimąstė. Taip, j mergaitė išvertė kišenę ir su- 
Dievo Airis pamatys jos kiše-{suko; “Žiūrėk, mano kišenė
nėję pavogtą .obuolį! Pama
tys jos širdies dėmę! O kaip 
ji džiaugtųsi žvaigždelių gra
žumu jei obuolio nebūtų paė
musi.

Marytė vis manė, kad spin
dinčioji žvaigždė yra Dievo 
Airis. Žvaigžde mirgėjo, ir

x • t  • i j •• i u zesne ir galingesne. J i  visą Marytei rodėsi, kad ji kalba:1 _ . ... . . .. v , „ .. i mato. Ja i nereikia, kad lan-“ Taip as tave mažoji mer- . . . .  . . .  - , , .vS . , igai butų atviri ar kad kišenaite matau; as gerai matau, 0 . _ . .v
?  ' j v. . i?- - i nes Imtų išverstos,kad tavo širdyje tamsu. Kai
pareisi namo, padėk obuolį a t-r Suliet. Povdonių LiūdeUs.

Išdykėlis
70 gabus bėrniu- plonesnės šakos ir gali grei-. nešioja ir is jų išauga mis- kam jus švil 
;ai mokėsi, gal, tai lūžti. Tatai pastebėjo ne- ■ r atsimeni purvyną, Į kėlė aukštyn

dėl to, kad buvo didelis iš- toliese dirbęs daržininkas ir ant kurio taip pykai, sušla-
dykėlis. Jei grįždavo iš mo- šuktelėjo*. |pęs kojas — šiandien nėra nė
kyklos, ar pasivaikščiojęs, vi- — Joneli, nelipk taip auk- šienldo.
suomet grįždavo išsipurvinęs, štai, nes iškrisi. I Tai vėjas jį išdžiovino,
susiplėšęs drabužius, arba su- — Nebijok, Kazy, žinau, k ą 'tSti’ tar® Antanėlis. — Da- 
sižeidęs, nes paišelėje snsiti- darau — tarė Jonelis. y Os J3ar ^eraį suprantu v®“i0 re^<s" 
kęs savo draugus užpuldavo, spėjo daržininkas ištarti tuosl1̂  ’ r  113eikaxi nesakysiu, kad

Jonukas buv 
kas, bet bloga

Jei nenuveikdavo jų, ta.i plūs- žodžius, šaka nulūžo ir Jone-!-i’s nere^ alinSas 
davo. Bausmės ir įspėjimai ]įs nukrito žemėn, 
jam buvo nė motais. Du Gaideliai

Atbėgo daržininkas, paėmė 
Jonukas didžiuodavosi, kad j oneiį nuo žemės ir nunešė 

jis už kitus savo draugus drą- f v̂ams< Pašaukė gydytoją, 
sesnis ir stipresnis. Tardavo^ Gydytojas, apžiūrėjęs Jonelio 
si, kad to, ką jis padaro, ni©- koją, tarė, kad lūžęs dvejose 
kas nepadarysiąs. vietose kojos kaulas ir kad

Eina su draugais sausu ke- ]įg0I1įs mažiausia keturiasde- 
liu ir randa balą. Jo draugai g į ^  j įenų nejudėdamas turi 
bąlą aplenkia, o jis žengia' gaigtk
tiesiai per purvyną. Prieina- Visą tą laiką Jonelis kan- 
griovį, per kuri yra liep ^ is: j triai kentėjo. Praėjo keturias- 
pats pirmas užeina ant liep- dešimt dienų, o Jonelio koja 
telįo ir  išdykauja negalvo- vis dar buvo nestipri. Jis vi- 
damas, kad gali įkristi, o jei sai susilpnėjo ir  tik po še- 
neranda lieptelio, tai tuojau.. gi-ą mėnesių galėjo be ramen- 
mėgina peršokti, o jei nepa- tų vaikščioti, o apie bėgio j i- 
vyksta peršokti, tai krinta į mą ir  šokinėjimą niekuomet 
vandenį arba į purvyną. Ma- 1 negalvo jo.
ža jis turėjo tokių draugų, 
kurie gėrėdavos jo žygiais, 
daugumas jį vadindavo pa
dauža.

Vieną rytą Jonelis įlipo į
riešutų medį: kairėj rankoj I — Mano vaikeli, buvai ne
laikė pintinėlę i r  vis stengėsi, atsargus ir niekuomet nepa
lipti aukščiau. Įlipęs į medį,' galvojai, kad gali susižeisti, 
laikėsi pradžioj ant storesnių ir mūsų patarimų neklausei, 
šakų, bet, pradėjus lipti į me- Krisdamas galėjai užsimušti, 
džio viršūnę, norint pasiekti o dabar, išlikęs gyvas, turi 
didesnius riešutus, galėjo ąt- saugoti savo sveikatą ir gy- 
6itikti nelaimė, nes viršūnėje, vybę.

_ {vaikelis turi tamsią širdį. Ji pu pakilo smarkus vėjas ir 
turi būti Šviesi. Tada vaike- toli nunešė jo kepurę. Anta- 
lis gali ir dainuoti, ir 'šokti, nelis labai pavargo, kol ją 
ir nebijo* tamsos, nes žino, pagavo.
kad Dievo Akis jį mato.”  — Tėte, — uždusęs kalbė- 

Marytė labai gerai suprato, 3° Antanėlis. — Vėjas žmo- 
ką žibančioji žvaigždė sakė. nėms labai įsipyksta, geriau,
J i pamanė: “ 0, kad greičiau bad jo visai nebūtų, 
mes namo pareitumėm! Pade-1 — Juokingi tavo norai, An- 
siu obuolį vėl ant spintos.” tanėli. Taip kalbėdamas, tu- 
J i  pradėjo taip sparčiai eiti,. ri galvoje savo kepurę, bet 
kad motina vos spėjo. nepagalvoji, kiek gero', vėjasj

daro žmonėms. Gerai pažiū-

visai tuščia!”
♦ * *

Vėliau Marytė molrykloje 
sužinojo, kad graži, spindinti 
žvaigždė nėra Dievo Akis. Da
bar ji jau žino, kad Dievo A- 
fcįs tūkstantį kartų yra gra-

Vieną kartą Jonelis tėveliui 
pasislcundė, kad kojoje jaučia 
skausmą. Tada tėvelis jam 
tarė:

Mažas Antanėlis su tėte 
vaikščiojo poi lauką. Tuo tar-

— Matau, tėveli, sukantis 
malūną.

— Jis  nesisuktų, jei nebū-
Į  turgų apsilankė juokda

rys ir juokino visus žmones,
............................... . pamėgdžiodamas įvairių žvė-

rėtu irtis irklais ir  taip greit . K , e x__A irnl balsus. Savo sposns jis
pabaigė tuo, kad sukvykė taip,

jei jo nebūtų, tai žmonės tu-

neplauktų, — sako tėvelis. 
Tėvui ištarus šiuos žodžius

vėjas vos jjii neapvertė. Ant 
kelio buvo skiedrų ir vėjas 
pradėjo nešti ir  prinešė prie 
tvoros. Antanėlis nustebęs 
pradėjot dairytis ir pamatė
begulinčią aitvaro uodegą, Iru- - . ,  . . . ... .v .

