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NACIONALISTĄ! BE PERTRAUKOS 
BOMBARDUOJA MADRIDĄ 

NELEIDŽIA RADIKALŲ MILICIJAI 
NE ATSIKVĖPTI 

MAŠINA — KORNU SKABEJA 

Giliaujamos visos miesto dalys 
ir pozicijos 

MADRIDAS, lapkr. 17. — 
.doviniais suskylėti ir iš dalies 
sugriauti Madrido universite
to puošnieji mūrai ir tarp jų 
buvusios gražios aikštes sta
čiai išvagotos. Nacionalistai 
užėmė universiteto griuvėsius. 

Mūrus suskylėjo naciona
listai su patranki! šoviniais, 
kadangi radikalai juose buvo 
Įsitaisę tvirtoves. 

Nacionalistai daro pažangą 
šioj miesto sritv. > 

Yra tik už pustrečios my
lios nuo Madrido centro, ku
rio siekia. 

MADRIDAS, lapkr. — Na
cionalistai bombarduoja Mad
ridą nuo žemės ir iš oro. Šį 
kartą kliūva visoms miesto 
dalims. Šrapneliai sproginėja 
net pačiam centre. Su šovi-

M.ADRIDAS, lapkr. 17. — 
Šiandien prieš brėkštant visas 
miestas nusagstytas didesniais 
ir mažesniais gaisrais, kurie 
iš tolo aiškiai matėsi. Ypač 
šiaurvakarine miesto dalus ne
paprastai žėrėjo. Nenutrau
kiami patranki! dundėjimai ir 
sprogstančių šovinių ir bombų 
griausmai* purtė visas apy
linkes. 

Nacionalistų kariuomenė 
atnaujino puolimus, kad radi
kalams neleidus nė atsikvėp-' 
ti, kad įsiveržus miesto ceri- j 
tran ir raudonuosius suki ap
džius. 

Ne Tisus gaisrus mieste su- Cia vaizduojama kornų skabė ja mašinai kuri naudojoma Chicago Tribūne bandoma-
ke-lia nacionalistai. Tenka pa-{jam flkyj arti Verkville. Antkart skabo dv kornų eiles. Mašina nuo daugelio darbininkų 
tirti, kad šiaurvakarinėje I atima darbą. (Aeme Photo.f 
miesto dalyje milicininkai at-
simesdami miesto centro link 
paskui save dinamituoja ir 

niais iš patranki) retkarčiais, degina visus namus ir trobė-
klindomos bažnyčios ir ligonį- sius, Jvad JiacŪMiąJjsJ^m^piiji-
nės. kns tik griuvėsius. 

Antra para, kaip dieną, taip j Smarkiausios kautynės vyk-
naktį visam mieste girdimi 
tik griausmai i r trenksmai. 

— 

MADRIDAS, lapkr. 17. — 
Vakar vakarą nacionalistų ar-

gaisrai. 
nei gyven-

Vietomis sukeliami 
Nei milicininkams 
tojams nėra ramybės, visur 
tyko mirtis, arba sužalojimai. 

Radikalų vadai negali su
prasti nacionalistų tokios lak
ti kos^ kad be paliovos pulti 
miestą. Kiek žinoma, naciona-

sta universiteto' srityje, iš j tilerija iš Casa de Campo pa-
kur nacionalistai veržias mies j k į j 0 apšaudyti šiaurvakarinę 
to centro link. I r kitose fron- j m į e s t o dalį, kad palengvinus 
to dalyse nacionalistai rengia-j t e n jsįVeržusiai savo kariuome 
si puohman. j n e į žygiavimą. Eibės nuosto-

Yakar dieną nacionalistų l i n padaryta su šrapneliais. 
lakūnai tris kartus bombarda-1 
vo kai kurias miesto dalis ir į S u v i e n u * r a P n e l i u k l i l l d>'-
milicininkų pozicijas. I ) a u g , tas pavyzdinis kalėjimas, nu-
žuvusiųjų ir sužeistųjų. I P 1 § š t a s t o - ° ( l a l l s i r ' ^ ^ ^ 

listai dirba planingai. Be mie- -Girdima kad radikalų jun- v i e n a s i e n a ; D a l i s k a l l T l m P a ; 
sto griovimo i r milicininkų ta, kurios priešakyje yra g e n j s p r u k ° > ° l i k l l s l e J i suvaryti į 
pozicijų naikinimo jie, matyt, Miaja, jau pradeda aima-
negali pasiekti tikslo. nnoti, kad miesto ginėjų jė-

Radikalams daromi milži- gos žymiai mažėja. 
Pritrūko laikraštinio popie

riaus, tad radikalų laikraščių 

SMARKIAI VEIKIA NACI- MADRIDO RADIKALU ORO MASKVA NIEKUS DARO 
ONALISTU ARTILERIJA JĖGOS IŠ NACIU PROTESTO 

MASKVA, lapkr. 17. — 
Bolševikai turi suėmę ir aklai 

i uždarę 23 vokiečius — Vokie
tijos valdinius. J ie kaltinami 

JAUNŲJŲ ŽYDĮ) SĄJŪDIS 
' LENKIJOJE 

VARŠUVA, lapkr. 17. — 
Apie 1,000 jaunųjų žydų va
kar iš čia leidosi pėsti žygiuo
ti per Lenkiją į Rumuniją, o 
iš tenai į Palestiną, kad šį 
kraštą " įšvadavus" nuo ara
bų. Pakeliuį prie žygiuojan
čių dar keli tūkstančiai jau
nųjų žydų turėjo prisijungti. 
Pirmąja naktį jie turėjo nak
voti Gora Kalwarja miestely, 
kur žydai turėjo parūpinti na
kvynę. Iš Rumunijos kelionė 
į Palestiną jūromis jiems bu
vo užtikrinta. 

Netoli (Varšuvos pasiųsta 
policija sulaikė žygiuojančius 
ir įsakė grįžti atgal. Pasireiš
kė kova. Nuo jų atimta vėlia
va ir lauko virtuvė. Daug žy
giuojančių sužeista ir visi iš
blaškyta. Tuo būdu sukone-
veiktas žydų žygiavimas. 

Lenkai nori nusikratyti žy-
dats, bet ne tokiais metodais, 
kaip nori jaunieji žydai. 

MIESTAS [SPĖJAMAS 
MAŽINTI IŠLAIDAS 

nišdti nuostoliai. Besigindami 
jie neteks amunicijos ir karo 
medžiagos. 

PASKIRTAS LAIVYNO 
PASEKRETORIUS 

AVASHINGTON, lapkr. 17. 
— Prez. Rooseveltas paskyrė 
C. Edisoną iš New Jersey ka
ro laivyno departamento pa-
sekretorium. 

Iki "Draugo" jubilie
jinio koncerto liko tik 
11 dienu. Koncertas bus 
lapkričio 29 d., 3 vai. 
po pietų, Chicago Civic 
operos name. Ar jau 
turite tikietu? Prašome 
įsigyti iš anksto pas 
"Draugo" išnešiotojus, 
arba telefonuokite Can
al 7790. Tikietu kainos 
55c ir aukščiau. 

i kalėjimo rūsius. Radikalai sa
kosi, kad jie prieš tai žymią 
dalį kalinių nukėlę į kitus ka
lėjimus. Vis; gi pasilikę, apie 
3,000 kalinių., 

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
Keletai dienų atostogoms grj-
žo Prancūzijon vienas prancū
zas lakūnas, kurs ilgą laiką 
tarnavo Madrido radikalams. 

Anot lakūno, pirmiau Ma
drido vyriausybė turėjusi men 
kas oro jėgas, bet paskutinė
mis dienomis susilaukė bolše
vikų naujų lėktuvų ir tuo bū
du jėgos pakankamai sustip
rintos. 

Apie 30 prancūzų lakūnų ir 
toks pat skaičius kulkasvaidi-
ninkii ir mechanikų yra radi
kalų tarnyboje, pasakoja atos 
togaująs lakūnas. Kiti laku-

VOKIETIJA DARO KARO 
SUTARTĮ SU JAPONAIS 
BERLYNAS, lapkr. 17. — 

Čia jau neslepiama, kad Vo
kietija baigia daryti militari-
nę sutartį su japonais. Iš kai 
kurių šaltinių sužinoma, kad 
sutartis1 jau padaryta, tik ne
pasirašyta. 

Sutartis yra nukreipta prieš 
bolševikinę Rusijąj kad sulai
kius Mastovos komunistų pro
pagandos plitimą iš Rusijos. 
Japonai saugos Azijos rytus 
nuo šios propagandos, o Vo
kietija — rytinę Europą. Pa
sireiškus karui, naciai sutaria 
m japonais antkart smogti 
Rusijai iš abiejų šonų, kad 
neleidus Maskvai nė susiorien 
tuoti. 

Vokietija sų Japonija pa
geidauja, kad prie jų daromos 
sutarties prisijungtų ir kitos 
valsitybės, kurios norėtų ben
drai slopinti raudonąjį pavo
jų. Ypač būtų geistina Itali
jos talka. Kol kas dar nežino
mas Italijos tuo žvilgiu nusis-
tatvmas. 

Viešųjų išlaidų komiteto di
rektorius J. O. Rees paskelbė 
Chicago miesto valdybai įspė-
jimą, Kad 193/ metais ji su
mažintų išlaidas, kadangi prie 
šingai bus sulaukta naujo fi
nansinio griuvimo. 

Rees randa, kad 1933 m. 
miestas turėjo 44,608,892 dol. 

PREZ. ROOSEVELTAS 
VYKSTA ARGENTINON" 

sankalbiu prieš sovietų vy 
riansyb^. Tas yra nepaprastai j korporatinių išlaidų, o šiemet 
sunkus nusikaltimas Rusijoje. | Jau net 50,000,000 dol., nepai-

Berlyno diplomatiniai ir 
konsulariniai atstovai Rusijo
je reikalavo, kad jiems būtų 
leista pasimatyti su areštuo
taisiais vokiečiais. Bolševikai 
nesutinka — areštuotieji 
nieku negali matytis. 

Vokietijos vyriausybė 
prisiuntė aštrų protestą prieš 

sant to, kad sumažėjo nuo*-
šimčiių mokėjimas už parduo
tus mokesčių warantus. 

Praeitais, trimis metais, Chi-Jdentai neapleisdavo savo ša 
cagoj mokesčiai daugiau kaip lies ribų. Šiandien kitaip. . 

\VASHINGTON, lapkr. 17, 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
karo laivu leidžiasi jūron a-
tostogų. Prie Šios progos jas 
vyks Argentinon. Buenos Ai* 
res mieste atidarys Amerikos 
žemyno valstybių konferenci
ją taikos reikale ir po to tuo
jau atgal grįš į J . Valstybių 
pakraščius. 

Seniau J . Valstybių presd-

v* 

cia 

leidimas sulaikomas. Paliktai Radikalai suardė šaligat-
leisti tik vienas vyriausybės I v i u s Prado muziejaus prieša-
laikraštis. Kai kuriuos lai-1 kyje ir iš konkreto sudarė ba-
kfrašeius norima nukelti į Va-
loneiją. 

ŠALIA MADRIDO, lapkr. 
17. — Nacionalistų kariuome
nė visu paupiu koncentruoja
ma ir patvarkoma. Sutraukta 
daugybė tankų. Sužinoma, kad 
nacionalistai rengiasi su štur
mu persikelti per upę ir pra
dėti kovą miesto gatvėse. 

Tuo būdu norima milicinin
kus suremti įvairiose miesto 
dalyse ir priversti juos bėgti, 
arba pasiduoti. 

Iš šiaurvakarinio šono mie
sto ribose nacionalistai pa-
žangiuoja. Kai radikalai bus 
suremti iš kitų šonų, jie ne
teks galvų ir turės suklupti. 

rikadas gatvėse. Tolėliau vi
sos gatvės užblokuotos j vairių 
rūšių barikadomis. 

MAŽAI IŠLEIDO KAMPA-
NIJAI 

nai yra anglų, vokiečių ir ru- V o k i e t i j o s v a l d i m ų a r e š t a v i . 
sų tautvbėa Visi vra savano-l ., . , , mą ir reikalavo, kad tuojau nai . 

Naujus bolševikų lėktuvus 
valdo išimtinai Maskvos bol
ševikų prisiųsti lakūnai. Ki-
tus visus senesnius lėktuvus 
visi lakūnai naudoja pakaito-

gu[33 nuošimčiais padidinti. 

