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SAKO, LIETUVA GALI SUSILAUKTI 
ANTROS ŽEUGOVSKUADOS

PASAULY NEGIRDĖTAS TOKS 
ATVIRUS GRASINIMAS

BERLYNAS. — Vokiečiu i nepasisekimu veikti, kaip da-

U. S. PAKRAŠČIU 
APSAUGAI

spaudos propaganda, gindama 
Klaipėdos išdavikiškas parti
jas, per daug aiškiai parodo 
savo tikslus ir savo j rodymų 
bei motyvavimų neįtikimumu 
veikia net) kiekvieno padoraus 
vokiečių skaitytojo nervus. Iš 
Klaipėdos pabėgęs nuo teismo 
Meyeris buvo nusiųstas į Že
nevą drumsti Tautų Sąjun
gos užkulisiuose. Kadangi jis 
visur rado uždaras duris, tai 
jo “skundui” paskelbti buvo 
pasamdyti šveicarų laikraš
čiai. Tuo tarpu vokiečių lai
kraščiai grasina pasauliui 
“sprogimu” prie Nemuno. 
Tačiau ir tokiais propagandos 
metodais tarptautinė vieša 
nuomonė ir signaitarinės val
stybės nebuvo suklaidintos. 
Per didelis buvo pavojus, ku
rį Neumanuas ir jo bendrai 
Klaipėdoje sukėlė Lietuvos 
suverenumui ir taikai Rytų 
Europoje, ir pavertė tų sritį 
antra Austrija.

Dabar vokiečių spauda iš
rado naujų grasinimų priemo 
nę, kuri, jų nuomone, turėtų 
veikti panašiai kaip minėtas

bar ujamų klaipėdiečių at
stovai.

Ar tai nėra nurodymas į 
viso pasaulio spaudoje jau 
svarstomos slaptos vokiečių 
lenkų sutarties klauzulės! Ar 
Želigovskis turės būti užsiun
dytas ant Lietuvos, kad leis
tų ginkluotai trečiojo reiclto 
kariuomenei įžygiuoti į Klai
pėdos kraštų, kuri Klaipėdos 
krašto išdavikiškos Neuma- 
nno ir Sasso partijos turi pa
dėti atplėšti nuo Lieuvos val
stybės ?

Tokiu atveju reikalinga ne 
tik signatarinių valstybių, bet 
viso taikingo pasaulio inter
vencija prieš trečiojo reicho 
grasinimus, kurie gali aukš
čiausiame laipsnyje sugriauti 
taikų Rytų Europoje.

REIKALINGI DIDELI
JŪROS (VANDENS) 

LĖKTUVAI

WASHINGT0N, spal. 19. 
— Federalinė aviacijos komi
sija šiandien išklausinėjo di
džiųjų lėktuvų dirbėjų, Igo- 
rų Sikorskį, kaip ir kokiu bū
dą pagerinti šio krašto avia
cijos stovį.

Šis lėktuvų inžinierius nu
rodė, kad kraštui yra Reika
linga įsigyti daugybę didelių 
jūrinių lėktuvų, ty. tokių, ku
rie gali skriski ir gali plaukti.

Jis sakė, kad priešo laivai 
lėktuvų vežioto jai gali atvež
ti galybes didžiųjų jūrinių 
lėktuvų ir su jais gali su
griauti New Yorkų ir kitus 
pakraščių miestus.

Jūriniai lėktuvai reikalingi, 
kad su jais būtų galima susi
remti jūroje su priešų lėktų-

MIRTIES BAUSMES IŠTAR 
MES BUS PATIKRINAMOS

ZAMORA VIS GI 
LAIMĖJO

PRAŠO PRANEŠTI APIE
KROATŲ TERORISTŲ

BELGRADAS, spal. 17. - 
Jugoslavijos vyriausybė pa
siuntė notų Vengrijai Prašo, srae' 
kad Vengrija įt dešimtį dienų 
praneštų apie įtroatų ir mit- 
kedoniečių terOristų aktivu- 
mų Vengrijoj. •’

Šis serbų prašymas yra ly
gus reikalavimui, bet nėra ul
timatumas.
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“Mažoji santarvė” šian
dien čia turi konferencijų.

BELGRADAS, spal. 19. — 
“Mažoji santarvė” nuspren
dė pasiųsti Vengrijai bendrų 
protestų, kad tas kraštas sa-
vo globoj laikus teroristus.

, . f * *

vais ir šiuos pastaruosius su- , Taip pat nutaria tuo
laikyti nuo pakraščių.

A r.:

kreiptis T. Sąjungom

PRANCŪZAI 
IŠNAIKINUS

KAD
DS

PARYŽIUS, spal. 19. — 
Prancūzų spauda suskato rei
kalauti, kad Prancūzijos vy
riausybė imtųsi visų galimų

sprogimas,” būtent; baugi- ■ priemonių išnaikinti visus žu
nimas Lenkija. Štai dabar 
Lenkija turi būti užsiundyta 
ant visos Lietuvos. Suvieno
dinto “ponų klubo” (Herren- 
klub) organas “Ring” iš 
“Baseler Nachrichten” rašo:f * * - i ’

“Kaune tikimasi sulaikyti 
Klaipėdos konvencijos signa
tarines valstybes nuo savo 
apsaugos pareigų vykdymo 
tuo, kad išnaudojama jų pa
čių neapykantą trečiam rei
chui. Klaipėdiečiai vokiečiai 
tam turi atkišti savo nugarų. 
Tai yra, visų pirma, skaus
mas trečiajam reichui, kuris 
negali padėti savo po karo 
atskirtiems tautiečiams. Ta
čiau gal Klaipėdos klausimas 
vienų dienų taps ir Lietuvos 
skausmu. Jei Lietuva dabar 
yra blogas didžiųjų valstybių 
garantuoto statuto nepaisymo

dikus, kurie žudo preziden
tus, mini8terius ir karalius. 
Sakoma, tas galima padaryti 
kooperuojant su kitomis val
stybėmis.

Tačiau ta pati spauda nie
ko nerašo apie tai, kas tuos 
žudikus sukelia, kokios prie
žastys sukelia žudynes ir kaip 
panaikinti tas priežastis.