• • - i r t  k  ~ as 3ums parodysiu, kaip jis įglįj. džiaugdavosi, žiūrėdama* in  pnes kelias dienas buvo ... . ,
užsikabinusi už medžio. Anta- 1 ',1‘ \  . I nenaudojamą turtą:.

Klausytojai ėmė juoktis, o
rytojaus dienu kaimietis, atė- Susekg tatal va«ls- Atgj° 
jęs į tą pačią vietą, nulenk- 

alva žemyn, ėmė

nelis pribėgęs pakėlė aitvaro 
uodegą drauge su medžio ša
ka, už kurios buvo užsikabi
nusi.

— Ir  dar tau, vaikeli, pa
sakysiu, — tarė tėvas, imda
mas. - iš .Antanėlio rankos tą 
rykštelę, kuri buvo prie ait-

•varo. -  Matai, Antanėli, ant Į™ 3»°s Pagavęs, 
šios rykštelės žirginėlius — » — Jūs, kvailiai ! — sušuko
juose yra sėklų'; vėjas jas iš-

Du gaideliai du gaideliai 
baltus žirnius kūlė; 
dvi vištelės, dvi vištelės 
į malūną vežė.
Ožys malė, ožys malė, 
ožka piklevojo; 
o ši trečia ožkytėlė 
miltus nusijojo.
Musė maišė, musė maišė, 
.uodas vandens nešė. 
Saulė virė, saulė virė, 
mėnesėlis kepė.

Rv Bruce Stuart

Kaip gi nemylėti 
man kampelio šito, 
kad jis man meilesnis 
už kiekvieną kitą.

Čia esu aš gimęs, 
kūdikėliu žaidęs, 
čia dienas, jaunystės 
aš esu. praleidęs.

Čia viską pažįstu; 
upę, mišką, lauką 
ii* pietų vėjelį, 
kurs po slėnį plauko.

Tegu kažkur būtų 
žemė nors auksinė, 
bet ši man meilesnė, 
nes j i  — man gimtinė.

Juokdarys ir Kaimietis

kad visi apsidairė, ar nėra 
kur pasislėpęs mažas paršiu
kas. Išgirdęs tai vienas kai- 
miestis tarė:

— Bene tai paršiuko kvy
kimas?!

Sykį gyveno šykštuolis. Jis 
buvo paslėpęs savo auksą že
mėj, po medžio šaknimis, sode. 
Jis kas Savaitė ateidavo pas 

Palaukit rytojaus; {medi, atkasdavo savo auksa

ti amas 6a,v^
kvykti kiaulės balsu. Bet į t™1*8 vėl atėjo pasidžiaugtų 
klausytojams nepatiko jo kvy- savo lobiu, jis nieko nebera- 
kiraas ir jie ėmė švilpti ir^do, tik tuščią duobę. Jis  taip 
svaidyti į jį akmenimis, kam I nusiminė, taip gailėjosi savo

tada kaimietis: — žiūrėkite, 
kam jūs švilpiate! — Ir  pa

mažu paršiuką, 
kuriam gnaibė ausį, kad Šis 
Įniktu.

B dažnai ploja pa*
mėgdžiotojams, o nušvilpia 
pačius tikruasius dalykus.

Susibarė

Katė lakė pieną. Atbėgo 
Rudis ir nesiklausęs kiša sa
vo snukutį į katės pieną. Ka
tė taukšt jam koja per snukį. 
Kad supyks Rudžiukas! Tik 
kapt ir nutvėrė katei už uo
degos. Katė kibo Rudžiui į a- 
kis. Rudis buvo begriebiąs ka
tei už sprando.

Bet tuo laiku ėjo Meilytė. 
J i nešė vandens ldbirą. Pūkšt, 
apipylė vandenin katę ir šu
nį. Taip Meilytė perskyrė a- 
budu peštuku.

Gražus šuneliai, dėl to bijo, kad nepabėgtų.

Šykštuolis ir Auksas

jis į sodą, atkasė ir  nusinešė 
jį, tarytum savo. Kada šykš

aukso, kad rovė sau nuo gal
vos plaukus ir  -ėmė taip gar-! pažiūrėti namelių. Vieną kar- i Z/o. 
šiai vaitoti, kad subėgu visi tą girdi, kažkas sode švilpau- j 
kaimynai. Jis  papasakojo ja. Bėga į sodą. Gi žiūri — 
jiems kaip jis Čia laikydavęs ant namelių pagalėlio tupi MĮSLES
savo turtus ir kaip ateidavęs 
jų aplankytų.

— Na, o ar pasiimadavai 
nors kiek to aukso? — klau
sė vienas kaimynas.

— Ne, —- atsakė šykštuolis,
— aš ateidavau tiktai pasi
džiaugti...

— Tad ko čia ir aimanuoji?
Vaikščiok džiaugtis sveikas 
ir dabar. Pasižiūrėjęs į duo
bę, visados atsiminsi, kad čia 
buvo auksas. Juk tas auksas 
tiek buvo naudingas sveikalm 
tada, kai laikei duobėj, kaip 
ir dabar, kar jo esi nebetekęs,
— nuramino šykštuolį išmin
tingas jo kaimynas

Id'enaudojimas turtas n c a t - Pataikęs liūtui, tarė; 
neša, jokios naudos, lygiai

Mįslė. Kai bėga.—' su ra- 
Matai, Rą gali padalyti' gaiš, kai guli — baužas. g 

lcaip kad jo ir visiškai nebūtu. pasiuntinys! Palauk, Ats. Kiškis. ______

Švilpikų Namelis

Senelis iš lentelių sukalė 
dėžutę viename šone išpiovė 
apvalų langelį po langeliu į- 
gręžė pagalėlį.

— Ką čia padarei,, seneli? 
— paklausė Petnikas.

— Namelius, — atsakė se
nelis.

— Kas tuose nameliuose 
gyvens?

— Švilpikai.
— Kokie švilpikai?
— Paskum pamatysi.
Dėžutę Šienelis, liepė Vincui

(kelti į metlį ir  tvirtai pririšti, j tolo} kuo greičiausiai ir
Petnilcas kasdien bėgdavo i pasitrauk iš ke-

varnėnas, saulutėje šildosi ir 
švilpauja. Petrukas tuojau Mįslė. Be kūno, be sielos, 
nubėgo seneliui pasakyti. S e- teisybę pasako,
nelis tarė: — Dabar jau ži
nosi, kam namelius padariau.

ArffwieZiaZ mauo brangūs, 
numi visur patogii!
Bet niekur nėr tiek laimės, 
kaip po jūsų stogu.

Šaulys ir Liūtas

Šaulys nuėjo i kalnus šau-
dvti. Visi žvėrys kuotoliau-1 nuldimpo kumelė, pemu}^__ 
šiai nuo jo bėgo tik vienas ]<ai  traukia penki lauldą< 
liūtas stovėjo ramiai. Jis  net-' dZ\$. Spyna, raktas, ran- 

. gi pakrtetė šaulį eiti su juo ]<os. *
! ristvnių. Šaulys šovė ir iš

valandėlę, tuoj i r  aš pats į 
tave kibsiu!