Tas nepakenčiama. I r vėl 
numatomi sunkieji laikai, kai 
žmonės neturės iš ko mokėti 
mokesčių. Daugiau išleisti, ne 
gu tiklėtis gauti, yra skanda
las. 

būtų paskelbta įkaltinimai a-
reštuotiesiems ir kad jie ne
būtų kur aklai uždugnyti. 

Maskvos vyriausybė pas
kelbė, kad ji nepaiso Vokieti-

PRASIDfiJO ZINTAKO 
BYLA 

mis? kadangi lakūnų daug, o jos protesto. Sako, naciai ne 

:WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Praneša, kad prez. Roose
veltas savo politinei kompa
nijai turėjęs tik 670 dol. as
meniškų išlaidų. 

MAŽAI LIETUVIŠKIŲ 
PARDUOTUVIŲ 

lėktuvų per mažai. 

lAnot lakūno, tarnyba tikrai 
pavojinga, bet atlyginimas ge
ras. Radikalu vyriausybė kiek 
vienam svetimšaliui lakūnui 
moka po 50,000 prancūzų 
frankų (apie 2,325 dol.) per 
mėnesį. Pinigus išmoka Mad
rido radikalų ambasada Pary
žiuje. Matyt, mokama iš suda
rytų kitų šalių radikalų fon-

CHICAGO BENDRUOME
NES FONDAS 

LAZDIJAI. — Miestelis tu[dų. 
ri per 3,000 gyventojų, tačiau 
lietuviškų parduotuvių bei į-
monįų labai maža. Manufak
tūros, galanterijos parduotu
vės, viešbučiai ir kt. įmonės 
kitataučių rankose. Lazdijuo
se, kaip apskrities centre, yra Chicagos bendruomenės fon 

dan jau surinkta 2,241,826 \ daug tarnautojų ir šiaip inte 
dol. I ligentijos. 

IŠVADUOTAS PAGROB
TAS MISIONIERIUS 

TOKIJO, Japonija, lapkr. 
17. — Iš Mandžiuko banditų 
išvaduotas katalikų misionie
rius kun. C. J. Burns, ameri
kietis. 

gali sovietams nurodyti, ką 
jie turi daryti tokiuose įvy
kiuose. 

Vokietijos vyriausybė, sa
koma, rengiasi dar kartą pro
testuoti. Berlyno santykiai su 
Maskva blogėja. 

GRIŽO DAUG DARBI
NINKŲ 

ALYTUS. — Iš> Alytaus 
apskr. į Latviją buvo išvažia
vę per 1,000 darbininkų. Šiuo 
metu daug darbininkų iš Lat
vijos grįžo. J ie nusiskundžia, 
kad paskutiniuoju metu labai 
sumažėję darbai ir pabrango 
maistas i r visas pragyveni
mas. Grįžusieji daugiau va
žiuoti į Latviją nežada. 

Vakar prasidėjo vyresniojo 
teismo buvusio klerko ,F. Zin-
tako byla. Kaltinamas fondų 
eikvojimu. Tačiau jis yra grą
žinęs visas rastas trūkstančias 
sumas. 

BOMBAJIIS, Indija, lapkr. 
17. — Čia pasikartojo indusų 
su musulmonais riaušes. Ke
liolika asmeuų sužeista. 

DU GAISRAI CHICAGOJ 

iVakar Chicagoj įvyko dn 
žymesnieji gaisrai. 

Pavojingas gaisras buvo 
kilęs Cooko apskrities ligoni
nėj. Tačiau greitai užgesin-
sintas. 

Be to, gaisras ištiko Big 
Ben Beverage Corporation 
namus, 1901 — 09 W. Roose-
velt road. Čia padaryta dideli 
nuostoliai 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; numato
ma, kad bus šalčiau. 

<F ^ 

BIZNIERIĮI, PROFESIONALU IR VISŲ ŽINIAI 
Prieš didįjį jubiliejinį koncertą lapkričio 29 d. 

dienraštis '•'Draugas*' įšeis padidintas ir pagražin
ta?:. Be to, tos laidos atspausdinsime dvigubai daugiau 
egzemplorių negu paprastai spausdiname. Įvairių pro
fesijų žmonėms ir biznieriams puiki proga pasigar
sinti. Skelbimų reikalais kreipkitės į ' 'Draugo ' ' Ad
ministracija, arba telefonuokite: CANal 7790. 
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UŽ TRUMPESNES DARBO VALANDAS 
Amerikos Darbo Federacijos suvažiavi

mas prasidėjo praėjusį pirmadienį Tampoj, 
Fla. Federacijos valdyba išdavė raportą, kur 
sakoma, kad dabar svarbiausia darbininkų 
užduotis yra darbo valandų sutrumpinamas 
ir įgyvendinimas "Sočiai Security Akto" . 

Federacija prie šio tikslo eis be atidė
liojimo. Jau ateinančios kongreso sesijos rei
kalaus išleisti įstatymą, trumpinantį darbo 
valandas. Kartu reikalaus, kad būtų vyki
namas "Sočiai Stcuritv Aktas" . Jei Aukš-
čiausysis Teismas tą aktą rastų nesuderina
mu su konstitucija, tai pervaryti prie kon
stitucijos amendmentą, tą aktą legalizuo
jantį. 

Federacija reikalauja darbo valandų 
trumpinimo dėl to, kad tai bus viena geriau
sių priemonių kovoje š~u nedarbu. Federa
cija stovi už tai, kad bedarbiai būtų suimti 
į privatines kompanijas ir biznius, o ny 
prie viešų darbų statomi. 

Federacija remia 30 valandų darbo sa
vaitę. 

JAPONIJOS IR VOKIETIJOS 
SUSIARTINIMAS 

Eina gandai, kad šiomis dienomis To
kioj, Japonijos sostinėj, pasirašyta militarė 
sutartis tarp Vokietijos ir Japonijos. Sutar
tis esanti aiškiai nukreipta prieš Sovietų 
Rusiją, Kadangi Vokietija ir Italija yra su
sibičiuliavusios, tai į tą sutartį įeina ir Ita
lija. 

Per keletą metų gandai ėjo apie susi
artinimą tarp Vokietijos ir Japonijos. Bet 
tie gandai buvo vis užginčijami Berlyne ir 
Tokioj. Dabar gandai atsinaujino. 

Kaip Vokietija, taip ir Japonija labai 
nekenčia Sovietų ltusijos. Todėl natūralu, 
kad jos padaro karinę sutartį ir pasižada 
išvien kovoti prieš nekenčiamą Sovietų Ru
siją. 

AMERIKOS RESPUBLIKŲ KON
FERENCIJA 

Gruodžio 1 d. Argentinos sostinėj, Bue
nos Aires, įvyks Amerikos respublikų kon
ferencija. Į tą konferenciją išplaukė prez. 
Rooseveltas. 

Kad prez. Rooseveltas leidžiasi į tokią 
tolimą kelionę, tai aišku, kad ją laiko labai 
svarbia. Prez. Rooseveltas davė suprasti, ku
riuo žvilgsniu būsimoji konferencija yra 
skaitoma taip svarbia. Suvažiavusiems į 
Washingtoną didžiųjų miestų majorams pre
zidentas pareiškė, kad dabar naminiai rei
kalai gali pakentėti. Sakė, kad kilusieji šen 
ten streikai gali užsitęsti savaitę kitą be 
ypatingai blogų pasekmių. Pasaulinės taikos 
palaikymas dabar esąs svarbiausias daiktas. 

Taigi prez. Rooseveltas vyksta į Ame
rikos respublikų konferenciją pasaulinės tai
kos reikalais. 

Netrukus po rinkimų prez. Rooseveitą, 
aplankė kardinolas Pacelli, popiežiaus val
stybinis sekretorius. Abu dignitoriai kalbė
josi keletą, valandų. Yra spėjama, kad tarp 
jųdviejų kalba ėjo apie pasaulinės taikos 
palaikymą! 

LAIKRAŠČIAI IR FILM0S 

Diktatoriškose šalyse nėra spaudos lais
vės. Tą jau seniai visi žinome. Tose šalyse 
tik propagandiniai laikraščiai tegali eiti. 

Šitokia laikraščių gadynė prasidėjo So 
vietų Rusijoj. Ten tik komunistiški laikraš
čiai tegali eiti. Tie laikraščiai ten yra ne 
tam, kad visuomenę informuoti ir kritiškai 

nušviesti dalykus, o tam, kad skelbti ta. 
kas diktatoriams patinka. 

Tokioj pat padėty spauda yra Vokie
tijoj ir Italijoj. 

Su judomaisiais paveikslais atsitiko tas 
pat, kas atsitiko su spauda. Pradžioj So
vietų Rusijos valdovai suprato, kad filmos, 

S. Lukas 

Skaitykite Geras Knygas 
Šiais laikais daugelyje vai 

stybių jau nėra bemokslių 
kaip ir laikraščiai, yra geras propagandai I žlnonių, kurie nesinaudotų ra-
įrankis. Tai Rusijos valdovai negaišuodami, šytu • spausdintu žodžiu. Kie-
griebėsi ir šito įrankio. 

Kai Italijoj įsigalėjo Mussolini, o Vo
kietijoj Hitleris, tai judomųjų paveikslų 
pramonė susilaukė to, ko ji susilaukė So
vietų Rusijoj. Italijoj ir Vokietijoj filmos 
turėjo stoti diktatorių tarnybon. Italijoj fil
mų pramonė suvalstybinta ir dabar netoli 
Romos yra planuojama statyti Italijos Holy-
\vood. Vokietijoj judomųjų paveikslų pramo
nė dar nėra suvalstybinta, bet paveikslų 
gamyba būtinai turi derintis su nacių pro
grama. 

SVEČIAS APIE CHICAGĄ 

kvienas, mokąs skaityti, žmo
gus myli skaityti knygas ar 
laikraščius ir semti iš jų sau 
dvasišką maistą. J is žino ii 
supranta, kad skaitymas ge
rų knygų yra naudinga c ii 
kad žinojimas ir mokslas y-
ra už turtus vertesni ir bran
gesni. 

Žmogus, beskaitydamas ge
ras knygas, daug gerų ir nau 
dingų dalykų sužino. Jam 
knygos pasako, kaip senų še

šiais laikais paprastai žmo 
nės gyvena, galvoja, jaučia 
ir kuria kokius nors dalykus 
ar atlieka kitus sau ir ki
tiems naudingus darbus dau
giausia tik dėka jėgos ir pa
tyrimo, gauto skaitant geras 
knygas. 

Kaip bėgikas laimi lenkti
nes ar kumštininkas — kum*-
tynęs ne pag lba gero <mai 
to, suvalgyto šiandien ar va 
kar, bet pagelba gerų dirks-
nių ir tvirtų raumenų, kurie 
b.^vo lavinami, mankštinami 
ir stiprinami geru maistu per 
visą jo gyvenimą, taip ir žmo-

s- i 

novėje žmonės gyveno. Jo į gaus atmintis ir protas pa-
Praėjusią vasarą Jungtinėse Valstybėse patiekia jain žinių ir įdomių mažu išsilavina per ilgą la»-

lankėsi Lietuvos Vytauto Didžiojo universi-' dalykų net iš prieš istorinių, ką ir pasidaro savystovus n 
t< to prof. S. Kolupaila J i s buvo ir Chica- akmens gadynės laikų ir pa- pagelba knygos, kuri randa 
goj. Sugrįžęs Lietuvon, laikraštyje " X X 
Amžius" aprašinėja savo kelionės įspūdžius. 

P O SVIETĄ PASIDAIRIUS jo miške. Sako, nieko bloga 
j nebūtų, jei padaužos tik gry-

Čikagon grįžo cicilistų pa -bą nurautų, ar užklupę mie-
daužos, kurios, sakosi, niekad gantį zuikį už uodegos Jiu-
nesėdi ant vietos: keliauja per tvertų, ale, eidami į mišką, 
miestus, miestelius, ale daž
niausiai suka apie farmas, 

tvorų dratus su plajcriais nu-
pjausto, vištas išgaudo, o 

kur rudeny būna daug gerby- prieš Dėkui Dieną ir nvvie-
bes, o maža darbo. ną kurkiną nukniaukia. 