NORI STEIGTI NAUJA 
PARKĄ

Taip vadinama Chicago re
kreacijos komisija padarė pla
nų, kad pasaulinės parodos 
sritį — visų nuo Roosevelt 
road iki Jackson parko, pa
keisti miesto parku žmonių 
naudai.

pavyzdys, tai ji gali susilauk-,* Komisija įdavė miesto ma-
ti, kad jos pačios prieš Len
kiją su dideliu vargu atlai
kys gyvybines teises taip pat. 
Palyginimas “H^tuva: Klai
pėda — Lenkija: Lietuva
yra politiškai labai artimas. 
Želigovskio užgrobimas Vil
niaus gali plačiu mastu pa
sikartoti prieš visų Lietuvą. 
Tada Lietuvos emigrantų vy
riausybė Ženevoje galės su 
tokiu pačiu pasisekimu ar

jorui šį planų ir tikisi, kad 
majoras nebus tam priešin
gas.

RADO EŽERE
z

TRYS NAUJI CHICAGOS SUIMTI DAR DU ĮTARIA- 
MONSIGNORAI f MIEJI

Grįžus iš Rymo Jo Eminen 
ei jai Kardinolui Mundelein, 
Chicagos Arkivyskupui, mon- 
signorų titulai suteikti kun. 
J. P. MorriRonui, Švč. Vardo

^ARSEILLES, Prancūzi
ja, spal. 19. — Turine, Itali
joj, suimtas kroatų revoliuci- 
ninkų organizacijos vadas dr. 
Anton Pavelich ir jo palydo-

katedros rektoriui, ir kun. D.' vas Eugene Kvatermik. Pran-

Nesenai kaž kur dingo bu- 
sų streikininkas unistas W. 
Penar. Vakar jo lavonas ra
stas Michigan ežere palei 52I «
ga<t. Dar nenustatyta, ar jis 
nužudytas, ar nusižudęs.

Frawley, Šv. Jeromo bažny
čios klebonui.

cūzijos policija sako, kad dr. 
Pavelich yra vyriausias Jugo

Dabar pranešama, kad dar slavijoa karaliaus ir ministe- 
kitiems trims kunigams pripa- r^° Barthou nužudymo sankal- 
žinti monsignorų titulai: kun. vedėjas. Policija‘randa, 
M. J. Sullivan, Prisikėlimų kfwl kelpt^ dienų prieš nužu- 
bažnyčios klebonui, kun. Bo- dymų dr. Pavelich su viena 
bal ir kun. Klasėm > Jauna moteriške atlankė šį

miestų ir po tlo dingo.

KELETAI DIENŲ APLEIDO 
SOSTINĘ

WASHIN|GT0N, spal. 19. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
apleido sostinę trims die
noms. Išvyko į Roanoke, Va., 
kur dalyvaus karo vetera
nams pastatytos ligoninės ati 
darymo iškilmėse. Iš ten 
vyks į Williamsburg, Va., kur

VOKIHIIOS AMBASADORIUS YRA 
HITLERININKU AGENTAS f

TAI SUSEKA KONGRESO KOMISIJA

MADRIDAS, spal. 19. — 
Sužinota, kad vos nesuiro Is
panijos vyriausybė dėl socia
listų ir kitų 'radikalų sukili
mo vadų baudimo mirties bau 

Vyriausybės organai
griežtai laikėsi nusistatymo, 
kad visi vadai turi būt nu
bausti mirties bausme ir ka
ro teismų nuosprendžiai turi 
būt galutini Respublikos pre 
zidentas Zamora nesutiko su 
tokiu nusistatymu. Pasirei
škė rimti nesusipratimai. Pa
galiau padaryta taika laimė
jus prezidentui.

Nutarta, kad karo teismams 
t duoti pilnų laisvę. Tačiau, 
jų skelbiamieji mirties baus
mės nuosprendžiai neturi būt 
galutini. Tuos nuosprendžius 
privalo patikrinti vyriausias 
tribunolas, kurį sudarys mili- 
tariniai ir civiliniai teisėjai.

PASIDAVĖ GATVĖKARIŲ
viršininką”

Ryšium su Chicago Motor 
Coach Co. darbininkų unistų 
streiku grand jury be kitų 
apkaltino dar ir gatvėkarių 
unijos finansinį sekretorių W. 
Taber ir rekordų sekretorių 
J. J. Kehoe.

Po to apkaltinimo jiedu pa
sislėpė ir tik po keletos die
nų pasidavė policijai ir abu 
uždaryti iki bus parūpinti lai
dai.

Apskrities prokuroro polici
ja anądien užgrobė visus gat 
vėkarių unijos rekordus. Pa-

Prancūzija reikalaus, kad galiau teismas nusprendė,

VAIKAS KARALIUS IMA-
. SI RIMTAI SAVO 

PAREIGŲ
BELGRADAS, spal. 19. — 

Naujas Jugoslavijos karalius 
Petras Antrasis, 11 metų 
amž., šiandien visus savo žai
slus pavedė dviem jaunesnie
ms broliukams, o< pats nu
sprendė rimtai imtis savo 
naujų karaliaus pareigų, ko
kias ant jo sukrovė jo tėvo 
— karaliaus Aleksandro, n užu 
d jonas.

Naujas karalius šiandien 
rytų su broliais išjojo tyru 
oru pakvėpuoti artimam mi
škely, o grįžęs į rūmus pri
ėmė koletų delegacijų, daly
vavusių nužudyto karaliaus 
laidotuvėse.

Apsidirbęs su tomis dele
gacijomis ir kitais vizito- 
riais, kurie palinkėjo jam lai
mingo karaliavimo ir ilgiau
sių metų, jaunas monarkas sė 
dosi klausyti mokslinimo pa
mokų, kurias veda iš Angli
jos grįžęs jo mokytojas C. C. 
Parrott.

NEW YORK, spal. 19. - 
Kongreso komisija, kuri ty
rinėja svetimšalių politinį v< i 
kimų krašte, randa, kad. Vo
kietijos ambasadorius šiame 
krašte eina dvilypes pareigas. 
Jis čia atsfoyauja Vokietijos 
valstybę ir agentauja nacių 
partijai. Vokiečių naciai šia
me krašte daug veikia Hitle
rio diktatūros naudai. O am
basadorius duoda šiems na
ciams reikalingų nurodymų ir 
patarimų.

Toks ambasadoriaus dvily
pis pareigų ėjimas yra prie
šingas tarptautiniams įstaty
mams.