Liūtas, pajutęs skausmą,, 
pasileido bėgti, Įdek tik ga
lėjo. Visa tai mačiusi lapė ta
rė liūtui:

— Karaliau, nebūk toks 
bailus! Pasirisk su tuo šauliu.

Liūtas atsakė:
— Tu norėtum, kad aš S  

čiau ristvnių su šauliu? O, ne! 
Jis siuntė pas. mane vieną sa
vo pasiuntinį, kuris buvo; la 
bai baisus! Tai ką jau besa
n t i  apie jį patį?!

kwric gali kenkt i  taM

4 Z.*?. Svarstvkles.

| Mįslė. Be kojų, be rankų, 
| prašo marškinių.

J  ts. Priegalvis.

Mįslė. Du broliai vienus 
prie kito stovi ir niekuomet 
nesueina.

d / s. Basliai rtoro je. J

Mii'Ze. Geležinė balelė, kur 
»ld vil-
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DAILININKO A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 
DVIGUBAS JUBILIEJUS

j  Spalių mėn. 31 d. Lietuvo-i steigimas yra Lietuve 
jei gerai žinomas dailininkas lės atgijimo', pradžia, 
ir  visuomenės veikėjas Ant. |
Žmuidzinavičius šventė savo i 
amžiaus 60 mc tų ir dailės da-1
rbo 35 'metų jubiliejų, dubi-1 da daugumas lietuvių buvo 
liatas gimė gražiame Dzūki-! priversti iškeliauti j Rusiją, 
jos krašte, Seirijų m iestelyj A. Žmuidzinavičius sugebėjo 
je. Iš mažų dienų jis buvo į pasilikti Lietuvoje ir smar- 
pilnas gyvenimo džiaugsmo, * Iriai varyti visuomeninį, dai- 
kurį stiprino nepaprastai g r a lės darbą. Kada Lietuva at- j 
ži gimtinės aplinkuma. Dar ■ gavo nepriklausomybę, A. 
mažam Antanukui kilo sūdri- Žmuidzinavičius rūpinosi, kad 
ilgos svajonės vaizduoti pa-. lietuviškoji dailė būtų visis- j 
šaulį, gamtos ir gyvenimo! kai n v priklausoma, kad tu-» 
grožį. Sunkūs ir vargingi bu-j retų tvirtus pagrindus toliau į 
vo pirmieji jo gyvenimo žiu-1 tarpti. 1918 m. A. Žmuidzi-

, gsniai. Tačiau jis iš mažų i navičivs buvo pakviestas į į — -  -  ------  -

dienų mokėsi lriek galėdamas, švietimo ministeriją, ir pas- rus VI. Putvinskiui, A. Žmui- 
ruošėsi savo pamėgtam dai- kiltas dailės •depa/tatnento dzinavičius buvo išrinkta.'

dai-

Ir per karą, dirbo 

Užėjus didžiajam karui, ka

Vienas Žmuidzinavičiaus piešinių “ Regėjimas”

les darbui. 1894 m. A. žm ui-' direktorium. Vėliau jis daly 
dzinavičius baigė Veiverių Į vav o kovose su lenkais. Pro
mokytojų seminariją ir : -----. . .
sveikinęs su savo gimtuoju)tas į. nelaisvę, tačiau iš ten gįau> kaip šešerius metus, 
kraštu išvažiavo į užsienį.
Jaunas dienas jis praleido Ru
sijoje, Prancūzijoje, Vokieti
joje, Lenkijoje, Italijoje ii4 
Amerikoje, km: teko moky
t is . įvairiose dailės mokyklo
se ir pačiam daug kur mo
kytojauti. Būdamas įvairiuo
se didmiesčiuose jis dar la
biau pamilo ir  domėjosi savo 
krašto grožybėmis.

Žmuidzinavičiaus asmuo

1906 m. Ant. Žmuidzinavi
čius, Paryžiuje baigęs dailės 
mokslus, atvyko į Vilnių su
jungti pirmąją rietuvių dailės 

/parodą ir įsteigti rietuvių dai 
lės draugiją. Toji paroda bu-

Lietuvos šaulių sąjungos cen
tro valdybos pirmininku. To 

atsi-jnte ties Varėna buvo1 pain i-'se pareigose jis išbuvo dau-

tai, suprantama, jį gerokai 
atitraukė nuo dailės darbo.

jam pavyko pasprukti.
Į Ameriką

1922 m. A. Žmuidzinavi- j 
čius, metuvos šaulių sąjun-)

1000 paveikslų 

Iš viso- A. Žmuidzinavičius

Dailininko Antano 'Žniuid-■ 
zinavičiaus šis dvigubas ju
biliejus Lietuvoje rengiama
si gražiai paminėti. Kaune a- 
tidaroma jo dailės darbų pa
roda. Taip pat numatoma iš
leisti knygą, kurioje bus pla
čiai aprašytas dailininko gy
venimas ir jo darbai. Tsb.

m.
Lietuvos šaulių 

gos siunčiamas, išvyko į A- yra nupiešęs apie 1,000 pa- 
meriką. Baigęs ten savo mi- veikslų, kurie buvo išstatyti 
siją ir stipriai parėmęs šaų- įvairiose parodose. Žmuidzi-
lių sąjungą ten surink tonus navicius dailininkas pei-
aukomis, jis ilgesnį laiką dar aažistas. Ypatingai jam se- 
pasiliko Amerikoje. Ten pa- į asį piešti gamtos vaizdus, 
darė apie 15,000 kilometrų daugybės gamtos vaizdų 
kelionę į Amerikos tautinius . savotiškai išsiskiria jo lietu- 
parkus, Kaliforniją, Meksiką, viškoji gamta. Kiekvienas jo 
Arizonos tyrumas ir kitas į- kūrinys yra natūralūs, jau- 
domiausias Amerikos vietas, kus, paprastas ir drauge sa- 
piešdamas gamtos vaizdus ir Į vas
žmonių tipus. Tuo pačiu m e- i _
tu Vašingtone, Čikagoje ii- ————— — — — — —

vo atidaryta 1907 m. sausio New Yorke buvo suruoštos 
mėn. 9 d. Joje dalyvavo 25, jo kūrinių parodos, kurios tu- 
diilininkai, kurie išdrįso sa- 1 rėjo nemažo pasisekimo. 1926 
ve pavadinti lietuviais. Paro- m. A. Žmuidzinavičius buvo 
įloję taip pat buvo išstatyta J pakviestas į meno mokyklą, 
ir daugybė lietuvių liaudies (kurioje darbuojasi ir ligi šio- j 
p en o  pavyzdžių. Ši paroda L /  kaip paišybos mokytojas.’ 
lietuvių tarpe turėjo didžiau-j
šio pasisekimo, o iš lenkų p u -1 Šaulių vadas
Sės ■ susilankė didžiausių nžsi-i 1999 metų pradžioje, nu-
Buolimų ir pasityčiojimų. Tų --------- ---------- -