Kaip tik balšavikai suglau-.' Vadinas, yra ženklų, kad 
dė -savo pruntus su cicilistų visokioms padaužoms, inimant 
pruntais ir pamatė, kad ciei- cicilistų ir balšavikų padau-
lietų padaužos, nieko neveik- j žas, teks miestuose filosofuo
dami, gražiai gyvena, jie taip; ti. O kaek čia miestuos.? gali 

suprasti ir pažinti ir tuos da 
lykus, kurie rišas net su am
žinybe, ir pakilti aukščiau 
žemiškų purvų, prie Dievo, 
prie dangiškų idealų, ir sie
kti, kas yra gera, gražu ir 
kilnu. 

Poezija savo kilniu gražu

l i a i kaip jam atrodė Chicago: 
"Chicago, vos 100 metų amžiaus teturįs 

miestas, plačjai pasklydo Michigano ežero 
pakrantėmis. Ežero krante — gražiausia mie
sto dalis; čia kyla į dangij keletas dango
raižių, ir Chicago didžiuojasi, kaip New 
Yorkas, savo "sky l ine" —debesų briauna 
arba dangoraižių profiliu. Gyviausias mies
to centras — Loop nesiskiria nuo New Yor-
ko centro, dar gal kiek geresnis ir švares
nis. Chicago turi gražių parkų, paminklų, 
namų, gražų pliažą pačiame mieste. Išilgai 
ežero tebedaroma autostrada. 

"Bet miesto centru baigiasi jo grožis, mu sužavi žmonių jausimus, 
Truputį toliau — tai baisiai neįdomus mies
telis — daugybė skerdyklų (stock-jardų), 
v'sokių fabrikų, geležinkelių tinklai pačia
me mieste, purvinos gatvės, smulkūs namu
kai, dūmas ir rūkas, smarvė..." 

Ne visai teisybė, kad su miesto centru 
baigiasi Chicagos grožis. Dūmingose dienose 
dūmų, suodžių ir smarves netrūksta ir cen
tre. Antras daiktas yra tai tas, kad gražio-

. , . . >» . •. , , savo kokius nors literatun 
šios rezidencines Chicagos mušto dalys via . 
ne centre, o apylinkėse, priemiesčiuose, k u r i ™ 8 d a l ^ . U s į v e r t i , ir prie 
dūmai nebūna taip tiršti ir smarvė nebūna 
taip aitri, kaip didžiųjų pramonių artimiese. 

Gerose knygose žmogus ra- skaitė ir sėmė iš jų sau dva 
nda dailės, meno ir tikybos sišką maistą, kurios jau se- n n e s t e i m b 

dalykus, kurie padeda jam niai uilnirštos guli kur nors 

tentų-padaužų maršrutai po ratavoti. Paukščiai gi mies
tuose taip pat nebūna palaidi. 

Gyvenimas, kaip vienas pa-

pakelia jų širdis aukštyn ir 
verčia juos gėrėtis tik tuo, 
kas dora, puiku ir šventa, o 
rimta tikroji proza sustipri
na ir pasotina jų vaizduotę, 
praturtina ją naujais įvai-1 skaitei, negu keliai valanda; 
riais vaizdais ir suteikia ne- skaityti, o paskui mažai ar 
kuriems galios ir jėgų net ir ba ir visai nieko apie tai ne 

pagalvoti. 
Atleuts valgo pusę valau 

spintoje ant lentynos apdm , F . ' . , . . . . f dauzų pasigyrė, esąs laimi Katryte: Klaryt, tavo suza-kėję ar jau gal sunaikintos. N . ,. . . . .. , ! ,_,- • , , . , 
"įt. x ° T . u ' Kasdien vis nauja vieta, dirb-' dėtims yra labai nedrąsus ir 
Mintys yra laisvos, greito? 

ir galii 
iš minč 
se paliktu - parašytų. 

Kiekviena,, rimtai galvoja 
. , ,- lėtų. Jei pasitaiko, kad kuria 

ntis asmuo privalo suprasti, i . v \ ~ 
ką skaito ir apie ką skaito. 

Nesvari 
— svarbu išmintingai perskai \ a e ^ s 

i- n - - A ™ , A ^ i dobi farmeno vistą ar gai-tvti. Geriau ir daug naudm- Į * t ° 

- . Jvasoien vis nauja vieta, dirlj- ueiuiis \ i a muai neuiąsu 
tys yra laisvos, greitos . 7* „ . . . 
/ . . i , , ti nereikia, o pilvas visad so- mažai kalbantis, 
įnyros ir įos kyla, auga i . T-? rr. • • , • . 
, , . * i , t u s - B** « eentel , kita iš- ' Klara: Taigi, taigi uz &\ų kitų asmenų knyge- * .A •' , i • i • u\ • * i -•• 

v Z kauliji SpanMOB "teisėtai vai- kio kaip tik ir teketi. 
liktu - parašytų. . „ . , . . j 

.dziai, kad ji rebelius naga- j 
lėtų. Jei pasitaiko, kad kurią j — Kas buvo seniau, kai 
dieną negauni valgyti, arba | neturėjom dar nei automobi-

V T I - I ."r. I cento, tai ir gi nėra bėdos. : Hų, nei radio! bu daug perskaitytu . ' B , 
.« . .. • i.„: iPaejes toliau nuo tanuos nu- — .Kainyne! 

, u>: : „ di ir galvosūkis pilvui paten-i Andrius Stirnakojas susiti-
giau via valandą skaityti ir , * s * l _. . 
f ,. " . . .. b . J k m t i išspręstas. kęs gatvėje Blazt Petrohejų 
kelias valandas mastyti, ką ^ ^ 2 L L - . S — - * J Z H « „ « ; « . 

SUSIRŪPINO KUMEČIŲ REIKALAIS 

didesnio literatūros praplėti-1 dos, o mankštinąs kelias va
rno ir jos auginimo prisidėti, j landas. J i s niekados rungty. 

Mintys, randamos gerose nėst? nelaimėtų, jei valgytų 

dideliai nustebęs klausia: 
— Kaip tai, tamsta gyvas?! 
— Mano Dieve! — atsako 

Petroliejus. — Sapnuoji, ar 
i ką ? Argi negaliu dar aš ant 
šio svieto gyventi. Esu ne-

knygose, yra neįkainuojamos kelias valandas, mankštintų. 
ir brangesnės už turtus, k u- tik kokį pusvalandį. Taip pa-

Šia prega liet gi noriu pra
nešti cicilistų ir balšavikų pa
daužoms, kad toks rojiškas 
gyvenimas jiems greit pasi
baigs. Sakysim, Mišigano stei-
to strielčių sąjunga savo po- i 

, .. , senas ir jaučiuos stiprus svei-
pery jau rašo nusiskundimą, i. 
kad kitą rudenį jie neturėsią 
kur kiškių medžioti, ba, sako, 

Lietuvoje dar yra apie 7,000 žemės sa- riuos žmogus gali prarasti, 
vininkų, turinčių per 50 hektarų žemės. Pas ar kas nors jam juos sunai-

katoj. Bet kame gi dalykas? 

— Matai, — sako Stirnako-
farmas apnyko visokie pa-!jas. — Vakar buvau suėjęs 

našiai yra ir su žmogaus pro- daužos; farmeriai bako pade- Benį Talakušką, kuris neap-

juos tarnauja apie 30,000 kumečių, kurie 
su šeimynomis sudaro apie 120,000 žmonių. 
Tai jau pusėtina proletariato armija. 

Kumečių teisės apginamos tam tikru 
įstatymu. Bet žemės savininkų nežmonišku
mas ir kumečių nuolaidumas padaro įstaty
mą negyvą. Kai kumečių išnaudojimas jau 
labai aiškiai pasirodė ir kai plačioji visuo
menė apie tai sužinojo, tai pasigirdo balsų, 
užtaraujančių kumečius. Mat atsirado dva
rininkų važinėjančių brangiais automobi
liais, besilankančių brangiausiuose viešbu
čiuose ir restoranuose, o nemokančių kume
čiams įstatymu nustatyto atlyginimo. 

kinti, bet žinojimo nieks ne
gali iš jo atimti ar išplėšti 
ir sunaikinti. 

Žmogus, skaitąs geras kny
gas ir rimtus katalikiškus 
laikraščius, savo mintimis, 
tartum greičiausiu lėktuvu, 
keliauja per visas istorijos 
gadynes, amžius ir įvairius 
laikotarpius, aplink visą pa
saulį, apžvelgdamas visokių j 
tautų ir valstybių gyvenimą, 

j tvarką, valdimosi būdus ir 
Šitas reiškinys jau keliamas Lietuvos apsišvietimą, 

laikraščiuose ir reikia tikėtis, kad kūme 
čiai greit susilauks geresnės ateities. 

tu ir atmintimi. Labai daž
nai jis tik skaito ir skaito, o 
visai nepagalvoja, ką skaito, 
kokias knygas ir raštus skai
to. 

Paprastai žinios, paimtos iš 
knygų ar laikraščių, pamažu 
paveikia žmogaus pietą, su
žadina jo vaizduotę ir verčia 
jį mąstyti ir atskirti gerus 
dalykus nuo nlogų. 

Pasaulis yra taip didelis ir 
įvairus, kad viską aprašyti, 
kas jame yra ir gyvena, rei 

sią sainas ir grasina šauti sakomai gražiai apie tamstą, 
kiekvieną, kas tik pasirodys kalbėjo. 

kaip atsirado ant jos gyvybė 
ir žmogus — pasaulio prigi
mties karalius, turi skaityti 
knygas, kuriose tie dalykai 
yra gvildenami ir nagrinėja
mi. 

Žmogus, norįs pažinti Die
vą ir Jo duotą žmonijai mo
kslą ir tikėjimą, privalo skai
tyti knygas, kuriose aprašy
ta ir įrodyta Dievo esimas. 
ir kitas tikybinio turinio kny ketų labai daug ir didelių 

Geras knygas ir laikraščius knygų. Tad nėra knygos ku- į ̂  k u r i o s e a p r a š y t a visas 
galima prilyginti prie geriau rioje žmogus rastų visus da t i k ė j į m a s ir pažinti Amžino-

VIS DIDINA KARO JŽGAS 

Apie didžiųjų tautų kalinius prisiren
gimus daug sykių buvo rašoma. Mažesnėsės 
taikingosios tautos dabar yra priverstos tą 
pat daryti. Danija nuo seniai buvo palinku
si prie nusiginklavimo ir jos karinės jėgos 
buvo sumažintos. Bet dabar ir Danija pra
dėjo savo krašto ir savo piliečių apsaugą 
didinti. Danijoj jau viešai pardavinėjamos 
priešdujinės kaukės. Taipgi planuojama sti
printi pietų frontą, kurs su Vokietija susi
duria. Pietų Afrikos unija nutarė stiprinti 
oro laivyną. 

Šventasis Tėvas audiencijon priėmė in
žinierių ir išradėjų kongreso delegatus. Juos 
sveikindamas, popiežius pareiškė, kad te
chniški išradimai ir pagerinimai yra geras 
daiktas. Pasakė, kad klysta tie, kurie ma
no, kad išradimai blogina darbininkų padėtį 
tuomi, kad išstumia tam tikrą dalį da i l i 
ninkų iš darbo. Čia ne išradimus reikia kal
tinti, o santvarkos netobulumą. 

sių ir greičiausių šių laikų 
susisiekimo priemonių, kurio-
«mis žmogus nukeliauja, sėdė
damas kambaryje, į visus pa 
šaulio kampelius, prie did
žiosios Kinų sienos, prie pui
kiausių Indijos šventyklų, į 
didžiausius i r gražiausius pa
saulio miestus, į visus žemy
nus ir salas, ir parodo ;jos 
jain įdomius ir įstabius jų 
dalykus. 

Jos nuveda žmogų su geo
logais į žemės vidų ir paro
do jos sudėtį, o su chemikais 
ir fizikais į visoidas labora
torijas ir jų paslaptis. 

Knygos nuneša *mogų į 
tolimiausias žvaigždei, kurių 
negali nė geriausi ir didžiau
si žiūronai pasiekti ir tarp jų 
ir žemės tolumas milijardais 
šviesos metu yra matuojamas. 

lykus smulkiai aprašytus, ir 
jeigu jis nori apie kurį nors 
dalyką daugiau žinių gauti, 
privalo ieškoti knygų, kurk> 
se tas dalykas smulkiai ap
rašytas ir išnagrinėtas. 

Jeigu žmogus nori apie 
žmoniją, kurios dalimi jis e-
sąs, žinoti, privalo istoriją 
skaityti, kuri apiina priešis
torinius, senovės, viduramžių 
ir naujuosius laikus. 