MAŽĖJA ADMINISTRACI
JAI PALANKUMAS

NEW YORK, spal. 19. — 
Respublikonų partijos vadai 
ir Literary Digest žurnalas 
randa, kad mažėja gyventojų 
palankumas naujosios san
tvarkos programai1: Vykdo
muoju, taip vadinamu, šiau
diniu balsavimu per paštų mi
nėtas žurnalas suseka, kad

Jugoslavijos konstitucijoje 4net 17'°j v>lstybi’* PilWi» 
dauguma pareiškia savo ne- 
palankumo krašto administra
cijai dėl jos, kaip sakyta, n a n 
josios santvarkos programos.

pažymėta, kad karaliaus nuo
latinė gyvenimo vieta yra Ju
goslavijoje. Regentai nori 
pakeisti šį konstitucinį posmų, 
kad davus progos jaunam ko
ralui mokslintis kituose kra
štuose.

STREIKUOJA Iš SIMPA
TIJOS

Italija išduotų suimtuosius 
kroatus.

RADIJO MĖGĖJAI LIE
TUVOJE j

kad rekordai būtų grąžinti 
unijai. Kaip -tik tas atlikta, 
Taber ir Kehoe pasidavė po
licijai. . »

Lietuvoje yra keliolika ra- 
dio mėgėjų, kurie turi jsitai-,

TARPTAUTINES LAKŪNŲ 
LENKTYNES

sę trumpų bangų radio siu-’ LONDONAS, spal. 19. — 
stavėlius ir daro įvairius ban! Rytoj rytų prasideda tarptau 
dymus. Mėgėjai su tais siu-|<tinės lakūnų lenktynės iš An- 

William and Mary kolegijoj stuvėliais susižino net su j glijos į Australiją. Parengta 
jam bus suteiktas pagarbos
laipsnis.

Iš Baltųjų Rūmų paskelbta, 
kad lapkr. 15 d. prezidentą* 
išvyks , trims savaitėms į 
Warm Springs, Ga., kur j:s 
lankosi kas metai.

ATĖNAI, spal. 19. — Grai
kų parlamentas šiandien iš 
naujo Graikijos presidentu 
penkerių metų terminui išrin
ko Aleksandrų Zaimis.

Reikia palaukti lapkriti 
įvyksiančių kongreso atstovų 
rinkimų. Tada geriausiai pa
aiškės, ar respublikonai ir mi
nėtas žurnalas turi kiek tie- 
808. Per lapkričio rinkinius 
piliečiai ryškiai pasisakys, už 
kų jie stovi ir ką remiu

PECS, Vengrija, spal. 19.
— 3,000 angliakasių sustrei
kavo iš simpatijos, kuri pa- I -----------
reiškiama 1,200 angliakasia- • NEW YORK, spal. 19. — 
ms, norėjusiems savo alkiu Pagrobtas prieš keturias dio- 
požemiuose laimėti daugiau nas Louis Esposito, 23 m. 
darbo ir daugiau atlyginimo, j amž., pagaliau grįžo pas tė-

„ . i vus sveikas. Kas jį pagrobs•Pasirodė, kad kelias paras . , ... ...„ , ’ . „ , . . iir kur lis buvo laikomas yra
alkę kasykloje angliakasiai | . .. , .. ..? .r , . I paslaptis. O policija energin-pnėme menkas sąlygas ir ne- . . ....,. . • • • gai jo ieškojo,pasitenkina stoviu. Štai ir

PAGROBTASIS SUGRĮŽO

Amerika, Australija ir kitais. 21 lėktuvas. Dalyvaus kelių (sustreikavo 3,000 angliakasių 
tolimais kraštais. Tačiau vi- tautų žymiausieji lakūnai, iš Simpatijos tiems savo bro-
sas šis darbas didesnės reik
šmės dabar neturi, nes dau
giausiai tai pramogos daly
kas. Kad galima būtų duoti 
rimtesnes programas, radio 
mėgėjai mano ateinančiais me 
tais pastatyti didelę siunčia
mųjų trumpų bangų radio 
stotį.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Laimėjusiems skiriamos dide 
lės dovanos.

DIDESNIS SKAIČIUS 
ŽUVUSIŲJŲ

liams, kurie savo alkiu neat
siekė nieko naudinga.

MIRĖ GEN. VON KLUCK

LONDONAS, spal. 18. — 

Atvykusi čia laivynų konL - 
rencijon japonų atstovybė pa 
reiškia, kad ji stovės prieš n 
šokį nardančių laivų varžy
mų.

BERLYNAS, spal. 19. — 
Mirė vokiečių gen. A. ven 
Kluck, kurs pastarojo karo 
metu su savo armija vos ne

MANILA, spal. 19. — Ap
turima žinių, kad aną dienų 
per siautuaį čia ir apylinkėse 
viesulą žuvo 72 asmenys ir | užėmė Paryžiaus. Buvo 88 m. 
apie 20 kitų nesurandama. amž.

ORAS lg
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus: 
temperatūra palaipsniui kyb
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Žalgiris - Didvyrių Kovabolševikams teks prakaito išlieti. Bet tai be
reikalingas nervuotumas. Gerasis Vyskupais 
stiprins katalikų tikėjimų. “Šmeižti” sovie
tus jis neturi nei noro, nei reikalo. Bolševi- Buvo didelis džiaugsmas vo- jų būrelį medžiojimui nelaimi- 
kai savo darbais tiek jau yra apsišmeižę, kiečių tarpe rugpjūčio pabai- ngų lietuvių. Svečiams buvo 
kad nieko nei pridėti, nei atimt nebegalima, gOj, 1914 m., fies jįe išgirdo, daug juoko, o kareiviams —
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KLAUSIMAI

TSA& NĖR, TAIP NĖR
V*

' JL/j stų laikraščio redaktprius savo 
jo, kad Antrasis transatlantinis 

i turi įvykti šiemet, kitaip jis ne- 
ivęw reikšmės, bet dabar, kada dėl jo 

iavimo lėktuvas laiku neprirengtas, 
skaitytojams jau nori įkalbėti, kad, 

, kitais metais vykdomas skridimas bus

Tad, vieton rodę negudraus ir nekultūringo kad Hindenburgas sutriuškino 
nesusivaldymo, jie verčiau ramiai sau tylėtų, rusų kariuomenę ties Žalgiriu
Kam, kam, bet jiems šiuo momentu tyla — 
gera byla”.

paprastas laiko praleidimas. 
Žinoma, lietuviai buvo išsiskir
stę, ir nesirado gero vado, kad(Jannenburg), prūsų žemėj.