Tek Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namu:
HEMlock 6286

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

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

panai sutarti

pačii} metų rudeni A. Žinui- , ^ jeįukos LIETUVFT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
dzinavičiaus rūpesčiu buvo į- j ______________________________________________ _______
, steigta rietuvių dailės drau
gija. Tai buvo vienintelė lie
tuvių dailininkų draugija, ku- 

ubūrė ir surinko nemaža

Office Plione 
FROSi/ect 1028

Res. and Office Į Tel. CANa 
2S59 S. Leavitt St. |

OANal 0706

0257 
. Res

n
lietuvių dailės ir ypatingai 
liaudies meno kūrinių. Pirmo1 
ji rietuvių dailės paroda ir i 
lietuvių daiilės draugijos į- |

AKIŲ GYDYTOJAI

Dfi. J. J, KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2403 W. 63rd S t, Chicago- 
Office llours

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

PROspect 6659

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS ‘ 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 .popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Prancūzijoj 411,536 
Bedarbiu

PARYŽIUS. Spalių mėn. 
Prancūzijoje 'buvo 411,536 be 
darbių: Tuo pačiu praėjusių 
metų laiku bedarbių buvo 
372,329.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th C t ,  Cicero, Iii.
Utarn., Ketv. ir  Pčtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Scre.d. ir  Subat. nuo 2—9 v.

Tel. C aluniet 5974 Ofiso valandos 
9 ry te  iki 8 vakare

išsk irian t s ek 
m adienius Ii 
trečiadienius.

DR, A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

l DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

! 4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki '8 vak. 
Ncdoliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. C, Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
• arti 471 h Street

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

Re.3. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU V IS

? OPTO.MKTKICAL.LY ALAI V 
SPECIALISTAS

Palengrvins a k ių  j tem pim ą, kuri:-: 
e sti p riežastim i galvos skaudėjim o, 
svaigim o, a k ių  ap tem im o, nervuo tu - 
jno, skaudam ų, ak ių  k a rs ti, a tita iso  
tru m p a re g y s tę  ir  to liregystę . P r ire n 
g ia  te is in g a i ak in iu s . V isuose a ts i ti
k im u o se  egzam inav im as da ro m as su 
e le k tra , parodančia m ažiausiai k la i
das. S pecialė  a ty d a  a tk re ip ia m a  , 
m o kyk los  vaikus. K re ivos akys a ti

Tel. CANal 6122

DR, S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
K ainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Bouievard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMEIANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vaL vak.
TeL OANal 0523

. Seredomis ir  Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Californla Avė. 
Telefonas REPublic 7868

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

TeL VIRginia 0030
Ofiso vai.: 2—4 ir  6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutartį

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDuny 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

i vaL po pietų ir  nuo 7 iki 8:30 x. y,

DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel. PLAza 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena

Tel. CANal 2345

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

Kctvcrgais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
. pagal sutarti

Residcnce
6609 S. Artesian Ava 
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 

paęal sutartį

Pirmoji lietuvaite Metropolitan operos ar
tiste ONA KATKAUSKAITE-ANNA KAS- 
KAS, kuri dienraščio “Draugo” jubiliejiniame 
koncerte išpildys svarbiausiu programo dalį. Jai 
asistuos mūšy garsusis SASNAUSKO VYRŲ 
CHORAS, komp. A Pociui diriguojant.

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaitė yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą metų džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletą metų giedojo katalikų katedroje. Po 
to laimėjo geriausių Amerikos dainininkų dide
lį radio kontestą ir dabar yra pirmaeile Metro
politan Operos artiste. Chicagiečiams dainuos 
pirmą kartą. Visiems bus malonu ją išgirsti ir 
pamatyti. f

Šis didysis mūsų dienraščio jubiliejinįs kon
certas bus puošnioj CHICAGO CIVIC OPE
ROS SALĖJ, vidurmiestyje, W. Madison ir N. 
Wacker Drive.

Tai bus sekmadienį, lapkričio-November 
29 d., 3 valandą po pietų.

Prašome tikietus pirkti iš anksto. Juos ga
lite gauti pas veikėjus kolonjose ir “Draugo” 
agentus-išnešiotojus. Kam tai nepatogu, tele- 
fonuokit — CANal 7790. Pristatysime tikie
tus į namus. Tikietų kainos; 55c, 83c, $1.10 ir 
$1.65.

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio “Draugo” jubiliejinėj šventėj.
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itmin. U. Mikulskienė, vice- 
pirni. Gaigalienė, .protokolų 
rašt. A. Vaitekūnienė, finan
sų rast. J. Terėbeizienė, iždi
ninkė O. Dobrovolskienė, iž
do globėjos — S. Subatienė 
ir U. Čižauskienė, knygų re
vizijos komisija Kašetienė ir 
Š .rtvy tienė, koresp. J. T., i 
tvarkdarė Kivitienė.

Narių yra 78. Būtų gražu, j 
kad visos Brooklyno moterys 1 
priklausytų Moterų Sąjungai. 
Nors daugelis moterų šaltai I 
žiūri į Moterų Sąjungą, bet Į 
tikunės, jog ateity prisirašys j 
ir jos.

M oterų Sąjungos 29 Kuopai 20 Metu

Moterų Są-gos 29-tos kuopos steigėjos, priklausančios kuopai 
per visą kųoą.os gy vavipiox laįkotarpį:. Ješinę — M.
Šcrtvytienė, U. MikhlskSaiė ir  O. * DoProvoisiųenę.

. ^ROOKLYN, N. M  jilrv ą i
R  K. Moterų Są-gos 20 kuo
pa spalių mėn. minėjo sukak
tuves 20 metų gyvavimo.

Kuopa įsteigta 1916 m. spa 
lių 26 d., Apreiškimo parap. 
salėje. Pradžioje įsirašė 11 
narių. Pirmąją valdybą su
darė a. a. H. Aleksienė (pir- 
min.), M. Šertvytienė, A. Va
ndutė, O. Dobrovolskienė, Z. 
Šlauterienė, V. Jankaitytė.
Kuopos steigėjomis buvo U. 
Mikulskienė, M. Šertvytienė 
ir O. Dobrovolskienė.

Kuopa yra žymiai prisidė
jusi aukomis svarbiems tiks- niatsisakė nuo viešų darbų 
lams: parapijos bažnyčiai $3,- 'Tautai ir  Bažnyčiai.
964.52; be- to, suaukojo pa
rapijai visus reikalingus in
dus $150 vertės; parapijos ku 
nigatas dovanų $300, seselė
ms kazimierietėms, pranciš- 
kietėms ii; Nukryžiuotojo Jė
zaus — $366, kun. Koncevi
lčiui — $25, kun. Kiškiui — 
Lietuvos boną $50 vertės, 
kun. Steponaičiui — $70, kun. 
Kemešiui $10, kun. S. Knei- 
#iui — $10.

L&etuvai , šelpti aukota 
$101.02. Per bazarą Tautos 
Fondui gauta $1,297.12; Rau
donajam Kryžiui aukota $75 
ir  pagaminta daug drabužių 
didžiojo karo metu; Ameri
kos R. Kryžiui. — 50 dol., mo
ksleiviams — 10 dol., neturti
ngoms sąjungietėhis ir pava
rgėliams — $110.79, “ Moterų

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS D IEN į IR NAKTĮ 

YARds 1 7 4 1 - 1 7 4 2

GAKY, IN D . LA IDO TLV IV D IR E K T O R IA I
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbonc 9000 620 W. 15th Avė.

ir bendradarbiųLf(i- 
hdui — 70 dol., Karmėlavos 
mokyklai Lietuvoje per Pik- 
čilingienę — 205 dol.