Žmogus, norįs žymesnius 
kurios nors tautos asmenis 
pažinti, privalo jų biografi
jas ir gyvenimus, kur apra
šyta jų asmenybės būdai ir 
nuveiktieji žmonijos, tėvynės 
ar Bažnyčios gerovei darbai, 
skaityti. 

Jeigu žmogus nori sužino
ti šios mūsų planetos - žemės 
ir jos atsiradimo pradžią ir 

šios Šviesos, Tiesos ir Gyvy
bės Šaltinį. 

Je i nori pažinti komuniz
mą, turi skaityti apie jį pa
rašytas knygas, kuriose išdė
styta jo tikslas, kokias žmo 
nijai jis nelaPmes atneša ir 
kokie būna jo vaisiai tose 
šalyse, kur jis įsigali, kaip 
jis iš darbininkų padaro ve
rgus ir skurdžių luomą, kas 
atsitiko jam įsigalėjus Rusi
joje, Ispanijoje ir kitur. 

Išmintingas, galvojantis ir 
protaujantis žmogus niekad 
neskaito menkos vertės kny
gų ir raštų. J is skaito tik ge
ras knygas ir katalikiškus 
laikraščius. 

Kaip blogas ir sugedęs 
maistas nuodija žmogaus 
kraują ir pakenkia jo kūno 
sveikatai, taip ir blogos kny

gos ir menkos %-erlės raštai 
nuodija jo protą ir žudo jo 
dvasios jėgas, ir padaro žmo
gų dvikoju gyvuliu. 

Kiekvienas kiek nors apsi
švietęs ir išmintingas žmo
gus nelaiko savo namuose 
blogos spaudos, bet tik vien 
geras knygas ir raštus, ir 
skaito tik kerą, spaudą ir 
kiek galėdamas ją remia. 

TEISIŲ SKYRIUS 
j Veda adv. Charles P. K a į I 
•6322 S. Westem A v. Chgo." 

KLAUSIMAS: Kiek darb
davys mokės į vadinama ap
saugos skyrių? 

ATSAKYMAS: Darbdavys 
mokės tokį pat nuošimtį, koks 
bus atskaitomas nuo darbini
nkų. 

Neužtenka eiti prie upės su 
noru gaudyti žuvis, reikia Ir 
tinklas pasiimti. 

Proto daugiausiai reikalin
ga tuomet, kai turi reikalo 
su kvailiu, 

Kas turi knygų, tas laimi 
ngas. 

Kas neturi malonaus veido, 
tas negali atidaryti krautu
vės. 

file:///vood
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"KOL JAT7XAS, O BROLI, SĖK 
PASĖLIO GRŪDA".... MUŠU JAUNIMAS PATTES JAUtfIMO RAŠYTI IR 

JAUNIMUI SKIRIAMI RAŠTAI 

KARALAITĖ, KURI TAPO ŠVENTOJI 
Šv. Elzbietos švente pripuo

la lapkričio 19 dieną. Toji 
diena yra viena labai pažy-

gonius lankydama, nešdama 
jiems maisto ir vaistų, šelp
dama pavargėlius, našlaičius 

mėtinų ir iškilmingiau mini- j ir apleistuosius. Visus savo 
mų vienuolyno mokinių, ET> 
furth, Vokietijoje. Tą dieną 
šv. Elzbietos gyvenimas pa-

darbus aukodavo Dievo gar
bei ir maldavo kantrybes ir 
palaimos. Vieną kartą, kada 

skaitomas arba atpasakoja- ji nešė maisto pavargėliams, 
mas visiems mokiniams 
kiekvienam duodama gerti iš 
to paties puodelio, iš kurio 
gerdavo Šventoji, kada j i ta
me vienuolyne buvo prieš se
ptynis šimtus metų. Vienuo
les ir auklėtiniai meldžiasi, 
kad jų tikėjimas, a r tai lai
mėj, a r varge, būtų tokis tvi, 
rtas, koks buvo Šv. Elzbie
tos. 

Šv. Elzbieta buvo Vengri
jos karaliaus duktė. Jos tė
vai, sekdami tų dienų papro
čius, kūdikystėj sužiedavo ją 

Kevas padarė stebuklą pa
versdamas jį rožėmis, kad 
tuovni apsaugojus ją nuo na
miškių persekiojimų. 

Kada kunigaikštis Liudvi
kas žuvo kryžiaus karuose, 
šventoji buvo ištremta iš sa
vo namų. J į nenusiminė, bet 
džiaugėsi, nes buvo panašes
nė į Išganytoją, Kuris netu- ' 
rėjo kur galvos priglausti. J i 
su vaikučiais kentėjo šaltį i r 
badą, bet niekuomet neparo
dė nei mažiausio nepasiten
kinimo. Visuomet buvo malo-

su Turingi jos kunigaikščio ni, kantri ir linksma, o su ea-
sūnumi, Liudviku. Dabar toji vo persekiotojais elgėsi ko 
provincija priskaityta Vokie- švelniausiai. 
. . . . 
t i j a i . 

Šv. Elzbieta, netik tėvų na
muose būdama, bet ir po ves
tuvių, buvo atsidavusi labda
ringiems darbams. J i dau
giausia laiko praleisdavo li-

J i mirė dvidešBmts keturių 
metų amžiaus, bet paliko 
mums gražų pavyzdį maldos 
ir tikros artimo meilės 

PRANAŠAVIMAS 
Mes lietuviai jau nuo seno 
Visa ką regėjom: 
Spaudė rusai, slėgė prūsai, 
Vis jus pergalė jom. 

Rusai spaudė, jau pražuvo. 
Pjaunas kraujas liejas; 
Toks ir vokiečių likimas: 
Pranyks jie, kaip vėjas! 

Trumpu laiku pamatysim, 
Slinks jie vakarop. 
O jei karas ilgiau tęsis, 
Gal nueit velniop? 

Nes kas nori daug apžioti, 
Mažai tenukanda; 
O kas grobia kitų turtą, 
I r savo praranda. 

Jog taip yra pasakyta, 
Kas su kuo kariauna, 
Tankiai patsai sau į kaktą 
Tokį smūgį gauna. 

Savo Jaiku ir krvžiokai 
Plėšė kol galėjo; 
Šiandien aiškiai visi matom, 
Pr ie ko jie atėjo. 

Taip ir šitie^ kurie mumis 
Dabar plėšia, ardo, 
Kaip kryžiokai prieis ant 

(galo, 
Kad neliks jų vardo. 

Nemaloni Padėtis I Neklusnumo Bausme 

Jaunimo Pavojus 
Pr. Kuzmarskytė, akad. I P r i p i I d y t a s n u s i s t e be j imu, 

j jis norėjo žinoti priežastį to-
j kios didelės permainos. Jau
nuolis tarė: 

Skubotai bėgau į mokyklą. 
Įlipau į gatvėkarį. Dievuliau 
mano, kiek žmonių! Tur būt, 
viso pasaulio darbininkai su
sirinko į šį gatvėkarį atsto-
vaut savo partijos reikalus. 

Taip galvojau, negalėdama 
nei kojų, nei rankų pajudint. 
Prisiminiau mamytę, kai ji 
pasakodavo, būk Lietuvoj jos 
laikais pamaldžių žmonių to
kia daugybė prisirinkdavo į 
bažnyčią, kad vos kaulai ne-
lūždavo dėl didelio spūdėsio. 

Man taip begalvojant vie
nas darbininkų išlipo ir man 
teko jo suolas užimti. Nudžiu 

! gus atsisėdau ir pradėjau mo 
•kytis lotynų linksniuotę, nes 
j pirmoji pamoka — tai loty
nų. Bet kur čia tau! Žmogus 
grūsdamasis laukan, kad duos 
į šoną, net žvaigždės sužibė
jo akyse. Na, sakau, šiaip 
'mokydamosi nieko neįsikal
siu į galvą, o antra, šiandien 
penktadienis — paskutinė 
šios savaitės pamokų diena. 
Paprastai, penktadieniais se
selė - mokytoja būna daugiau 
nuilsus, tai ir maža ko be-
klausinėja. Gal būsiu viena 
tų laimingųjų, kurios nepa
klaus. 

. . Kada sustos snigti? Jau 
dvi dienos kai sniegti ir nie
kur negalime išeiti. O, aš taip 
noriu išmėginti savo naujas 
rogutesl" skundėsi mano se
sutė. 

"Man irgi nusibodo sėdėti 
viduj. Ir aš laukiu kada sau
lė pasirodys. Bet kai nustos 

JAUNŲJŲ ŽYGIAI 

Knygų Savaite 

Ši savaitė yra skiriama kai 
po "Knygų Savai t e " , tad 
pravartu pasvarstyti, ką skai 
tome ir kokią naudą apturi
me. Daugiausia, gal, skaito
me, apysakas, romanus, no 

lų. Užtikrinam, kad būsit dan 
giau nei patenkintos, nes to
kie surpryzai, tai retenybė. 
Akademikėms dienos prailgo 
belaukiant ketvirtadienie. 
Tad visos mergaitės kviečia 
mos į akademijos salę, Šv. 
Elzbietos šventėj, lapkr. 10 
d., 3:30 vai. po pietų. 

Sodaliečių susirinkimas į-
vyko lapkričio 10 d. Be pa-pustyt, tai bent pasivėžysime' ,' ^ ~ K. v u y «P**» xu u. w pa-

, . . . ; • , . > VeleS. N o r s SIS Skai tymas y- nrfl«fn« pitrne cn^irinkimflc rogutėmis, Aldute!" r a m i n a u L a n a u d i n f f a , w įl m a ž a * * " " f * susirinkimas j ra naudingas, oet jis maža ^ u v o J(jomus tuomi, kad bu-
savo sesutę. 

Po trijų dienų pustymo, 
skaidri saulutė, lyg iš maišo, 
pabėrė didelį auksinių spin
dulių ant balto sniego. Snie
gas tik blizga, tik žėri, kaip 
raganos akys, kad net širdis 
alpsta iš džiaugsmo! Ot, tai 
bus puiku, gera, malonu nuo 
kalnelio pasileisi į pakalnę! p a k e l į a d v a s i ^ 0 k i e k s u t e i 

(teduoda peno protui. Toks I v o s v a r s t c , m a ir diskusuoja 
skaitymas yra naudingas p a - ' m a komunizmas. Gaila, kad 
vargusiam ir norinčiam leng- į n e b u v o pakankamai laiko di-
vai i r laisvai praleisti valan
dėle. 

Mums svarbu skaityti rJm-
tas, geras, moksliškas kny 
gas. Tokios knygos sužadina 
aukštesnes, kilnesnes mintis, 

skusijoms baigti, tad liko ati
dėtas ateinančiam susirinki-
mui. 

Jaunas vyras atvvko i Ro-
mą. Kelionėse įvairiose šaly
se jis susipažino> su daugeliu 
blogumų. 

Sykį, girdėdamas Tėvo Zu-
cehi pamokslą pasiryžo eiti 
pas jį išpažinties. Nežiūrint 
jo paleistuvingo gyvenimo, 
didžiausia meile buvo priim-

Kaipo ženklą, kad esi pasi
vedęs, aš reikalauju, kad kas 
rytas kai atsikelsi, atkalbė
tam u Sveika Mari ja" jos ne
suteptos jaunystės garbei, ir 
pridėtum sekančią maldelę: 
"Mano Karaliene i r mano 
Motina! Aš pasivedu tau be 
jokių sąlygų. Kad duočiau 

tas. Kunigas matė galybę blo- (' Tau ženklą mano pamaldumo, 
gų įpročių, kurie per ilgą lai
ką giliai įleido šaknis į jau
nuolio sielą. Kunigas matė, 
kad nebus galima jaunuoliui 
tuojau tomis blogybėmis nu
sikratyti. Be to, kadangi jau
nuolis buvo bevalis, nebuvo 
vilties, kad jis tas savo ydas 
tuojau atitaisytų. Todėl pata
rė jam ir drąsino, kad nenu
simintų. Jei vėl tas pačias 
nuodėmes papildytų, kad su
grįžtų pas jį, kuris visados Karaliene ir mano Motina, 
bus prisirengęs išklausyti iš- atsimink, kad aš tau priklau-

— Toji praktika., Tėveli, 
kurią jūs man patarėte mū
sų Motinos garbei, kuriai aš 
buvau ištikimas, padarė šj 
stebuklą visose mano pagun
dose aš niekad nepamiršau 
šauktis Marijos, taip kaip jus 
mane išmokinote daryti, ir 
visada jaučiau! turįs naujų 
jėgų pagundoms atsispirti. 