Bet suvirš 500 metų atgal juos sutvarkytų. Bet kai Vy 
Bet kur jie tylės. Bolševikai savo triukš- (1410), koksai buvo verksmas tautas suorganizavo lietuvius, 

mu, šmeižtais ir šlykSčia agitacija nori nu- bei nuliūdimas jų protėvių ta-1 tuomet buvo kitas dalykas. Į 
gąsdinti garbingąjį svečią ir iš anksto savo rpe, kai jiems buvo pranešta, Į Širdęs jis prisiekė nuvaryti 
pasekėjus taip nustatyti, kad jie, išgirdę kad sujungta lietuvių - lenkų 1 kryžeivius į Baltijos jūras. 
Vysk. Matulionio kalbos, neatsikrapštytų sa-1 armija sunaikino jų mylinius
vo akių ir nepamatytų teisybės. Praregėję jų1 taip pat ties Žalgiriu. Tą liū- 
šalininkai pamatytų, kad Sovietų Rusijoj nė-! dną dieną kryžiuočių galybė 
ra bolševikų agitatorių skelbiamo rojaus, bet‘ buvo amžinai pertraukta. Vy 
tikras pragaras. Vyskupas, mat, gali imti ii tautui Didžiajam vadovaujant 
teisybę pasakyti. O kas tada f Lietuviškųjų lietuviai tą nepamirštamą die- 
bolševikų biznis sumažėtų. Reikia žinoti, kad ną nupynė tėvynei nevystanti 
bolševizmą beskelbdami lietuvių tarpe, tun-1 garbės vainiką.
ka tokie Bimbai, Andriuliai, Pruseikai, Mi- Istorikai mums pasakoja, 
žarai ir visa jų eilė. jog Žalgiris jau seniai buvo

VOKIEČIŲ GRĄ3INIMAI
kovos vieta. Nors klampota 
šalis, ir šen-ten beržais bei pu
šimis apaugus, vienok buvo 
viduramžiais pirklių kelias. 
Norėdami gintaro iš Baltijos 
jūrų; jie dažnai susieidavo su 
keliaujančiomis gentimis, ir,

Jau keletą kartų mūsų dienraštyje bu
vo rašyta apie vokiečių - hitlerininkų šuny
bes, daromas Lietuvai. Ne tik Klaipėdos kra- 

’įeikšmingėsnis/ Žinomi jis pats taip *le 3ie biauriai elgiasi, varo pragaištingą tam
»į. b«t kaip kitaip išaiškinsi savo ne- kražtui darb*’ bet visai mūs^ tautai aau8 gahma manytl’ kad, begrįžda- 

ię visuomenes suvedžiojimą. nemalonumų yra pridarę. Pastaruoju laiku nu nuo jūrų, nevieną kartą jie 
ri?Ta» pats ponas mus kolioja, kiek tik iš- Propaganda prieš Lietuvą Vokietijos spau-

Ifciamas, tačiau į mūsų reikalavimus neat- d°je Jau PriėJ° Prie to> kad Pradė3° ^inti 
sako ir atskaitų iš surinktųjų pinigų nepa- Lietuvą lenkais arba antrąja želigovskiaua. 
skelbia. Visuomenė nori žinoti, kur jos su- ienas vokiečių laikraštis paskelbė, kad

pinigai sunaudoti, kokiuose bankuose jie Želigovskio užgrobimas Vilniaus gali plačiu 
mastu pasikartoti prieš visą Lietuvą. Jis,
Želigovskis, girdi, turės būti užsiundytas ant 
Lietuves, kad leistų ginkluotai treciojo rei
cho kariuomenei įžygiuoti į Klaipėdos kraš
tą.

Matote, prie ko priėjo Vokietijos naciai vyga, Jogailos žmona, jau 11 
ir kokiais sumetimais jie sudarė specialias metų kai ilsėjosi savo kape.

Patsai Jogaila buvo 33 meti] 
amžiaus, o Vytautas Didysis, 
nors 66 metųj amžiaus, stojo į 
kovą pilnas kariškos dvasios.

Ne mano tikslas aprašyti to 
mūšio priežatetis, bet galima

lėti ir kam bus paskirti likučiai. Juk vien 
ivo nupirkimui ir jo įtaisymui $31,000 
llėjo išleisti, Tos sumos, kaip jau kartą 

esame pažymėję, galėjo užtekti dviem lėktu- 
vąpa prirengti skridimui per Atlantiką.

» Atskaitų pasigenda ir Lietuvos visuome
nė Dienraštis “Rytas” tuo reikalu rašo: “Su 
viąa tauta tokiais svarbiais dalykais, o ypač sutartis su Lenkija.

p su Šiuo, nei tai. nei kuriai kitai grupei Į , tikėtlž, Lietuvos vyriau-
bio daryti* negiliąja. /Neįvykus skridįmeips dėmėsią į J^lfif^Hievokie 
• būti viešai ir’iriftltai paskubtos prježas ~~~~ ’

dėl ko jis neįvyko. Taip pat reikia vie 
šai skelbti gerai patikrintą apyskaitą, kad 
būtų vįi iriems- matoma, kur ir kokiems rei
kalams sunaudojami žmonių sudėti pinigai”.

Mes to ir reikalaujam. Tačiau jau pra
ėjo metas mėnesių, socialistai tik koliojasi, 
bet atskaitų nepaskelbia.

Ka , c' fe j*

GERIAU TYLĖTŲ

grąsinn
los kraštą nuo^. 

kių kitokių išdavikų.
šnipų

Klai 
ir viso-

8OCIALBIZN TEKIAI IR TAUTININKAI

1909 m. spalių 21 d. “Drau
ge” randame šias įdomesnes 
žinias:

IB LIETUVIŠKŲ DIRVŲ 
AMERIKOJE

kovėsi už brangų gintarą. 
Žalgiris yra apie 4130 kilo

metrų j pietvakarius nuo Kan 
no. Vieta pavadinta nuo gi
rios. Mūsų lakūnai a. a. Da
rius ir Girėnas, neatsiekę savo 
tikslo, pabaigė kelionę arti 
šios senos kariavietės.

Kuomet galutinė Žaiginį 
kova tęsėsi 1410 metais, Jad-

sakyti, jog kova buvo išsivys
čius iš priėspaudos, vergijos, 
žmogžudysčių ir plėšimo. Kol 
lietuvių tauta nebuvo priėmus 
krikšto, kryžeiviai galėjo tei-

Chicagos. lietuviai socialbiznieriai kas 
kart labiau stt>nbi$nliuoja su Lietuvos tau- 
tininkais — fašistais. Socialistas, artimas sintis, jog jie taip daro, nore 
“N-npms” žmogus, dr. Davidoūis pradėjo be- dAmi lietuvius priversti pne 
ndradarbinuti Lietuvos tautininkų laikraš- krikšto. Bet 1886 m., kai Jo- 
čiams — “L. A.” ir kitiems. Socialistų gel- gaila susituokė su Jadvyga, 
tonlapio redaktorius iš džiaugsmo rankas tri-

Tam tikslui Vytautas pašaukė 
totorius pagalbon. Jis totorius 
tiek kartų buvo sumušęs, kad 
dabar jie bijojo net atsisaky
ti. Jie nebijojo ne tiek mirties, 
kiek erzinti Vytautą. Šaukėsi 
pagalbos rusus bei ungarus ir, 
sudarydami milžinišką kariuo 
menę, žengė pirmyn, kad nu
galėti priešus.