1917 m. įsteigti vakariniai 
kursai, kuriuos sąjungietės 
gausingai lankė, turėjo viso
kių diskusijų ir t.t.

Per 20 metų kuopa suren
gė 34 vakarienes, 20 prakal
bų, 36 vakarus — teatrus, 15 
balių, 21 išvažiavimą, laik
raščiui Amerika aukota $13.- 
35, o jo radio 30 dol. ir  pirko 
du Šerus.

Nuo pat įsisteigimo kuopa

. Kasmet rengiami vakarai 
ir kitokios pramogos. Susiri- 
nkitaai kas mėnuo. Į  seimus 
atstoves visuomet siunčiiam. 
Kasmet kuopa 2 sykiu užpra
šo šv. Mišias ir visos narės 
in corpore eina prie Dievo 
stalo. Po Mišių būna bendri 
pusryčiai. Už a. a. kun. A. 
Kodį kasmet užprašomos Mi
šios. Mirusių narių 17, kiek
vienai užprašytos Mišios ir 
nupirkta gėlių vainikas. Na
rės, sulaukusios 25 metų ve
dybinio gyvenimo, yra page
rbiamos ir iš kuopos iždo nu
perkamos dovanos. Kuopoj y- 
ra nemažas skaičius narių,- 
kurios nuo pat pradžios dai 
buojasi ir joms kitos padeda, 
todėl 29 kp. gražiai veikia. 

Šiemet valdybą sudaro pi-

I

Jubiliejus Gražiai 
Paminėtas

BKOOKLYN, N. Y. — Mo
terų Sąjungos 29 kp. spalių 
10 d. gražiai paminėjo 20 me
tų gyvavimo sukaktį. Suruo
šta šauni puota, kurios vedė- 
jum buvo kleb. kun. N. Pa
kalnis. Puotoj dalyvavo daug 
žmonių, kurių tarpe ir drau
gijų — moterų ir vyrų — a t
stovai. Kalbas pasakė kun. 
Kartavičius, Vilniškis, Žalnie 
raitis, Moterų Są-gos 24 kp. 
pilta. K. Dumblienė, 30 kp. 
pirm. B rangaitienė, Vaidelio 

skyriaus pirm:
Klimieiiė, Moterų Są-gos N. 
Y. ir  N. J. vai. apskrities pi- 
rmin. Subatienė, Tretininkų 
draugijos pinu. Palubinskie- 
nė, Belevtčienė ir kiti.

Gražiai padainavo solo H. 
Stagniunaitės, Lašai tė, Kaz
lauskaitė ir Šertvytaitė. Joms 
akompanavo muz. J. Jankus.

EXTRA — 7 vai. sekmadienį vakare BUDRIKO Radio Valanda. Pakeistas laikas 
iš WCFL 970 kil. Per visą žiemą bus nuo 7 iki 8 valandos vakarj.

8 Dalių Dining Room Setas už . . .  . .............................. < 0 0
5 Dalių Breakfast Setas už . . .  . ...................................^12.50
4 Dalių gražus Parlor Setas už . . .  . ................................549.50

BUDRIK FURNITURE MART
3347 S. Halsted St.

JO S . F . BUDRIK Ine,
3 4 1 7  S. H a ls te d  S t.

Tel. Boulv. 4705

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Plione BOUlevard 4139

A. Petkus
S. M. Skirias
1.1. Zolp
Ezerskis ir Suims
P J .

1410 So. 49tli Ctt Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18tli Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

L a M c z ir S u n a i 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

J. F. Eudeikis
S. C. la c ta ic z
1.0
S. P. Mažeika

4605-07 So. Hermitage Avė, 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4092 Archer Avė. 
Phone LAB'ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. a. SESUO M. FELIKSĄ, C.S.C. 
(Ona. šeštakauskaitė)

Mūsų miela Seselė M. Peliksą — sulaukus 39 metų 
amžiaus — atsiskyrė iš mūsų tarpo 1936 m., lapkričio 
14 d., 12:15 vai. ryte.

A. a. Seselė gimė kovo mėn. 6 d., 1897 m. Lietuvoj, 
Lazinskos kaime, duktė Mykolo ir Uršulės (Dragū
naitės) Šeštakauskų. Įstojo į Vienuolyną 1924 m.

Lietuvoje paliko brolį Antaną ir seseris Adelę ir 
Stanislovą; Chicagoje pusbrolį Kazimierą Laurinavi
čių, jo žmoną Uršulę ir sūnų Vladislovą; Krikšto sū- I 
nų Juozapą J'uršą ir pažystamus.

Pamaldos už velionės sielą ir laidotuvės įvyks ant- | 
radienį, lapkričio 17 d., 9:30 vai. ryte, Šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 W. Marąuėtta Rd.

Nuoširdžiai prašome gimines ir pažystamus daly
vauti laidotuvėse ir visų prašome pasilnelsti už ą. a. 
Seselės vėlę.

Šv. Kazimiero Seserys ir giminės

Parapijos mokyklos mergai
tės gražiai pašoko ir padai-1 
navo.

Moterų Są-gos 29 kp. vai-! 
dyba ir vakarienės rengimo' 
komisija dėkoa kleb. kun. N. 
Pakalniui, kalbėtojams, varg. 
J . Jankui, dainininkėms, mo
kyklos mergaitėms, taip pat 
Sąjungos 24 kp. už sveikini
mą per radio.

Ūkininkų Frontas 
Prancūzijoj

PARYŽIUS. — Prancūzų 
ūkininkų veikimo komitetas 
išleido atsišaukimą į visus 
Prancūzijos ūkininkus, ragi
ndamas juos susijungti į vie
ningą bloką kovai su komu
nizmu.

Uždare Seniausią 
Pasaulio Laikrašti

Pekine, Kinijoje, uždarytas 
laikraštis “ Pviping Bao”, 
nes jis buvo vyriausybės opo
zicijoje. Tuo būdu dingo se
niausias laikraštis, nes “ Pei- 
ping Bao” buvo Su Kung’o 
įsteigtas 402 m. po Kristaus 
gimimo. Su Kungas išrado 
kinų spaudą. Kalbamasis lai
kraštis seniai buvo pasidaręs 
panašus į mūsiškius laikras- 
.čiusj 18Į0^iu. būvą die
nraštis. Jis yra suvaidinęs di
delį vaidmenį naujųjų laikų 
Kinijos istorijoje. Be to, ir 
Europos spaudos buvo daž
nai cituojamas. (XP)

Dievas per virš kryžių ne
uždeda.