Kad dangiškos Motinos ga
rbė galėtų ir būti toliau ap
skelbta, jaunuolis su džiaug
smu davė kunigui leidimą iš
leisti savo beveik stebuklin
go atsivertimo istoriją. 

Vertė Eduardas Bulevi&us 
(L. K.) 

pažinties ir suteikti reikalin
gos pagalbos. Toks tėviškas 
meilumas sujaudino jaunuo
lį. J i s visados eidavo pas sa
vo išpažinties klausytoją. 

Bet, ant nelaimės, labai 
maža buvo pasitaisymo jo el
gesy, įprotis nusidėti jam bu
vo kaip antra prigimtis. Tė
vas Zucchi tad sumanė jau
nikaitį pavesti visiškai Pa
nelės Švenčiausios globai. Sy
kį, kuomet jaunikaitis atėjo 
pas jį išpažinties, kunigas 
tarė : 

— Mano sūnau, tavo sie
los išganymui ir atgailai dėl 
atsilyginimo u i nuodėmes, aš 
prašau tavęs pasivesti save 
mūsų dangiškosios Motinos, 
tavo Karalienės ir tavo Mo
tinos globai. Jei noriai pri-
imsi šį mano patarimą ir pa
siaukosi save, kaipo tikras 
tarnas ir sūnus, tikriausiai 
pajusi jos globą ir pagalbą, j tepto jaunuolio išpažinties. 

šią dieną aš paaukoju Tau 
mano akis, mano ausis, ma
no burną, mano širdį ir ma
no visą esybę. Kadangi aš 
priklausau tau, užlaikyk ir 
gink mane kaipo savo daik
tą ir nuosavybę." 

Vakare pakartok tą patį 
pirm eisiant gulti. Je i dieną, 
ar naktį, jaustum šėtono gu-
ndymą, tuojau padaryk šį Kiekvienas melonių (uo 
trumpa atsidūsėjimą: "Mano *») pardavėjas sako, kad tik 

jo melonės saldžios. 
Turtingųjų pilys pilnos mo

terų, o neturičių bakūžės — 
vaikų. 

Jei žmogus krenta, koja 
nekalta. 

Turtuoliui paršeliai, uba
gui vaikeliai. 

Dievui žvakė, velniui kna-

sau. Išlaikyk ir gink mane, 
kaipo savo daiktą ir nuosa
vybę!" 

Jaunuolis, nusidžiaugęs, 
kad gavo tokių i r malonių 
vaistų pasitaisymui iš savo 
mirtinos ligos, noriai priža 
dėjo visa sąžiningai pildyti., tas. 
Praslinkus kelioms dienoms 
jis vėl sugrįžo pas kunigą 
Zucelii, bet šį kartą pasakyti 
jam sudiev i r paprašyti pa
laiminimo, nes buvo pasirau
sęs apleisti Komą. 

Sykį, atkartodamas priža
dą, kurį jis padarė savo iš
pažinties klausytojui, atsisky 
re su kunigo palaiminimu. 

Praslinkus keturiems me
tams jaunuolis vėl sugrįžo į 
Romą ir susirado savo seną 
nuodėmklausį. 

— Man atrodo, — sakė ku
nigas Zuecbi, — kad aš klau
sau švento ir visiškai nesu-

Nuspręsta — padaryta. Pa
dėjau knygą į šalį. Ogi žiū
riu — šalia manęs sėdįs vy
ras skaito katalikišką dien
raštį "Draugą". Laikraščio 
pirmam puslapy didelėmis 
raidėmis antraštė: "Prezide
ntas Hooseveltas vėl išrink
t a s " . Sakau, man, pilietei, į-
domus straipsnis. Reik pažiū
rėt, ką ten rašo. Beskaityda 

galvojau aš. Tik nelaimė, 
kad mamytė išvažiuodama į 
miestą uždraudė išeit į lau
ką; girdi, "ne i nosies neiš-
kiškit, kol aš nesugrįšiu". 
Net ir saldainių žadėjo par
vesti, jei geros būsime; o jei 
ne — ji vis tiek sužinosianti. 
Girdi, " jūs angelėlis man 

Į pranešiąs". 

Mamytei išvažiavus, did
žiai nuliūdusios. Guodėmės 
pasakų knygomis, tai įdo-
'miais knygų paveikslėliais. 
Bet mes dar daugiau neri-
mome kai pažvelgusios pro 
langą matėme ledu padeng
tą kalnelį, kuris mus viliote 
viliojo laukan. Negalėdamos 
ilgiau iškęsti, ėmėm ir išbė
gom su rogutėmis į pat kal
ną. Vieną, antrą ir trečią ka

lvia moralio smagumo, pasi
tenkinimo! Juk tai valandė
lė praleista su geriausiu mo
kytoju, draugu; tai pasikal
bėjimas su išmintingu žmo
gumi. Kiekviena knyga rei
kia imti tuo tikslu, kad pa
sinaudoti žiniomis, mintimis. 
"Ne tas išmintingas, kuris 
daug knygų perskaito, bet 
tas, kuris nors ir mažai per
skaito, bet jomis pasinaudo
j a " . 

Tad praleiskime šią savai
tę naudingai. Susipažinkime 
su knygomis, jų autoriais ir 
įvairaus turinio raštais. Se
selė - knygininke visame pa
siruošus mums padėti. J i 
mums nurodys geriausias, tu
riningiausias ir įdomiausias 
knygas. Ant stalo išdėstyta 

- , kutmis kartas turėjo bu t mama taip susiiddmavau, kad . . _ . . . , 
, . „ _ , Joniausias. l a i p ir įvyko, 

nei nepajutau kai alkūne at-

rta smagiai pasileidom nuo- n a u j u biografijos knygų. Skai 
kalno. Puikiai pasisekė. Pas- tykime garsių mokslu pasižy 

mėjusių žmonių biografijas, 
jos sukelia mūsų širdyse pa-

pavyzdžius. 
sirėmiau į to vyro petį. Šioj Neatmenu, ar ilgai gulėjau, sistebejima- ir norą sekti jų 
juokingoj pozoj, man nesusi- tik kai kėliaus iš sniego jau-
vokiant, su savo partneriu- čiau tokį galvos skaudėjimą, 
skaičiau "Draugą". Tik su-, kad viena, be kitų pagelbos, 
syk išgirdau: "Ats iprašau j negalėjau paeit. Aldutė ver-
panele, galima atverst kita | kė: "Dabar mūs angelėlis pa-
lapą?" Sulyg tais žodžiais, | sakys mamytei viską, viską... 
rodos, kad ėmė kas ir užver- saldainių neduos", 
te karšto vandens kibirą ant 
galvos. Sumišau. Skruostai 
degte degė. Atsipeikėjus ne
žinojau, kas daryt. Aplink 
stovintieji žmonės, matydami 
mano sumišimą, pasižiūrėjo 
viens į kitą ir nusišypsojo. 
O aš vos įstengiau pasakyt 

Aldute, atgailaudama jai 
tariau, tai neklusnumo baus
mė, kurios vertai užsitarna
vome. Ir, neišlaikydama skau 
amo, atsiguliau. 

Mikalina, akademike. 

Rūtelių Vainikėlio ratelis 
labai gražiai pasirodė veiki
me. Adelina Vaikuty te, kuri 
jau tiek daug kartų pasirodė 
savo gabumais, šį kartą savo 
drauges tikrai nustebino. J i 
parašė labai gražų veikalėlį, 
kuris daugiau panašus į ope
retę, nei į dramą. J i surinko 
gražiausias liaudies daineles, 
o jos parinktos artistės taip 
gražiai padainavo, kad ne vie 
nai iš džiaugsmo ašaros rie
dėjo ir paliko žiūrovams gi
lų įspūdį. Veikalėlis pavadin
tas "Našlaitės Palinksmini
mas" . Sekančios vaidino: E. 
Sliterytė, A. Vaikuty te, K. 
Puleikytė, E. Mikšyte, A. Ru-
baitė, A. Vilimaitė ir pianis
tė V. Jovaišaitė. 

Elena Puleikytė, 
Brone Ružinskaitė, akad. 

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS 

WEST SIDK. — Šiandien 
Aušros Vartų bažnyčioje 6 v. 
ryto giedotos šv. Mišios 
už a. a. sielą Stanislovo Gluš-
<evic,iaus ir uz įsklydelių at
sivertimą, prie kurių prisidė
jo visi velionio gerieji pažįs-

Lapkričio 19 d. akademi- tami ir biznieriai, 
joj bus " B i g Broadeast". Šią A. a. Stanislovas šiandien 
pirmą tos rūšies pramogą re-j po gedulingų pamaldų bus 
ngia akademikių orkestrą. Į j laidojamas iš Nekalto Prasid. 
ši parengimą turėtų atsilan- j Švenč. Panelės parap. bažny-
kyti ne tik akademikės, bet j čios j šv. Kazimiero kapus, 
ir mergaitės iš kitų mokyk-1 Rep. 

žodį, kitą ir šoviau pro du-1 ties ir pasiryžau: ar žvaigž-
ris laukan. Nors dar tolokai' des, ar saulę matysiu — dau-
buvo iki akademijos, bet mie- giau laikraščių gatvėkary ne-
lai ėjau pėsčia džiaugdamos' skaitysiu, 
pabėgusi iš nemalonios pade I Genovaitė, akademike 

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 

TRINER S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Nebūkit 
Nevirškinimo 

Vergais 

PBASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlncr's BItter Wine Co. 
544 8. Welta St., Chieago, TU. 
Prisius* mm sampelį dykai 
Vardą* , 

Adresas 
Visose 

Vaistinėse 

DASH DDCON 
OT AND DASH DEFW?T 

FROM THE LAND OF Ttf E 
DPAGON WITH A HAND- . 
FULL OF NATIVE GIHDES.' 
THE. POPULACE fi>IDS 
THEM A PlOTOUS 

F"AREWELL / 

tfk 

THEV LEAVE THE LAND OF 
THE DRAGON AND HEAD 
INTO TWE DANK, DK&K 
CAVERNS THAT WILL ' 
LEAD TWEM TO T H E 
LAND OF THE- . 

6IANT BAT. \ 

WD«tfrtSfr 
THEV ARE GONE. 

NEVERTO R E T U R N - t 
SHALL RULE FOREVER. 
TTHE GIANT B A T į 
©CSTRCV5 ALL — T H E V 
SHALL HAVE A L/NGERING 

HCHEPOUS DEATH / 

. //i 

9.* 
\UUl 

EKPERI 
WILL 

HELAL 
rlANT B>AT tr€ppt 



DRAUGAS Trečiadienis, lapkr. 18, 1936 

Cempijonai Farmerys Porter Fox (iš Foxwood fanu, netoli S i Charles, 111.) 
su savo karve, kuri pienininkystes parodoj , Dalias, Tex., laimėjo eempijonata. J i 
per metus duoda po 29,487.7 svarus pieno. 

Taupomųjų valstybes kasų 
veikimas ypač išsiplėtė pas
kutiniaisiais metais. Šiuo m*,-

j tu kasos turi 120 savo s v 
irių. J ie veikia įvairiose Lie-
1 tuvos vietose prie Lietuvos 
I banko skyrių ir paštų. Dklea-
I niuose miestuos, yra net po 
I kelis skyrii.s. Tačiau nežiū-
| ririt viso to, Lietuvos gyven-
j tojai sutaupų atžvilgiu dar 
i negali susilyginti su kitų kra 
štų gyventojais, kurie savo 

' sutaupų turi daug daugiau. 
i Vis dėl to ir šioje srityje kas
met Lietuva sparčiais šuoliais 

I vejasi savo kaimynus ir ki
tas valstybes. 

Be taupomųjų valstybės ka 
i s u ir JŲ įkyriu* Lietuvoje dar 
yra ir visa eile rimtų bankų 

I bei kitų kredito įstaigų, ku
riose Lietuvos gyventojai ir-

|gi turi pasidėję pinikų. Tose 
I Įstaigose gyventojai turi a-* / ^ • • HH • A • kirta visa eilė. 