Ulrikui ' vadovaujant, kr) 
žiuočiai linksmai marŠav. 
prieš Jogailos ir Vytauto ka 
riuomenę. Kad nebūtų jokių 
pergalės abejonių, karvedis 
Ulrikas nukalė milžinišką pa
tranką. Ikišiol teutonų ritie- 
riai patrankos nevartojo, bet 
šiuosyk stengėsi lietuviams 
lenkams užduoti mirtiną smū
gį.

Be to, kuomet šnipai prana
šė, jog lietuvių armija laba; 
didelė, Ulrikas su panieka at
siliepė, kad “tiktai gauja” 
Prie to, jis kalbėjo apie lie
tuvius, jog “jie geriau moka 

‘šaukštus vartot, negu kardus”. 
Bet liūdną Žalgirio valandą 
Ulrikas graudinosi, kad tuos 
žodžius ištarė.

Taigi, abi armijos susitiko 
ties Žalgiriu. Tarp dviejų c 
žerų buvo lygumU^apie 15 ki
lometrų pločio. Ulriko ritie 
riai buvo gerai apsiginklavę 
blėtomis apsišarvavę, o jų ar
kliai buvo dideli ir stiprūs.

Vytauto gi pulkai buvo pra 
štai, arba visai, neapšarvuoti, 
ir arkliai mažesni. Lietuviai

Iš San Francisco, Cal.
Kiek teko sužinoti, grynai 

lietuviškos šeimynos San Fra- 
nciseo yra 8; vaikiukų 4, me
rgaičių 12 ir trys maišytos 
šeimynos; du vedę lenkes, vie
nas vokietę; viso: vyrų 35, 
moterų 8. Vyrai daugiausia 
dirba prie drabužių siuvinio. 
Už 9 valandas darbo prie siu
vimo uždirba $3.00 — $3.50; 
prie kitų darbų už 9 vai. dar
bo gauna $2.25 — $2.50. Pra
gyvenimas mėnesiui $25—$30. 
Savo namus turi 7- lietuviai; 
namai verti $13,500.

Iš Los Angeles, Cal.

gi klebonai: P. J akstis iš Mt. 
Carinei, kun. St. Kučus iš Phi- 
ladelpliijos, kun. V. Vizgirda 
ir kun. Krasnickas iš VVilkes- 
Barre. Antryt pribuvo da kun. 
Albinas Ekmeniukaa ir kun. 
A. J. Kaminskas iš bhenan- 
doah, Pa. kun. V. Staknevi- 
Čius iš Newark, N. J. ir kun. 
M. šedvydis iš Bayonne, N. 
J. Oras buvo gražus, žmonių 
jau išvakaro buvo pilna baž 
nyčia.

Lakstymas ore
Spal. 15 d. buvo paskutinė 

diena Orville’ui AVrightui la
kstymo po orą Vokietijoje. Tą 
dieną atvyko pažiūrėti j avi- 
jato-rių pats kaizeris Vilius. 
Wright lekiojo pusę valandos 

į ir buvo pasikėlęs apie 600 pė
das j aukštį. Wrightui nusilei
dus ciecorius ilgai šnekėjosi 
su išradėju ir galop apdova-

Lietuvių čia yra 26 Seimy- noj6 savo ™ »«-
o pavienių 30; vaikiukų toKraf" <sav«a ™nka Padstu 

1 parašu).
nos,
24, mergaičių 18. Vyrai veik 
visi dirba prie siuvėjų. Uždi
rba j dieną nuo $3.50 — $4.00. 
Pragyvenimas $20 — $25 mė 
nėšiui. Savastį turi 28 lietu
viai vertės $141,950, skolos ant 
visų via tik $400. Rendavo- 
jantieji moka rendos mėnesiui 
už 4 kambarius $16. Vienas 
lietuvis priguli prie Gas Co. 
Čia yra 75 kuopa S. L. A. ir 
Lietuviškas Klubas turintis 
narių apie 30.

Minersville, Pa.

Dienoje 4 šio mėnesio Mi 
nersvillėje atsilaikė iškilmingi 
atlaidai šv. Pranciškaus, lietu
viškos parapijos, patrono. Vie
tiniui klebonui, kun. Jonui 
Dumčiui, su dvasiška pagalba 
pribuvo nedėlioj vigilijoje šv. 
Francis, kun. V. Dargis New 
Philadelphijos klebonas, taip-

Ispinijoje gali kilti 
revoliucija

Karalius Alfonsas ir minis- 
terių pirmininkas Maura pa
darė didelę klaidą, nugalabin
dami prof. Francisco Ferrerą 
už tariamąjį sukurstymą riau
šių Barcelonoje. Visos viešpa
tijos, tame skaičiuje ir popie
žius meldė nedaryti to, bet 
Ferrera tapo sušaudytas, iš ko 
kįlo didelis neužsiganėdinimas 
ne tik Ispanijoje, bet ir kito
se šalyse. Paryžiuje socialistai 
padarė didelę demonstraciją, 
sudegino karalių Alfonsą in 
effigie, ir policijai buvo labai 
sunkų užl|ikytį. tvarką.

“Draugo” sidabrinio jubi
liejaus paminėjimo šaunus va
karas įvyks lapkričio 18 die
ną, Lietuvių Auditorijoj.