Turės Namus Ir 
Koplyčię

Prieš metus Kaune, Žemai- 
I čių g. 59 nr. buvo pašventin- 
i tas pamatas ir pradėta sta- 
I tyti seserų pranciškonių vie- 
! nuo lyno rūmai ir koplyčiaį Že 
j mę tavu vienuolynui paaukc- 
J jo O. Sinkevičienė. Šiemet 
' spalių 4 d. koplyčia buvo pa
šventinta. Šventino J. E. Ar
kivyskupas Karevičius. Nors 

Į įlietus smarkiai lijo, bet žmo
nių buvo tiek daug, kad ne- 

|l tilpo koplyčioje. Į šią vie
nuolyno koplyčią galima už
eiti visiems pasimelsti.

Bulgarijoj Uždaryti 17
Kairiųjų Laikraščių
SOFIJA. — Vidaus reikalų 

ministerio įsakymu, neribo
tam laikui uždrausta 17 kai
riųjų laikraščių ir  savaitraš-, 
čių. Tie laikraščiai uždrausti | 
už tai, kad slaptai siekę ko-1 
munistinių tikslų ir norėję . 
sudaryti krašte nuotaiką liau i 

Įdies frontui sudaryti.
Be to, Bulgarijos provin

cijoje uždrausti dar keli vie- 
į tiniai laikraščiai.

VENETIAN MONUMENT C O , INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Cliicagos Lietuvių

527 NORTpVEŠTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

T e le fo n a s  S E E Ie y  6 1 0 3
Chicago, Illinois

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

STANISLOVAS
GLUŠKEVIČIUS

mirė la p k r ič io  14, 1936 m.,
10:30  v a i. v ak a re ', s u la u k ę s  
p u sės  am ž ia u s .

K ilo  iš V iln ia u s  k ra š to ,  š is  
in o n ių  a p s k r . ,  -Geranionių pa
ra p .,  A p y tių  k a im o . A m e rik o je  
išg y v en o  22 m etu s .

Paliko d id e lia m e  n u l iū d im e  
se se rį S te llą  L u k a s . šv o g e rj 
P e trę , i r  šv o g e rj J o n ą  Klima- 
č a u s k ą  i r  g im in es.

K ū n a s  p a š a rv o ta s  2515 Węst 
45 s t.

L a id o tu v ė s  įv y k s  trečiad ieiitį, 
L a p k r . 18 d. Iš  n a m y  S :30 vai, 
ry to  b u s  a t ly d i  v is  i N e k a l to  . 
P ra sd . šv e n č . P a n e lė s  p a ra p .

. bažnyčią, k u r io j  į vyles gedu
l in g o s  p a m a ld o s  u ž  velionio 
s ie tą . P o  p a m a ld ų  b u s  nulydė
tas į  šv . Kazimero k a p in e s . '-*1

N u o š ird ž ia i kviečiakne v isu s  
g im in es, d ra u g u s , i r  p a ž y s ta i  
in u s -m a s  d a ly v a u ti  š io se  lai
dotuvėse.

N u liū d ę  Sesuo, švogeriai i t  
Gin,inės.

L a id o tu v ių  d i re k to r iu s  L a c h a -  . 
wiez i r  S ū n a i. T e l. C A N al 2515 .-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

R E P u b lic  8 3 4 0

/
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“SAVO LAIMĖJIMAIS IR PASISEKIMAIS KATKAUSKATE NEŠA MUMS GARBE"
TAIP PASAKĖ BANKININKAS 

JONAS BRENZA

Brenzu Šeima Nupirko Ložę

Dienraščio ‘‘Brango” jubi
liejinio koncerto tikietų par
davinėjimo vajus įsisiūbavo. 
Kolonijose lenktynės smailė
ja. Viena kitai nenori užsilei
sti. Bet tuo tarpu West Side 
(Ausros Vartai) tebestovi pi
lnoj vietoj. Westsaidiečiai sa 
vo kvotą jau užpildė ir eina 
“ over tbe top” . Eina į prie
kį nesulaikomai. Jonas Bren
za, Metropolitan Banko pre
zidentas, nupirkęs operos lo
žą jubiliejiniam koncertui ga
rsiosios Brenzų šeimos vardu, 
sako: “ Balkų nėr, darbas Pra 
dėtas, reikia jį varyti pir
myn. Ne tik West Sidės, bet 
visu kolonijų lietuviai turi 
savo kvotas užpildyti, konce
rte dalyvauti ir išgirsti dai
nuojant garsiąją lietuviškąją 
lakštutę — Metropolitan Ope
ros artistę p-lę Oną Katkaus- 
kaitę. Ji savo laimėjimais ir 
pasisekimais mums, lietuvia
ms, neša garbę. Jos pastangas 
turime įvertinti, priduoti jai 
dar daugiau akstino ir ener
gijos. Tekyla ji ir sykiu te- 
kelia lietuviu vardą. Gausiu

gai atsilankydami į dienraš
čio jubiliejinį koncertą ir ki
tataučių akyse pasirodysime 
kaipo kultūringi žmonės ir  
gerbia savo tautoje esančius 
talentus” .

Žinoma, kad taip. Mes džiau 
giąmės, kad p. Jonas ir visi 
Brenzų šeimos nariai taip 
jaučia. I r  tai ne naujiena. 
Garsioji ir gabioji finansinin
kų Brenzų šeima visuomet 
gausingai remia lietuvių tau
tinius ir kultūrinius reikalus.

Taigi, pp. Brenzai, nupirk
dami dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
koncerto ložą, užpylė vandens 
ant įsisiūbuojančio tikietų pa
rdavinėjimo vajaus malūno. 
Dabar smarkiau suksis vajaus 
malūno ratai ir kitos koloni
jos, taip kaip ir West Side-, 
su savo- kvotomis eis “ over 
tbe top” . Pasisekimo!

Iki koncerto beliko tik try
lika dienų. Taigi, reikia su- 
brusti, kad dar prieš koncer
tą išparduoti visus tikietus. 
Tai galėsime padaryti, jei vi
si jausime pareigą ii* dienraš-

Adv. Jonas Brenza, Metro
politan State banko preziden
tas, padaręs pareiškimą, kad 
“ Draugo Dienos” koncerte 
dalyvauti yra visų pareiga. 
Jis  savo žodžius parėmė ir 
darbų, Brenzų šeimos vardu 
nupirkdamas koncertui ložą.

NEDĖLIOS RYTELĮ

(Skiriu varg. N. Kuliui ir jo būsimai gyvenimo draugei 
Petronėlei Vaišnoraitei).

čio jubiliejų švęsti ir tuo pa
čiu kariu retoj, iškilmingoj 
dainos meno šventėj dalyvau- j 
ti.

Tikietus pirkite, iš anksto. 
Reikalaukite pas savo kolo
nijos veikėjus, “ Draugo”  a- 
gentus arba telefonuokite tie
siog į “ Draugo”  ofisą.

(Gaida kaip “ Čigonė melagė, meluoja, visados” ).

Nedėlios rytelį žirgelį balnosiu.
Baltai nusiprausęs pas mergelę josiu.

Per lankelį jojau, laukelis dundėjo.
Mano širdužėlė smarkiau įplaki pradėjo.

Jojau per girelę, gegutė kukavo,
Skubu aš linksmutis pas mergelę savo.

Dar aš neįjojau uošvelio dvarelin,
Pamačiau mergelę rūtelių daržely.