Lietuvos Cjyventojai Itin Apie, Mokykis amžiaus »««.!* 20° *^j*r*Tau 

į 250 Milijony Lity SutaupŲ 
Taupymo Įstaigų Tinklas Plečiamas Visame 

Krašte 

j menė Lietuvoje taip pat ra-
į ginama taupyti. Mokyklų mo 
i kiniai, daugiausia, taupo sa-
l vo kooperatyvėliuose. Ten jie 
gauna tam tikrus taupymo 

| ženklelius, kuriuos įklijuoja 
į knygute*. Paskui, išeidami 
iš mokvklu, iie savo šutau "Dėk grūdelį prie grūdelio ventojų sutaupų, nes dabar 

ir gausi pūrelį" — sako gra- visose kredito įstaigose gy-
ži lietuviška patarlė, kuri pili ventojai turi susitaupę apie 
kiai apibudina taupumo nau- 250 milijonų litų. Taupomo-
dojima ir reikalingumą. Lie- šiose valstybės kasose indė-
tuvos gyventojai, ypač pas-jlių priėmimas yra pritaikin- \ ^ e n s pratinamas taupiau bn 
kutiniaisiais metais, tai g, ra i tas smulkiųjų taupytojų rei-

pytojų skaičius Lietuvoje taip 
via nedidelis Šiuo metu iis 
siekia apie 125,000 žmonių, 
kas sudaro tik apie 5 nuoš. 
visų gyventojų. Vidutiniškai, 
vienam Lietuvos gyventojui 
t nka apie 100 litų sutaupų. 
Tai yra dar labai maža. su-

2456 

supranta ir pradeda vis dau- Įkalama. Indėliai priimami ne- ' savo ateitį. Drauge jaunimo 
giau taupyti. Ir šis taupymas ribotomis sumomis, pradedant taupymas yra gera ir auklė-
yra sąmoningas, nes žAnoisės' nuo vienc lito. jima priemonė, 
savo sunkiai uždirbtus pini-j Taupomosios valstvbės ka-
gus jau nelaiko namuose, ^ ypatingai rūpinasi jau-
kaip sakoma, sudėję panėe- m i ) U }ylVmvlų ateitimi. Tuo 
kon, bet juos pasideda į pati- t i k s | 0 k a g o g i 5 I e i d o s p e c į a | i u s 

kimus bankus ir kitas įimtas taupomuosius ženklus, kurių 
kredito įstaigas. Tose Įsl.aigo-i ] ) a ^ a | 1 ) a j a u n į e j į g a l i taupo
se žmonių sutaupoms pražūti ] t į i r l a b a i s n u l ikiomis sumo-
negrrsia joks pavojus, nes 
jos yra apsaugotos dideliais 
nekilnojamaisiais turtais, ar
ba yra garantuotos valstybes 

pa* gali atsiimti ir pradėti m a - Tačiau Lietuvos ūkiškojo 
toliau taupyti valstybės tau gyvenimo vairuotojai deda 
pomoHose kasose. Tuo būdu nemažį pastangų, kad taupy-
Lietuvos jaunimas jau iš ma- |<™as b a t l l d a u S d«Bp*ii ple

čiamas* o tuo pačiu ir ke
liamas visų visų gyventojų 
gerbūvis. Tsb. 

tvarkingiau gyventi ir kurti O J 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Tol. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

™ s J OR. P., ATKOČIŪNAS 

mis, pradedant nuo o centų. 

Office Phone 
PROspect 1C28 

Res. and Ofi'ice 
2S59 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

Jauniesiems taupytojams, ku
rie geriau taupo yra skiria
mos pensijos. Praėjusiais me-

iždo. Pati valstybė t a u p y t o - Į ^ t o k i ų pm6^ą , ) U V o p a > 

jams irgi ateina į pagalba. 
J i yra įsteigusi taupomąsias 
valstvbės kasas, kurios vra 
didelėje valdžios priežiūroje 
ir už jose padėtus pinigu; at
sako valstybės iždas su v"»su 
valdišku turtu. 

Taupomosios valstybės ka
sos pradėjo veikti 1919 me 
tais, tačiau jų veikimas bu
vo daugiau išplėstas tik po 
1923 metų, kai jau buvo įves
tas lietuviškas litas. 1925 me
tais šiose kasose Lietuvos gy
ventojai turėjo tik 241,800 li
tų sutaupų, o dabar jų turi 

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. AL 

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paeral sutarti 

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DR, J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago-
Ottice Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

jau daugiau, kaip 50 milijo-, 4 g 4 5 

nų litų. l a i yra maždaug pe
nktadalis visų Lietuvos gy 

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
Tel. CANal 0623 

DR. EDWARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat t'eet, arthritis, reuuiatikas, ul-
eeiiai ir kitos kojų ligos gydonios. 

Egzaminacija ir pasitarimas dy
kai. 

Ofisas: 3601 Belmotit Ave. 
CHlC7AGO 

Telefonas: JUNfcer 1542 
balandos: 10 ryto iki 8 :S0 vak. 

Ofiso Valandos 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedeliornis pagal sutartį 
Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

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

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

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublie 7868 

Tel. CANa" 0257 
Res. PROspect 6659 

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

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

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

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos " 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius i) 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

I 

TeL Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

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

Re3. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedeliornis susitarus 

TeL CANal 2345 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliornis nuo 10 iki 12 

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. 

vaL po pietų ir nuo T iki 8:30 z* Z. I Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

Residence 
6609 S. Artesian Ave. 
PROspect 3403 

DR. A. J. SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS 
3156 W. 59tk S i 
HEMlock 5998 
VALAND08: 

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

pagal sutarti i 

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

Reikia žinoti, kad Ona Katkauskaite yra 
susipratusi, sąmoninga lietuvaite. Ji su pasi
sekimu yra dainavusi Lietuvos Valstybinėj ope
roj Kaune. Dainavo ir Italijos operose. Per 
keletą mėty džiugino Hartfordo gyventojus, kur 
per keletą metų giedojo katalike 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. 

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

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

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. Tikiety kainos; 55c, 83c, $1.10 ir 
$1.65. 

Nuoširdžiai užprašome dalyvauti dienraš
čio "Draugo" jubiliejinėj šventėj. 
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Waukegano Lietuvių Jei sali> pasisuk į Wauke-
\7p\\,\ ^r»n, tuoj patirsi, kad Šv. Ba

ltramiejaus parapijos fbazaro 

Prieš visas parapijonij akis 
stovi parapijos vakariene ir 
bavaras. Vakarienes tikietai 
75r. Bodosi, kaina 

Daktares Paskaita 
Mergaitėms 

MABQUJKrtTĘ PABK. -

kurį visi kostumeriai galės 
kas duną pasiskaityti. 

Biznieriai Matas ir Kotri 
na Kaminskai, 2300 W. 23 st 
šiemet sulaukė 20 meti], kai 
sekmiigai veda biznį. J ie už
laiko valgomųjų daiktų krau
tuvę. Visada turi visokių į-
vairumų ir didelj pasirinki-

Pranešimai 
Tėvų Marijonų Rėmėjų dr 

gijos susirinkimas įvyCis keV 
virtadienį, lapkričio 19 d.. 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Visų kolo
nijų rėmėjų, prietelių ir va
jaus darbuotojų prašome at
vykti ir pasitarti svar.t Lais 
reikalais, o labiausiai seimo 

bazara, ki ris bus drar^riių : ~ .. : . . . . . . . 0 0 0 , * v A- kutkų, ar važiuojant 8 ga-saleje lapkričio 22, 24, ±o ir , . , , . 
Z l ,. • w«b a r Lmcoln ave., negale-2b* dienomis. . .. * ^ . j si nuo jo atsitraukti n n n p i -

Parapija ryžtasi bazara pa- rkes vieno, kito tikieto va-

prisirenglnas eina visu mm- j 
rkumu. Pirmoj vietoj patik-1 
si parapijos klebone kun gĄ**—*™ v a k a r ' 9****** m \ :

V , S? * * * § 

J. Cužauska, pardavinėjant ^ « * Konstancija O b r a i - ( ^ u h farmeriskų sūrių, span-
vakarienėm tik retus Toliau su I t i s laiikil &**** paskaita so- g » © H t o k l ^ kai*> Lietuvoj, reikalu, kuns jvyks gruodžio 

13 d. Tad neužmirškit: skait 
lingai dalyvauli, nes šis su 
».rinkimas bus paskutinis 
prieš ssimą. Valdyba 

THINGS THAT NEVER IIAPPEN 

visiems 
piginama. Su vakar ine pra- Į ^ . į ^ į S ^ ^ į / ^ I * ^ draugijos mergaitė 
dės paraptjonai savo metim _ ^ ^ Jurgaičiu. Sutikęs m s - * * * * * * b«vo &<** pri

ruošta. Nors moksliška, bet 
s;i 

daryti tokį, kokio seniai ne ką rienei. Sideravufius irgi, pa 

Visi West Sidės biznieriai 
yra susiįdomave ' 'Draugo ' ' 
jubilie iniu koncertu ir visi 

ra turėjus. Parapijonai kuone sitaikius progai parduoda po 
visi dirba ir gerai uždirba. 
Depresijos laikais ir geriau
siais norais negalėdavo 'pra-
spendyti' bazare, nes nebuvc 
iš kur gauti pinigo. Žmonės 
ateidavo tik pažiūrėti. Pasiū
lius tikietą, pasakydavo " ne
dirbu". Parapijoj gi įvairių 
išlaidų nemaža. O čia viskas 
K* mados brangu, negirdėta 
brangenybė. 

pustuzinį tikietų. 

Gal kam pasirodys šis raš
tas bevertis. Bet reikia susi
pažinti su šios parapijos liū
dna padėtimi. Kaip parapijo
nai turi kasdien, ypač sekma
dieniais, visas pamaldas būti 
susigrūdę ankštuose mokyk
los kambariuose. Dar nepajė-1 

daktarė taip kalbėjo, kad vi- \ su ^imynomis k e t m a jame 
soms klausytojoms buvo ge- > d a l v v a l l t į . Taipgi paragina 
rai suprantama. Pasitenkinu-j s a v o , k o s t umerius atsilankvti 
šios klausytojos reiškė pagei-! į h} n epaprasta "Draugo" 
davimą, kad dr. Obraitis ir J koncertą 
daugiau paskaitų sutiktų jo 

hERE JOHN. TAKt Trt\5 
flPTY CCNT5 ANO 6Cf A 
6000 DlNNEC. I <N0W IT5 
MP03SIBU TO 6ET A 600D 
MCA L F0R A QUARTK 

H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

^OMTCy«wet 

^ * OPP TO 

tntRNATVJN/M. CARTOOM U ) M. X, 

ms duoti. 

Turi Visokių 
Įvairumu 

s 

Sv. Onos draugystės narės 
nuo seniai žinomos dkleliu-
darbštumu, sumanumu, nepa
prastu gerumu. Kasmet jos 
parapijos bazare turi įsiren-

WEST SIDE. — Visi šios 
kolonijos lietuvių biznieriai 
ruošiasi prie taip vadinamos 

,a ^ s t a t y h naujos bazny- k a , a k u t o ^ ^ K f l p i n a s i > 

kad netruktų jokių gėrybių 
jų krautuvėse. 

Ketvirtadienį, lapkr. 19 d 
Aušros Vartų parap. salėj 
prasidės bazaras. Tęsis viena 
savaitę. Girdėti, kad visi biz
nieriai ketina gausiai parem
ti dovanomis ir atsilankymu. 

Rap. 

Liet. Mot. Piliečių Lygos 
susirinkamas ivvks trečiadie-
nį, lapkr. 18 d., Fellow Sliip 
Hous-, 831 W. 33rd pi. 7:30 
vai. vak. Visos narės malo T e v O A l f o n s o , P r a t lOS-1 * . fiIvar% Roekiord, 111. 

I » - . . . rsuolatinis adresas: 
nekite būtinai atsilankyti, nes k o n o , JVllSljy Rev. Fr. Alfonsas, O.F.M., 

1343 Quarry Ave.'. N. W.^ yra daug svarbių dalykų sva 
rstymui. S. Wodmar, 

Maršrutas 
i 

čios. Bet jie nebėgioja į sve
timas bažnyčias ieškoti pato 
gumų, pasitenkina sava, ne 
kantriai trokšta išeities. 