“Darbininkas”, atsakydamas bolševi
kams dėl jų Šlykščios agitacijos prieš atw-
kttaį Amerikon J. E. vyskupą T. Matulionį, na, kad diktatoriaus p. Smetonos organai pri- 
teieingai rašo: ima jo draugo raštus ir net socialistų die-

“Bet ko jie taip susijaudino dėl Vysku- nos parodoj “gražuolių” “pikčėrius” deda. po Matulionio atvykimo? Mat, Vyskupas yra Matyt, kad Chicagos socialbiznieriai rengia-
pabuvojęs komunistų rojuj... Jis, girdi, atvy- si prie kokių nors naujų “tautiškų biznių”, kryžiuočius, tai buvo papras-Ap šmeižti Sovietų Sąjungą. Dabar jau ir kad taip laižomi prie p. Smetonos. tas dalykas surengti medžioto

Į ..............eeMH .......iMJBBM-eiri iri an-rr —....................—

lietuviai priėmė krikštą. Da 
bar rodėsi kryžeivių tikslas 
buvo atsiekta*, bet jie vistiek 
žmones kankino. Jei garsus 
didžiūnas atsilankydavo pas

83,000. Gal būt, tai nėra pilna, krito, tiek naujų užėmė jųjų 
kariavo kardais, vėzdais ir net statistika, net kiti istorikai j vietas. Galų gale Vytautas su 
dalgiais. tikrina, kad teutonų buvo dau

Sulig apskaičiavimo, abi ar- ginu negu 83,000, nes jie šau- 
mijos turėjo daugiau kai po kėši pagalbos svetimų kraštų.
100,000 kareivių. Prancūzas Žalgirio kova tęsėsi ištisą 
Cantu rašo, jog buvo 60,000 liepos 15 (kiti sako 14) dieną, kakliai kariavo, vienok jų pa- 
lenkų, 42,000 lietuvių bei ru- Ankstį rytą lijo. Vėliau dan stangos nuėjo veltui, 
sų, 4,000 totorių ir 21,000 un- gus nusiblaivė ir tuomet krau- 
garų. Iš viso susidarė 163,000 jas upėmis bėgo. 
kareivių. Cantu nepasako, kiek Iš pradžių Ulriko ritieriai 
buvo kryžiuočių, bet Rambaud laimėjo, lengvai atlaikydami 
mano, kad iš viso buvo suvirš visus Vytauto puolimus. Kiek

savo kareiviais smarkiai drožė 
į kryžeivių eiles ir šį sykį per
skėlė jų vidurį. Po to ritierių 
viltis pradėjo gęsti. Nors at-

Vakarui artinantis, 1: r y Žel
vių liekanos atsitraukė, pali
kdamos ant lauko 40,000 žu
vusių draugų. Pats Ulrikas iV

(Tęsinys ant 3-Čio pusl.^

■■ a a

Pašarine tam
■.A PranMMib
Parašė vyBk. M. dUerbigny, 

Pontifikai i n ės Komisijos “Pro Russia”
pirmininkas

Vertė Jonae Labanauskas

(Tęsinys)
Tačiau svarbiausias legalios bedievy- 

jBb organas yra Sunday Advocate. 1932 
tft- birž. 5 d. jame buvo įdėtas Rob. ftrif 

Ctfcnlt pseudohtmu pasislėpusi* ilgas ir pi
ktas pamfletas, vardu Melo civilizacija, 
kmiatue puolami patys religinių koncop- 

| eijų principai ir paskui skelbiama^ kad 
r/riaos žmonijos istorinės blogybės yra ki

lios dėl kunigų įtakos “Tačiau kaip 
alinė aristokratija vieną dieną priva 
kdhstatuoti, kad nebėra feodalinės 
Wrt>’P kunigija vieną dieną tu- 

prisipažinti, knd nebėra bažnyčios”.

Paskutinis sakinys, telpąs pačiame pam
fleto gale, išduoda straipsnio gimimo vie
tą: “Bolševikai užtriumfuos vietoj išnau
dotojų, nes jie turi gyvybės jėgą, jie tiki 
į savo idealą, ko trūksta mūsų išnaudo
tojų civilizacijai”. Nors tos antireliginės 
grupės neprisipažįsta priklausančios ko
munizmui, tačiau jas išduoda komunisti
nio internacijonalo vykdomojo komiteto 
1926 m. rūgs. 14 d. toks vienos priimtos 
revoliucijos sakinys: “Indijos komuniz
mas išnaikins visus religijos prietarus”.

Toji antireliginė propaganda dažnai 
privalo dar slėptis kitais vardais, kad, 
staiga ir atvirai veikdama, neišgąsdintų 
masių. Iš kitos gi pnsės, kadangi komu
nizmo vardas neturi būti afišuojamas (III 
internacijonalo rekomendacija, žodis ko
munistas turi būti vengiamas vartoti — 
vietoj jo reikia kalbėti apie kolonijų ne
priklausomybę ir jų išnaudojimą. Induo
se reikėjo palaikyti naci jonai izmą, pare
mti Oandbi “daug daugiau reiškiantį, ne
gu vidutinis komunistas”, tačiau nuo jo 
atsikratyti, bolševizmo erai atėjus. Mask
vos dirigentai raminosi tno principu, kad 

. “jeigu indus yra sunku išjudinti iš jų

apatijos, tai vieną kartą išjudinti jie yra 
pakankamai paklusnūs sekti bet kokį va
dą, kad tik jis mokėtų valdyti ir stipriai 
kalbėti”) ir kadangi žinomiausi komu
nistų vadai yra kalėjime, tai akcija ypač 
turi būti vedama per antireliginę propa
gandą, ir ji ištikrųjų aktyviai yra varo
ma veik visuose didžiuosiuose miestuose, 
kaip Bombay, Calcutta, Madras, Colombo.

II — Parų

Pereikime į Pietų Ameriką.
Pietų Amerikoj komunistams daug

padeda inteligentinės grupės, ypač. Peru. 
Žinomiausi jų pagalbininkai buvo Gonza- 
les Pradą, Carlos Mariategui ir revoliu- 
«įomeriškos partijos šefas Haya de La 
Torre. Jų bendra tezė yra, kad visa Pietų 
Amerika privalo reikalauti integralaus 
persikeitimo, nusivalyti nuo vigo to, kas 
yra atėję iš Europos, civilizacijos ir re
ligijos, ir grįžti prie senų tradicijų, prie 
to, kas jų vadinama indų komunizmu ir 
prie inkų civilizacijos, laisvos nuo krikš
čionybės įtakos. Viena vienintelė išvada 
yra kartojama tautai visokiomis formo-

(pietų) ir tuo tikslu nustokime būti krikš
čionimis”. Gonzales Prada Pagonas libres 
(laisvi lapai) skelbia, kad naujoji Peru, 
integrališkoji -Peru, tai yra autochtonų 
tauta; 1888 m., Limoj, vienoj svarbiausių 
savo kalbų jis paskelbė: “Tikroji Peru 
tai nėra tos kreolų ir svetimšalių koloni
jos, kurios užima siaurą juostą tarp Pa- 

, cifiko ir Andų Kordiljerų, bet tai yra tau
ta, kurią sudaro daugumas čiabuvių į 
rytus nuo Kordiljerų” (Insayos, p. 189).