Labs rytas, mergele, ar lauki svetelių,
Kodėl neatkėlei man dvaro vartelių.

Atleisk man, berneli, kad nei neregėjau,
Aš tada su žalia rūtele kalbėjau.

Nusėski, berneli, nuo bėro žirgelio,
Mes pasikalbėsim prie rūtų darželio.

Bernelis nusėdęs, mielą apkabino.
Meilingais žodeliais jis ją  pasveikino.

Iš džiaugsmo mergelė tuoj verkti pradėjo.
Gailios ašarėlės veideliais riedėjo.

Neverki, mergele, bernelis ramina,
Per visą amželį mylėt Ją ketino.

Nedėlios rytelį, gegutė kukavo,
Bernelis, mergelė, į šliūbą važiavo.

Prisiekė prieš Dievą; viens kitą. mylėti,
Kariu laime džiaugtis, ar vargas kentėti.

Lietuvytis

TAURAGE. Jurbarko miš
kuose buvo suruošta medžiok
lė. Medžioklės daviniai: nu
šauta trys lapės, trys ožiai,15 
kiškių.

Sm arkus ištrynim as —  
m alonumas ir  palengvini-, 

mas kuom et m uskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLEa
žinomas lietuvių šeimoms 

. ja u  per tr is  gentkartęs.

Ir Žydai Meldžiasi 
Už Ispaniją

Bedievių žiaurumai pavei
kė net žydus. Visose Prancū
zijos ir Alžyro sinagogose į- 
sakyta melstis už Meksikoj 
ir Ispanijoj žiauriai persekio
jamus krikščionis.

Turtuolis apetito niekada 
j neturi, ubagas — sau pilvą 
prikimšt težiūri. I

C L A S S IF IE D

Sąjungietės “Draugo”
I Koncerte In Corporė

į  WEST SIDE. — Moterų 
Są-gos 55 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą 12 d. lapkri
čio. Susirinkimas buvo skait
lingas. Svarstyta visa eilė 
bėgaimų reikalų, išklausyta į- 
vairūs raportai. Gražų rapo
r tą  komisija išdavė iš įvyku
sios bunko party pas Linke
vičius. Pasirodė, pelno gau
ta apie $60.

: Visos sąjungietės pramogai 
gražiai darbavos. Bilietų dau 
giausiai išplatino J. Klikū- 
nienė, o ką bekalbėti apie 
komisijos narę Linkevičienė. 
Iš savo pusės ji tikietų par
davė apie pusę šimto. Susi- 
rinkimas Linkevičienei padė
kojo gausiu delnų plojimu už 
užleidimą savo namo ir  pa
sidarbavimą.

Priimtas kvietimas į Mari
jonų seimą ir išrinkta atsto
vės S. Balčiūnienė ir M. Ai- 
tutienė. taip pat paskirta au
kų.

Kvietimas į dienraščio 
“ Draugo” jubiliejinį koncer
tą  taip pat priimtas. Kadan
gi “ Draugas” visuomet tar
nauja sąjungietėms, nutarta 
in corpore dalyvauti koncer
te.

Bravo! už tokį nutarimą. 
Sąjungietės už gerą geru at
simoka. Rožė

Darbuojasi Jubiliejaus i 
Proga

Serga J. Gurskis

BRIGHTON PARK. — Su
nkiai serga J. Gurskis. Guli 
apskrities ligoninėje. Gydy
tojai numato reikalą opera
cijos, kuri, sako, būsianti su
nki.

J. Gurskis priklauso prie 
kelių draugijų, kurių nariai 
prašomi ligonį atlankyti. Žmo 
na, sūnus ir  dukterys yra su
sirūpinę jo padėtimi.

Kaimynas

Partiją sudaro teisėjas Zfi 
ris, J . Mackevičius, A. Kum- 
skis, F. Voidat, A. A’mbrose, 
F. Vizgard, L. Balsevičius ir 
A. Vozbutas.

Jie vyksta į St. Petersburg, 
Florida, kur sutiks juos kiti 
miesto valdininkai kaip ta? 
M. Flynn, Zintak ir k.

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J, GRISH
LIETTW IS ADVOKATAS 

1631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roclnvell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
M etropolitan  S ta te  B an k  nam e 
V alandos kasd ien  nuo 9 Iki 5 
Panedėlio , Seredos ir Pėtnyčios 

v ak ara is  nuo  6 iki 9 
T elefonas GANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
T elefonas REPublic 9000

PARDAVIMUI BUČERNĖ

PARDUOSIU buėernę ir  grošemę, 
arba priimsiu j pusininkus. Vieta j 
gera. Išdirbta per daug metų. 1545* 
So. 50th Avė. Cicero, Illinois, tele
fonas Cicero 3500.

MAINYMUI NAMAS

• MAINYSIU 2-jų aukštų namą dėl 
, bungalow a r eottage. Namas tu ri 
5 ir  5 kambarius, beismontą, pa
stogę. Visi asesmentai užmokėti. 
1-nias morgieius $2200.00 dėl 12 me
tu. Savininkas, 1111 W. 59th St., 
Chicago.

PARDAVIMUI mūrinis namas. 3 
fintai po 4 kambarius. A rti bažny
čios. Namas geram stovy. Pastocro. 
Mūrinis garadžins. Kreipkitės Į 5211 
W. 24th St., 3-čios lubos, Cicero.

UPHOLSTERING

BRIGHTON PARK

Ar Ėmei VITAMINŲ 
Šiandien?

N aujasis NUGA-TONE d a b a r  m o k 
s liška i su stip r in ta s  su VITAM INAIS 
A i r  D  su stip r in a  susilpnėjusius o r
ganus. T a i pu ikus skilvio vaistas, 
p a ta isą s  apetitą, i r  y ra  tiesioginė pa- 
grelba. P a d id in a  skilvio ir  plonųjų  
ž arn ų  su lčių  a p y tak ą . NUGA-TONE 
veikla šird j ta  prasm e, k ad  pad id ina  
en erg iją  visais atžvilgiais. Besveik- 
stant po ligos jis  y ra  ypatingas vai
stas. M ėgink d a b ar na u ją jj NUGA- 
TO N E su stip r in ta  su VITAM INAIS 
A i r  D. P e rtik r in k  save su NAUJA 
PAJĖGA siuose vaistuose. Pasekm ės 
užtikrintos a rb a  pinigai grąžinam i. 
P a rs id u o d a  pas visus vaistininkus.

Nuo užkietėjim o im k — UGA-SOL— 
tai id ea lu s  liuosuoto jas— 25c ir  50c.

Šv. Petronėlės Dr-ja Į
“Draugo” Koncertą

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Šv. Petronėlės savo mėne
siniam susirinkime gavo kvie 
timą dalyvauti Labdarių sei
me ir dienraščio “ Draugo” 
koncerte. Kvietiniai priimti. 
Į  labdarių seimą ne tik išrin
ktos atstovės, bet dar narės 
sudėjo keletą dolerių aukų.

Į  “ Draugo”  koncertą nu
tarta vykti ir kitus kviesti, 
ypač tas nares, kurios nebu
vo susirinkime. Prašomos ne
pamiršti 29 d. lapkričio ir 
dalyvauti koncerte Civic ope
ros name. Išgirsime gražų ko
ncertą ir paremsim dienraštį 
“ Draugą” .