Ve ko Šv. Baltramiejaus 
parap. ir tamstos nori ir Įau

gusios savo būdą. Pernai g ry įk ia : pats ateik į parapijos 
no pelno padarė $137.75. j vakar, ir bazara ir kitus at

sivesk su savitu i. Bėgilas 

I r Šv. Antano draugystė 
panašiai dirba. J i turi nema
ža jaunų narių. J i taip pat 
kasmet bazare įsirengia bū-

Baidvkles 

Šiomis dienomis atsidarė 
nauja valgomųjų daiktu krau 
tuvė. Senas West Sidės bu
vęs biznierius Kazimieras Za 

RADIO 

PIAUTOS ŽĄSYS I 
ŠVEDIJĄ 

Klausykit: Komp* A. 
Pocius Kalba 

Šiandien ir vėl girdėsime 
dienraščio "Draugo" radi o I ž-v i n i a i P ^ a u ^ s . 

maravicms, kurs turėjo biznį y | U . W E D C ^ ^ J 

(Iruodžio 1—7 dd., pas kun. 
[Petriką, Youngstown, Ohio. 
! Gruodžio 10—16 dd., pas. 
kun. J . Lipkų, Grand Rapids, 
Mich. 

KAUNAS. — Vielos ekspo- Gruodžio 17—1!) dd., pas 
rtininkai B r. liachlinai 500 kg. kun. S. Kučą, Saginaw, Mich. 
pjautų žąsų ir ančių, kaip pa- Gruodžio 2 0 - 2 6 dd., pas 
vyzdį, išsiuntė į Švediją. J e i - . k u n - Bizauską, Detroit, Mich. 

& *•• • i . v. . Kovo 7—14 dd., pas kun. 
gu Švedijoje bus pripažinta p l 

tinkamomis^ tai pjautų žąsų 
ir ančių eksportas į Švedija 

Grand Rapids. Mich. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUJ* 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

AVest Pullmane, dabar atida 
rė valgomųjų daiktų krautu
vę 2341'So. Leavitt st. 

BRIGHTON PABK. — šio 
dą. Pernai gryno pelno padą- j j e parapijoje buvo keletą ka
rė $70.00. Draugystės pirmi-j r t u v a id inta veikalėlis "Bal
ninkų yra veiklus, sumanus dyklės". Tie, kurie tą vaidi-
ir darbštus Jonas Jakutis. Pa n į n ą matėy ^ gėrėjosi ir la-
nasiai ir visos kitos draugys- b a i p a t iko tos baidyklės. Gal s i i . a k ė jubiliejinį 
tėa bazare darbuojasi. Nesi- n e v i s i ž i n o ? k a d baidyklių 

Toliau galima paminėti, 
kad buvusi Jurgio Lapinsko 
barbernė 2203 "VV. Cerniak 
Rd. perėjo į Petro Demskės 
rankas. Jisai yra patyręs sa-

valandą po pietų. Ir šį kartą 
girdėsime ką nors naujo. Ka 
lbės visiems gerai žinoma? 
komp. Antanas Pocius. Jis 
gvildens labai įdomų ir šio
mis dienomis visiems rūpknu 
klausimu. "Draugo ' ' redak
torius papasakos žinių. Pro-

S 

lieka ir mokyklos vaikai. Ka
smet per bazara padaro pa
rapijai pelno vieną, kitą de
šimkę. 

. 

DOMICĖLĖ 
BUDRECKIENE 
(po tėvais Aluzaiti>) 

Mirė lapkričio 15 d.. 1*J36 
m.. 9 vai vakare, sulaukus pu
sės amžiaus. 

Kilo iš Kauno rėd., Rasei
nių apskričio. Kelmės parap., 
Zuinkių sodžiaus. 

Amerikoje išgyveno apie 40 
metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnus: Praną, ir Kazimierą 
ir marčia Stanislavą, dukterj 
Petronėlę Pocius ir žentą An
taną, 5 anūkus: Kazimierą, 
Bernardą ir Juliją Budreckius. 
ir Lorraine ir Patricia Pocius 
ir gimines; o Lietuvoj: seserts 
Marijoną Tamkienę, Juoaapiną 
Džedžulskienę ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 1320 So. 
48th Court, Cicero. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 19 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės siela- Po pamaldų 
ous nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines., 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Duktė, Mar
ti. Žentas, Anūkai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109. 

galima matyti ne vien ant es
trados, o ir gyvenime. Pa
imkime vyrą ar moterį, ku-

j rie yra skaitę prieštikybinius 
laikraščius 20 ar kad i r 10 
metų, tai pamatysi, kad jie 
yra tikros, net baisios bai
dyklės. Rap. Į 

vo amate darbininkas ir at- gramą, neapsieis be muzikos 
sakančiai atlieka darbą. Už-. ir dainų. Tąjygi, pasiklausy-

* Draugą , kune. 

B!N4fREtLEl 

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų-. 

- L l N I M E N T 

r^ 

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

MYKOLAS Č I P U S 
Juu sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo mylimą dėdę. At-
įniučiai jo liūdno persiskyrimo, 
yra užprašytos šv. Mišios ke
tvirtadienį, lapkričio 19 dieną, 
7:45 vai. ryto Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, Brtdgepor-
te, ir Šv. Juoaapo parapijos 
bažnyčioje, So. Chicago. 

Prašome visus gimines, drau
gus ir pažystamus dalyvauti 
šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Sesers sūnus Pran
ciškus Shagamogus. 

EXTRA — 7 vai. sekmadienį vakare BU DRIKO Radio Valanda. Pakeistas laikas 
is "^CFL 970 kil. Per visą žiemą bus nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

J.F.EUDEIKIS 
AMBUUNCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTj 

YARds 1741-1742 

VENEIIAN MONUMENT C0„ INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklu, ir 

Grabnamhį 
o 

Didžiausia paminklu dirbtuve Chicago j 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTHWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviy Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

8 Dalių Dining Room Setas už 

5 Dalių Breakfast Setas už 

4 Dalių gražus Parlor Setas už 

569.00 
$12.50 
$49.50 

A. Petkus 
S. K. Skudas 

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

718 \Vest 18th Street 
Phone MONroe 3377 

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

M s ir Šuns 
P. J. Ridikas 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

GARY, FBTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZHT 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone MOO 638 W. 15th Ave. 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St 

JOS. F. BUDRIK Ine 
3 4 1 7 S. Halsted St. 

TeL Boulv. 4705 

Ladiaicz ir Sysai 
J. F. 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

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

S. C. Lachawicz 4244 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

^ i 

4092 Archer A \ B . 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

file:///Vest
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Ka tkauskaitė • Connecticut Sostinės PasididžiavEi 
Taip Rašo Hartford Laikraščiai f . . | -i i-ka, pagali, kokios d«. vyras " ^ ^ T ^ ^ ls Lietuviu Gyvenimo Chica^oi Ir AnvlinL^i ??s yra tok*»i«'*»- pa- kad savo bu&riui <&*** 
Prisirengimas Prie Koncerto Eina Visu Fmnh, i 5 J ^ F / m i * e J *tebrta> ^d yra pavargusių kas mėnuo apie $60, o pas jį 

o * v * - " * « • i*5w 1 ! v i u u n , _ šeimynų, kuriasi nritiktn P n . r n o m a t n l^«»4-o 1 Il»-iX7»« » - * * • - ̂  

Taip Rašo Hartford Laikraščiai 
Prisirengimas Prie Koncerto Eina Visu Frontu 
Kas ja n skaitė apie Ona 

Katkanskaite, kas girdėjo ją 
dainuojant kad ir per radio, 
tas jau žino, kad ji šiandien 
yra viena žyimiausig dainini
nkių Amerikoj. Tr kadangi ji 
yra lietuvaite, del to ja tik
rai didžiuojamės. 

Bet ja didžiuojasi ir nelie
tuviai. Apie ja; gražiausia ra
šo kiekvienas muzikos kriti
kas. Apie ją puikiausia atsi
liepia ir patys Metropolitan 
Operos direktoriai. 

š ta i dar kas įdomu. 
Vakar gavome pranešimą 

B savo specialio koresponde
nto Hartfordo, Connecticut 
valstybes sostinės, kuriame 
rašo: 

grįžus iš Hartfordo į Xew 
Yorką, artistė Katkanskaite 
kalbėjo per radio iš WEAF 
stoties. 

Jei Connecticut valstybės 
sostinė, kurioj Katkauskaitė 
gimė ir augo, ja taip didžiuo
jasi, jei kitataučiai jos dai
navimu džiaugiasi, tuo labiau 
mes, lietuviai, ją turime įve
rtinti, ja didžiuotis. I 

Taip ir bus. 

Safonadienį. lapkričio 29 d. 
3 vai. po pittų, gausingai su
sirinksime į Chicago Civic 
Operą House, kur bus mini
mas dienraščio "Dranga"" Ju-

Iš Lietuvių Gyveninio Chicagoj Ir Apylinkei 
" D r a u g o " D i r e k t o r i Ų 7 r a futbolo tymo kapitonas. I kad V. Uždavinvs atvažhTotį 

C i i « V ; « U ^ « _ Jo tymas žada lošti Susmukimas 

Vakar įvyko dienraščio 
" D r a u g o " bendrovės direk
torių susirinkimas, kuriame 
aptarta daug svarbių dalykų. 
Daug kalbėta dienraščio jubi 
lieja us reikalais. Išklau?r:.« 
pranešimų, džiaugtasi ta nu >-
taika, kokia rengiamasi prie 
jubiliejinio koncerto ir išrei
kšta nuoširdus pasitenkin ; 

mas tuo faktu, kad plačioj', 
lietuvių visuomenė ir jos va
dai remia didįjį dienraščio 
užsimojamą. Išreikšta padėka 
gerb. klebonams, profesiona
lams, draugijoms ir biznie
riams, einantiems "Draugu i " 

Jo tymas žada lošti ateinan
čią savaitę Cliicagoje. 

Lietuvos Dukterų klubas 
rengia pasilinksminimo va
karą lapkričio 21 d., Liuosy-
bės salėj. 

padaryti pranešimą apie Vii 
|nių ir okupuotosios Lietuvos 
flietuvių gyvenimą. 

V. Uždavinys yra vilnietis, 
Vilniui mokslus ėjęs ir gerai 
pažįsta Vilniaus kraštą. Jo 
kalbos nepaprastai įdomios. 

Maršrutas po Chicago lie-
Šv. Antano parap. komite- I tuvių kolonijas neužilgo bus 

tas rengia sidabrinį bunce. sudarytas ir paskelbtas spau-
Seselių namo pagražinimui, ! d°je. ^ a P 
k. t. rakandų įsteigimui. Nei 

laikas pagalvoti, kokios do- vyras atsiliepė sakydamas, 
vanos yra tinkamiausios. Pa- kad savo bučeriui užmokąs 
stebėta, kad yra pavargusių kas mėnuo apie $60, o pas jį 
šeimynų, kurias pritiktų ap- nemato katalikiško laikraš-
dovanoti. Kai kurie sako, kadjeio. Todėl ir jis pritaria ir 
tarp tokių pavargusių šeimy- sako, kad prie to "surprv-
nų yra norinčių gauti kata
likišką laikraštį. Tai ir pla
nuojama ką nors tam e pada
ryti. Kitos vėl moterys užsi
mena, kad ne visose krautu-

biliejus ir dainuos Ona Kat 
fkauskaitė, kad tu* būdu i r . ' T ? t n i ™ s 

'Sekmadieni, lapkričio 8 ' J* pagerbti. ' T a , l x 9 J u b j l l ^ar . s proga 
d., New Yorko Metropoli- A ™ in .-„ v . ^ . 
to™ n « . ^ .• *- * \T l A p i e W ,iau rašo ir Chica-

atvykt! J Hartfordą, k u r j d ^ 0 t o k i a ž i n i 

Cicero Žineles 

įvyksta National (visos 
Amerikos) Flow:l Cnrysan-
theum paroda. Jai atvykus, 

"Anna Kaskas, who is list-
i ed for her initial local reci-

komitetas iškilmingai jai į t a l a t t h e C l v l c ° P e r a ] l o u s e 

įteikė gėlių bukietą. Naujo- o n N o v - ° ' *** t h e w m n e r 

šios gėlės pavadintos Onos! o f _*h« Metropolitan Opera's 
Katkauskaites vardu. Di
dieji Hartfordo dienraščiai 
— 'Har t fo rd Times" i r 
•Hartford Couraiit ' ' KA-

TKAUSKAITĘ PAVADI
NO HARTFORDO MIES
TO PASIDIDŽIAVIMU 

eontest eondueted lašt spring. 
Tn a field of 700, she was 
awarded first place. For this 
she appeared as Maddalena 
in "Rigolet to", as Lola in 
1 ' Cavalleria Rusticana' ' and 

__ as Orpheus in tbe revival of 
"HARTFORD PRIDE" . j G l u c k ' s a P e r a i n t h e P»st-
Visi komiteto nariai ir au-1 s e a s o n P^formances, and she 
kštieji valdžios a t s t o v a i , l m s b e e n s i ^ e d ^ r leading 
•«:« —* • -• 'roles in tbe forthcoming Me-

Atvyksta V . Uždavinys 

taip pat ją vadino savo 
miesto pasididžiavimu". 