Po Prada mirties komunistai įkūrė 
1920 m. jo vardo liaudies universitetą sa
vo antisocialinėms ir antireliginėms idė
joms skleisti. Ten taip kalbama: “kaip 
antropoidai nu© savo atsiradimo iki ta
pimo žmogumi pameta savo uodegą, taip 
ir protas tobulėdamas išsilaisvina iš reli
giškumo. Religijos yra tarsi kevalas ap
supusios žmoniją. NesuplėŠius to voko, nė
ra galimumo eiti pirmyn”. Pagerbkime tą 
pietų amerikoniškąjį karolio Markso Šū
kio “religija yra tautos opijumas” vari-

į jantą!
Pirmasis oficialus komunistų partijos 

1 vadas ir pirmasis Peru niaskvintojas bu-

metu jis metėsi į žurnalizmą, pradžioj 
skelbėsi esąs socijalistas, vizituoja Vokic 
tiją, Austriją, Prancūziją, Italiją, pasižy
mi Livomos soči jai istų kongrese, paskui 
grįžta į Peru ir Gonzales Prada liaudies 
universitete skaito seriją paskaitų apie 
proletarų partijos organizaciją (Jo idėjas 
tada populiarino žurnalas Mundial, o pas
kui išėjo atskira knyga. Vėliau jis įstei
gia žurnalą Anianta ir tuo pačiu laiku 
išleidžia knygą la defensa dėl Marxismo.).

Jo žurnalo Anianta vardas yra pas
kolintas iš senos inkų imperijos laikų ir 
kalbos. Arnnntn prieš Kolumbo atvykimą 
į Ameriką buvo vadinami išminčiai, pa
tyrę inkų imperijos vyrai, imperijos tra
dicijų ir meno paslaptis. Keistas komunis
tų ir proletarų pnrtij«jj|pŽ8imanymas krei
ptis į tą senąją imperijos diduomenę! Rot 
viskas išsiaiškina, nes naujieji Amanta, 
vydami ateivius su visomis jų importuo
tomis idėjomis, tuo pačiu pradeda kovą 
prieš krikščionybę, ateivių atneštą religi
ją.

mis. Štai ji: “Vėl tapkime amerikiečiais vo Carlos Mariategui. Pasaulinio Karo (Daugiau bus)

i
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MAŽMOŽIAICICEROS ŽINIOS ir Improvement klubas reika- 
| lauja, kad nuo vienuoliktos* . * t “t ’) šiaip vakarais ir šventoms die-

KĄ SAKO TAVERNINKAS? 'X
-------- ! naši, mes, miesto ofieieriai, ne“Drauge

o ne ištvirkimo. Gerbkite tai- klubo įvyko labai skaitlingas Ciceroj bazaras jau eina prie 
sės patys ir piliečiai jas gerbs 
— užlaikys.

Cicero. —
niai iš Cicero tilpo straipsnis, 
po kuriuo pasirašęs Radio C.

nese- kalti, mes leidžiame! Daryki
te, kų norite, tik, štai, tas no

, . . labasis Improvement klubas ii
Z. Straipsnv sakoma, kad prie , , , ,, 'klebonas reikalauja, kad mes 
Ciceros miesto valdžios randa- . , . . ., . , 'jums smukles turime uzdary

letuvis, kaipo “( oni-si vienas 
missioner” ir, kad tas komi- 
si.įonierius yra labai geras lie
tuvių užtarėjas. Čia noriu pa
brėžti, kad lietuviai tame as
menyje maža užtarymo randa. 
Tas komisijonierius, kaip ma
tosi, vien tik savo gero ieško, 
o lietuviai jam tiek terūpi, 
kiek jis gali juos panaudoti 
savo siauram maišui. Jis dau
ginusiai visokių pliatkų nešio
ja Lietuvių Improvement klu
bo ir kai kurių asmenų adre- 
|ais. Jo automobilius ir jis 

its tik aludes melagingai ko- 
lisuoja, o ne gerų mūsų mies

tui bei lietuviams daro.

Bendrai, Ciceros miesto val
dininkai siuntinėjas nuo vieno 
^irie kito. Jie vis nori visiems 
pasirodyti esu “nekaltais avi- 

sako kai kil

ti. Kas tuosvk Ciceros miesto

nuliais lie ir
rieins.

lėtų ir toliau pilti - ti savo pt- 
ktadarybes. Ar tai tokiam ti
kslui turime teisėjus, polici i- 
tus, pataisos namus ir kalėji
mus! ftįs įvykis yra vienas iš 
aiškiausių pri pa rodymų, kad 
valdžios teisių skyriuje dar 

,tapymų, ,

susirinkimas, Liuosybės Rvet. 
Žmonės jau pradėjo spsipras- 

Cioeros Taveminkat, ti ir skaitlingai rašos. Ciceros 
lietuviai su Improvement klū- 
bo pagalba, ištikrųjų, pradėjo 
veikti prieš nepadorumų. Visi 
yra nusistatę žūt būt, kad iš 
aludžių, arba, kaip sako, ta- 
vem būtų prašalintos visos 
gražuolės, kad neterštų koloni
jos ir netvirkintų jaunimo. 
Geri, teisingi biznieriai džiau
giasi ir pasižada kooperuoti iš 
vien su Improvement klubu. 
Tai bus didelis pliusas Cice
ros lietuviams. Visi džiaugia
si, kad bus prieita prie tvar
kos. Seniai jau reikėjo taip 
padaryti.

Dabartiniu laiku Ciceroj ko
kas neramu. I*rieš gerų, 

ar prieš blogų. Vieni kitiems 
kerštauja, negali sutartinai di
rbti.

Ciceros prezidentas Joe Cer- 
ny nori pats vienas hosauti, o

zin

valdžia! Kas tuosyk valdo Ci- (daugelis trustisų yra tam prie 
ceros miestų! Kur III. valstv- šingi. Vietos angliški laikraš- 
bės tėisės! Kur Ciceros miesto čiai daug juoko prirašo apie 
teisės — ordinance? mūsų valdininkų elgesį.

Lietuvis komisijonierius čia -----------
daug kų galėtų, jeigu norėtų.
Bet jis nei neina su Ciceros 
piliečiais, kurie nori, kad mie
stas būtų valdomas ne gengės. 
bet tikros ir teisingai išrink
tos valdžios — piliečių, o ne 
privačių siekių - kyšių.