Pirm. R. Mazeliauskienė

Chicaeoi ir anvlinkėse “ Dr-i 
cro” agentai, platintojai ir  rė-| 
mėiai rūpinasi tinkamai pažv-' 
mėti “ Draugo”  jubilieiu. Jie j 
rūpinasi ta  proga praplatinti 
“ Dranga”  tarp" tų, kurie jo 
dar nėra užsirašė.

Ištikmiu katalikams vra ai
ški pareiga, turėti savo namuo
se dienrašti “ Drau.ga.”  Ta tu
ri daruti dėl savo labo1 ir  dėl 
labo Bažnyčios ir tautos.

Atsiminkite, kad štai senie
ji metai baigiasi ir  kad vi
siems “ Draugo” skaitvtojams 
vra rengiama maloni ir reika
linga dovana. Ta dovana yra 
skiriama visiems “ Draugo-” 
skaitytojams.

Dabar užsirašantiems yra 
garbe dėl to. kad “ Draugas” 
mini savo- 20-ties metų gyva
vimo jubilieju.

Kasdien ateina iš kolonijų 
atsiliepimų ir pasidžiaugimų. 
Svarbiausias čia daiktas yra 
tas, kad daugelis Chicagoj ir 
Idtur gauna sužinoti apie 
“ Draugą.” Atsitinka taip, 
kad ikišiol “ Draugo”  neturė
jusieji dabar jį užsisako1. Dau
giausia tame pasižymi Bri, 
bton Parkas.

Gerai Sekasi

BRIGI1TON PARK. — Jo
nas Vaitkus, 2700 W. 43 st 
užlaiko gerą modernišką ‘dry 
goods’ storą. Jum biznis eina 
gerai, nes tame turi gerą pa 
tyrimą. Jau 12 metų, kai ta 
me biznyje. Jisai žada būti 
“ Draugo”  jubiliejiniame ko
ncerte lapkričio 29 d.

TEISĖJAS JONAS T. ZŪ- 
RIS I FLORIDA

11 vai. vakare šiandien, tei 
sėjas Jonas T. Zūris su gru
pe pažįstamų išvažiuoja Flo- 
ridon, iš stoties prie 12 ir 
Michigan gat.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
f  TRINER'S ELIXIR 

©F BITTER WINE

Dabar laikas užsakyti “ Dr- 
gą” dovanoms į Lietuvą, savo 
giminėms, kas bus jiems ten 
gera Kalėdinė dovana.

Dabar Brigbton Parke pra
sidėjo- kalėdojimas. ’

Rap.

Nebūkit
Nevirškinimo.

Vergais

PKASYK SAMPELIO DYKAI 
T rioer’a B lttcr Wlno Co.
S44 S. Wcll« St., Chicago. m. 
Prlsląsk sampdl dykai
Vardas -----  ... .  . _

Visose
Vaistinėse

Kaz. Jonaitis, aptiekinin- 
kas, 2735 W. 43 st. ir jo da
lininkas C. P. Kakanauska'- 
pažadėjo būti “ Draugo” ju
biliejiniame koncerte. Sake. J 
kad tokios progos praleist’ 
negalima. j

Sunkiai sirgęs nuo lapkri
čio 2 d. St. Gluškevičius, 25- 
15 W. 45 st. vakar laimingai 
mirė. Velionis buvo lankytas 
vietinių kunigų. Prašoma vi
sų pasimelsti už Stanislovo

S ta te  4690 P ro sp e c t 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW  
6322 So. W estom  Avė. 

V alandos: kasdien  nuo 3:30 po p le t 
Iki S :30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare  
188 W . R ando lph  St. 

V alandos: kasden  nuo 9:00 ry to  
ik i 3:00 po piet.

Rakandų Taisymas 
Perrilkimas, baldų taisymas, per-

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. 'Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Avė., NEVada 7717.

PIRKITE ANGLIS DABAR

BLACK Gold Lump, $6.00; Mine 
run. $5.75: Sereenings. $4.75. 
GRUNDY MINING CO., telefonas 
CEDarcrest 1131.

siela. Rep.

CLEMENT J. PAZNOKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michigan Avė.
CHICAGO

Telephone PULlman 1293

ANGLYS ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLYS 
Mine Run . . . . . . . . . . . .  $5.75
Lump or Egg . . . . . . . . . .  6 00
Screepings . ■ . . . . . . . . . . . . .  4.75

Pašaukite diena ar naktį 
Telefonas KEDzie 3882

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonas ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų. Mo

terų, Mergaič’ų ir Vaikų. 
NERTA VILNONES' PAN- 

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VATKŲ.

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnonas gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo..

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

Tel VICtory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

JOKIŲ SUODŽIŲ

RANGE

JOKIŲ PELENŲ

OIL

Vandens Baltumo—.Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OHi RAFINUUUOTOJO  

ŠIOJ TERITORIJOJ
M es g re ita i p ris ta tom e  ir  g a ran tu o jam e  p iln ą  m ierą  su  City Sealer 

apžiū rė tais , sa ikuo tais  troka is .
KUOMET REIKIA AI AE JAUS PEČIAMS ŠAUKITE

GANal 2020
TR IA N G LE  O IL  C O M P A N Y  

2430 West 26th St., Chicago, III.
K U RU I AUTEJAI n S O K IE M S  ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager

APLANKYKITE AOIOMOBILIĮj U i  | |  SAVAITE
International Amphiteatre, prie 43čios ir S. Hals- 
ted St. gatvių, kasdien tnuo 11 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro, iki šeštadienio, lapkričio 21 d. Arba ma

tykite pilną pasirinkimą Buick automobiliu, visu 
modelių, Emil Denemark, Ine., parodos rūmuose.

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ

Čionai rasite puikiausią ir pilniausią staką GARAN
TUOTŲ, PERTAISYTŲ VARTOTŲ BUICK KA
BŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKATENAS YRA 
TOBULAM stovy ir  gražiai išrodo. Užmokėdami! 
mažą skirtumą galite išmainyti savo seną Buick’ą ir 
parvažiuoti namon nauju modeliu.

50 kitų visų išdirbysčių ir modelių.
GERAS VARTOTAS BUICK’AS YRA GERIAU

SIAS VARTOTAS KARAS!

SI Club Sodan, Ra.dio, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1075
61 Club Sodan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  975

1.936. .41 Club Sedan, Radio, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  875
1936, 41 Club Sodan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  795
1935. 61 Club Sedan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  875
1935. 41 Club Sedan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695
19.35. 67 5 Sodan.......................................................................... 875
19.35, 91 Club Sodan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  875
1934, 67 5 (Sodan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695
1934, 61 Club Sedan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695
1934, 46 2 Coupe, .....................................................................  495
1934, 41 Club Sodan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  525
1933, 97 5 Sedan.........................................................................  395
1933, 668 2-4 Coupe, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395
1932, 67 5 Sedan.........................................................................  295
1930, 57 5 Sedan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

PALYGINKIT BUICK SU VISAIS KITAIS 
TADA IR VĖL PIRKIT BUICK!