Pranešęs mūsų dienraščiui 
šią žinią, korespondentas nuo 

tropolitan regular season77. 

Koncerto tikietų nusipirko 

Marąuette Parke — Dr. ir 

CICERO. — Kas penktadie 
nio vakarą, 7:30 vai., Šv. A-
ntano bažnyčioje esti labai 
svarbios konferencijos, kurias 
veda žymus mokslininkas u;, — •"* -^ «****¥/• 
literatas gerb. prof. kun. J . j vo pilna svetainė 
Vaitkevičius, M. I. C. Duo-i * 
dama progos parašyti klausi-
'mus, į kuriuos gerb. prof. at
sakinėja. Klausytojų į kon
ferenciją susirenka nemažai.. 
Matosi net iš kitų kolonijų. 
Panašių konferencijų jau se
niai mums reikėjo. 

Ateinančio penktadienio ko 
nferencija, kaip sužinota, bus 
ypatingai svarbi, todėl ne
praleiskite progos. 

keturios dovanos bus duoda 
mos prie durų, o seselės sako, 
kad jos turėsiančios daugybę 
dovanu. Kviečia visus atsila-
nkyti trečiadienio vakare, la - ' je kolonijoje 
pkričio 18 d. 

Šv. Antano draugija buv-7 
surengusi šaunią vakarienę, 
lapkričio 15 d. Programoj da
lyvavo dainininkės S. Kačiu
te, E. Kondrotaite vr akordi-
nistė Bernadišiūtė, kuri su 
savo drauge pagrojo akordi-
nais. 

Buvo duodamos dovanos 
nesirgusiems 16 nariams (nuo 
10 iki 20 metų). Žmonių bu-

Rap. 

Rengia Biznieriams 
Dovanas 

BRIOHTON PARK. — šio 
yra nemažai 

" D r a u g o " skaitytojų. Bet 
vis kasdien jų skaičius didi
namas. Ypač tas darbas eina 
" D r a u g o " jubiliejaus proga 
ir artinantis Kalėdoms. 

Kadangi Kalėdų proga yra 
paprotys, vieni kitiems tei
kia dovanas, tai dabar yra 

zo77 surengimo prisidėsiąs, 
kad tik visose Brighton Pa
rko krautuvėse rastųsi po ka
talikišką laikraštį, nes mums 

, brigbtonparkiečiams kartais 
vese matomas "Draugas" , darosi nei šis - nei - tas. Žiū-
Tai sako, gal i r tokiems biz- j rėk krautuvė, kurion eina 
menams, kurie " D r a u g o " , sau daiktų pirktis katalikai, 
nėra metams užsisakę, reikė- o lange skelbiama, kad čia 
tų ką nors padaryti. Sako, I parsiduoda prieštikvbinis lai-
gal reikėtų^ kokią « p a r ę » ar ; k r a ž t i s . * ^ 

surpryzą" surengti. Vienas j — ' a 

LIETUVIAI ADVOKATAI I C L A S S I F I E P 
R E I K A L I N G A D A R B I N I N K A I 

Roikalaujamas darbininkas ūk :o 
darbui. S. J. Lubinas, 6950 S. Peoria 
8 t Tel. WEXtworth 4103. 

Dvigubas Cellophane įvynioji 
mas Dvig-ubai-švelnių Old 
Gold pakelių duoda jums rink
tinių derlių tabakus, pačiam 
g riausiam stovy. 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. 6RISH 
LIETTTVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
R e s . 6 5 1 5 S . R o c k w e l l S t r e e t M A I N Y S I U Z-ją aukštų namą del 

T e l e p h o n e : R E P u b l i c 9 7 2 3 j ^ n g a l o w ar c o t t a g e . . N a m a s turi 
r Į o ir o kambarius, boismontą, pa-

nmrZ Z MZZZZm*Ta 'stopę. VW asesmentai užmokėti. 
I H M M R R f i R O F M l - '»" s morsi«ns $2200.00 d.'l 12 mn-

J U n i l Dl U U n U L l l tn< Savininkas, 1111 W. 59th St., 
Chicago. 

MAINYMUI NAMAS 

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
atstovas V. Uždavinys tęsia 
savo maršrutą iš Rytų Į Va
karus ir Chicagoj bus lapkri 

Moderninis M o k s l a s 
Gelbsti Sveikatos 

Būdavotojui 

savęs taip pat reiškia džiau- Į M r s . J . Poška (p-nia Poškie 
gsmą tuo faktu, kad kitatau 
čiai ja didžiuojasi ir sako: 

"Ta i garbė Onai Ki t 
kauskaitei ir mums lietu
viams! Kur tik eina, ji vi
sur save vadina lietuvaite. 
Valio, Ona! Mes tave svei
kiname, nes daugiau ir dau
giau garsini mfisų tautos 
vardą". 
Be to dar primena, kad I lienę 9 tikietus. 

gražiai darbuojasi tikietų 
platinime). 

Brighton Park — Kudirkų 
šeima 4 tikietus, Leokadija 
Gritienė 3 (3 jau seniau bu
vo nusipirkus). Aleknų šei
ma taip pat paėmė tikietų. 
B. Petraitienė 2. 

Melfcse Park — Moterų 
Sąjungos kp. per Oną Urbe-

Nėra vakaro, kad parapi
jos svetainėje nebūtų bent 
kokio nors parengimo: ban-
kittai, bunco partys, šokiai, 
debatai ir t.t. Jaunimas nuo 
senųjų veikime neatsilieka. 

°ro 

PROFESSOR 

Laukiant dienraščio "Dra.u 
6 o " koncerto, ciceriečiai stro 
piai ruošiasi, ypač kad šia
me koncerte dalyvaus taip 
žymi operos artistė Ivaškas. 
Ypač, jaunimas, girdisi, užsi
interesavęs. 

NUGA-TONE turi svarbų Zinc Phos-
phide rnišinj, duodantį naudingą 
phosphonj., be ko negal ima turėti 

i stiprių ir galingų nervų. Gydytojai | 
ČlO a.Dl'e 2 8 d . C l l i c a g O ] * i š b u s : dažnai prirašo phosphora, kad sura- • 

x
 t m minti jauslius ir sukrostus nervus. | 

V i s ą g r u o d ž i o m ė n e s i . Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. j 

Federacijos Chicago aps- .. T a s
t p»ikus vaistas moksliškai sus-, 

d " l tiprintas su VITAMINAIS A ir D ir j 
k ' H t i s , k u r i s r ū p i n a s i V . U Ž - , t u r!f geležies be ko negal ima turėti 

* turtingo raudonaisiais rutulėliais 
davinio maršrutu, t. y. su- k™'"'~ *- -*— *-
rengimu jam kalbų Vilniaus 
vadavimo reikalais, šiuo pra
šo Illinois, Wisconsino ir In
diana valstybių lietuvių ko-
lonijų veikėjus tuojau pra
nešti apskr. pirmininkui (Ig. 
Sakalui, 2334 So. Oakley av.) 
kokiomis dienomis norėtu. 

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd S t j 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
TiIlTMHMI CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH St. 
Telefonas REPubl ic 9«O0 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Wes*ern A ve. 

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

6:00 vakare 
188 W. Ramlolph St. 

Valandos: kasd*m nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

PARDAVIMUI TAVERNA 

Pardavimui taverna. Lietuvių ir 
lenką apyyventoj anvl inkėj . Geroj 
vietoj . 2819 West 55th St . 

UPHOLSTERING 
Rakandų Taisymas 

Pervi lkimas, baldų ta isymas, per-
maliavojimas, išval>Tnas. Darbas gra-
rantuojamas. Apkainavimas dj'kai. 
Žemiausios karnos mieste . Superior 
Tpliolstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave. , N E V a d a 7717. 

P I R K I T E A N G L I S D A B A R 

r D c i a r P r o f c s s o r : 

I t h i n k tKat 
women 5 h o u l d 

j u s t i iKemcn! 
F o r i s n ' t 
e v e r y wiffe 
• a r t d m f c i d 
a f u l l - f l e d ^ c d 
C i t i z e n ? 

Little Office SunsKincI 

Apie Ciceros miestą vis 
daugiau ir daugiau rūpina
masi. Vedama nauja vandens 
sistema. Gatves, gatvelės tai
somos. Turbūt, niekur nėra 
taip švarhj: gatvių ir gatve
lių, kaip Ciceros mieste. 

Darbij Ciceroje taip pat ne
trūksta^ Plušas 

TO LOSE FAT 
M M M, Katner of Brooklyn, N. T. 

wrtte»; "Have ased Kruscben for the 
P»»t 4 monthi and hav© not only lošt 35 
pounda but fael so much better in every 
way. K ven for pcople who don't care to 
reduce. Krusehen is wonderfnl to keep 
the system healthy. I belnr a narse 
ahonld know for I've tried so many 
tninrs bnt only Krusehen answered aU 
purposes." (May U, 19S2). 
J° l 0 M f a t ŠAPELY and HARMLBSS-

LY, take a half teaspoonful of Krusehen 
o»lt« ln a glass of hot water ln the 
morning before breakfast—don't miss a 
mornlng—a bottle that lasts 4 weeks 
eost« but a trlfle—«et Krusehen Salta at 
»ny drugitore ln America. If not Joy-
fully satisned after the flrst bottle— 
money back. 

kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE tnri ir kitokių vertin
gų dalykų valstijoje. Pradėk šian
dien imti sustiprintą NUGA-TONE 
ri pastebėk kaip pagryvėsi. Parduo
damas ir užtikrintas pas visus vais
tininkus. 

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

B L A C K (k)h\ Lnmp, $6 0 0 ; Mine 
run, $5.75: Sereonin^s, $4.75. 
GR N'DV MIMN'G CO., te le fonas 

|CEDarcrest 11SL 

CLEMENT J, PAZNOKASjAiSEvi 1 7 ^ ^ 
LIETUVIS ADVOKATAS ^ ^ K v S ™ * 

ATTORNEY AT LAW 
10707 So. Michigan Ave. 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

Mine Run $5 75 
liiunp or Egg 6 00 
Sereeninirs 4.75 

Pajaukite dieną ar nakti 
Telefonas K E D z i e 3882. 

Buy gloves with what 
it savęs 

Nereik mokėti 50c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gauna/na po 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji 
veikia. Ją vartodan.as per 
metus sutaupai $3.00. 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL5? 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO P U E L OHi RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes ffreilai pristatome Ir garantuojame pilna mierą su City Sealer 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET R E I K I A ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
K T I ' I H ' T * ¥ » W 7 » I * W t T W O « i r • •« - . . KLRUT ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS. Manager -J 
EMIL DENEMARK 

Draugija Visų Šventėjų la-
pričio 8 d. buvo suruošus gra
žu įvairumų vakarėli, žmo
nių buvo apie 300. 

BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

!I s e c n o 
n e e i t o 
s t ^ r t 2\ r o w 
a b o u t t K e . 
p o o r men's p a y 
M o s t w i v e s 
c o l l e c t m e n ' s 
v a t f e s n o w 
e ^ c n w e e K 
o n S ^ t u r d e \ y ! 

Prof. Noodl 

A. Bulauskis, ritama A.Bu-
lauskio, yra pasirengęs įstoti 
į moterystes luomą, lapkričio 
22 d. Šauni puota bus Šeme-
to salėj. Tikimasi, bus daug 
sveoių, nes jaunojo tėvas yra 
Tvriausias inžinieifius Jon^s 
Foundry and Mach. Co. 

Geriausio pasisekimo jau 
navedžia/ms. 

APLANKYKITE AUTOMOBILIŲ PARODĄ ty SAVAITE 
International Amphfteatre, prie 43čios ir S. Halsted gatvių, kasdien nuo 11 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro, iki šeštadienio, lapkričio 21 d. Arba matykite pilną pa
sirinkimą Buick automobiliu, visu modeliu, Emil Denemark, Inc., parodos rūmuose. 

PALYGINKIT BUICK SU VISAIS KITAIS 
TADA IR VEL PIRKIT BUICK! 

J 

Ed. Kovai, cicerietis, yra 
Boston, Mass., valstijoj. J i s j 3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 