Illinois valstybės teisės ii 
Ciceros miesto ordinance turi 
paliesti visus Ciceros žmones, 
o nevien tik lietuvius. Jeigu 
lietuviai turi savo biznius nuo 
1 vai. uždaryti, tai kuo gėrės 
ni kitų tautų biznieriai. Ko 
dėl jiems leistina per visų ne 
ktį atidarus biznius laikyti!
Vyrai, nešmugeliaukite! Mo

Parkų boarde irgi yra nesu
sipratimų. Čekų taksų mokė
tojų organizacija, kuri yra 
skaitlinga nariais, pataria kai 
kuriems komisijonieriams re
zignuoti, jei nenori dirbti sa
vo darbo. Bendrai imant, vi
suose boarduose nėra taip ge
rai, kaip turėtų būti.

Grant Works Pharmacy, (J. 
Keserauskas, R. Ph. sav.), 
4847 W. 14th St., dabar eina 
išpardavimas nužemintomis 
kainomis visokių prekių. Lie
tuviai, pasinaudokite pigumu.

kad klebonas Vaičūnas! kykite savo piliečius tvarkos Spalių 16 d. Improvement

KEISTUTO LOAN AND BUILDING ASSOCIATION NO. 1

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugija No. 1

UŽDĖTA 1897 METAIS

38-TA METINE ATSKAITA
BAIGIANT METUS LIEPOS 31-mų, 1934

ASSETS
T.oans on Real Estate.......... ,.................................  $571.750.00
Loans on Stock .............................................................. 14,360.00
Interest accrued and unpald ................................... 17,645.26
Installmenta due and unpaid .................................. 47,848.01
Real Estate Owned ...................................................... 25,371.30
Masters Certiflcates ...................................................... 1,932.09
Real Estate sold on Contract .....................  98,091.94
Interest on Real Estate uneollected.................. <... 2,931.18
Taxes advanced .............................  997.63
Insurance advanced .....................................   1,219.24
Bllls Recelvable .............................................................. 3,500.00
Federal Home Loan Bank Stock ................................. 6,200.00
Account* Recelvable ........................ -............................ 8.390.04
Office Bulldlng .............................................................  9.500.00
Furniture ........................................................................... 400.00
Cash ln Banks .............................................................. 12,438.67
Cash ln banda of Secretary .......................................... 500.00
I.oans ln Foreclosure .................................................. 18.304.46

Totai Assets...................... $841,279.82

LIABILITIES
Installmenta paid ln on Stock .................................$198,066.09
Installmenta paid ln advance .................................. 4,581.78
Installmenta dne and unpaid ........................ .. 47,848.01
Optlonal Stock ................ 1........................................... 1,479.73
l’ald-up Stock .............................................................. 357.959.25
Due holders of Inactlve Stock .................................. 32,138.55
Interest paid ln advance ................................................ - 215.75
Incomplete Loana .................................................  8,950.00

įBllla Payable ..................................................................
'Accounta Payable .............................................................. J®*®“
Interest accrued on Bllla Payable .............................. -J?
Rescrve for dellnųnent interest. .............................. 17,545.26
(krntingent Fund .......................................................... 52,500.00
Reserve for dellnųuent Interest on

real Estate Contracts .......................... 2.931.18
Reserve for Real Estate .......................................... 15.000.00
Proflts on Pald-up Stock reaerved .......................... 11,976.18
Proflta Divided .............................................................. 28,867.74
Proflts Cndlvtded ...............................................   10,299.73

Totai Liabilities ...... $841,279.82

TURTAS
Paskolos ant Namų
Paskolos ant akcijų
Nuošimčiai nedamokėtl
Įnešimai nedamokėtl
Nejudinamas Turtas
Maaterlo Certlflkatai
Namai parduoti ant Kontrakto
Nuošimčiai nedamokėtl
Taksai apmokėti
Apdrauda apmokėta
Bllos Priimamos
Federal Home Ix>an Bankos Serai
Sųakaltos Priimamos
Rafttynė
Rakandai
Pinigai Bankose
Pinigai pas Sekretorių
Forklozuotos Paskolos

Visas Turtas 
ATSAKOMYBES

ĮneSimal (mokėti 
Įnešimai (mokėti iŠ kalno 
ĮneSimai nedamokėtl 
Neprlverstini ĮneSimai 
Primokėti Sėral
Priklauso nemokantiems Sėratns 
Nuošimčiai iŠ kalno užmokėti 
Neužbaigtos paskolos 
Bilos Mokamos
Sųskaitos mokamos 
NuoSimtis ni Bilas Mokamas 
Reserva dėl užvilkto nuošimčio 
Atsargos Fondas

Reserva dėl užvilkto nuošimčio ant kontraktų 
Reserva dėl Nejudinamo Turto 
Pelnas ant primokėtų akcijų 
Pelnas išdalintas
Pelnas Neišdalintas

Visos Atsakomybe

baigos. Spalių 21 d. bazarasl 
baigsis. Daiktų dar yra daug. 1 
Kas netingi, gali atvažiuoti j ■ 
Cicero. Galės vežimų parsive-i 
šti naudingų dalykų.

Ciceroj prisidėjo dar vienus 
daržovių išvežiotojas (pedlio- 
rius), būtent Antanas Ignotą- 
vičia, jaunas, gabus pedliorius, 
gerų tėvų sūnus. Jo tėveliai 
geri “Draugo” rėmėjai.

Lietuviai, reinkite jaunų bi 
znierių. Žydai lai važiuoja pas 
savuosius pedliavoti.

rašo Labas
■MA

Labdarių 3 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, spa
lių 21 d., 1 vai. popiet, para
pijos mokyklos kambary. Kvie 
čiaini visi draugijų atstovai ir 
šiaip, kad ir nepriklausantie
ji, atsilankyti. Kuopa turi 
daug svarbių reikalų svarsty
ti, ypač gerai prisirengti prie 
Ijabd. jubiliejinio seimo, ku
ris bus Dievo Apvaizdos pa- 
rap. svetainėje, 4 d. lapkričio.

Sekmadieniais dabar ftv. A- 
ntano bažnyčioje laikomos pe- 
nkerios Mišios šv. Paskutinės, 
trumpos, būna lygiai 12 valan
dų.

Visų Jungt. Valst. policjja 
ieško H. T. Robinsono kaipo 
Mrs. Stoll pagrobėjo. Robinso
nas nuo senų laikų turi poli
cijos rekordų. Areštuotas už 
vagystę, jis buvo pripažintas 
bepročiu ir uždarytas silpna
pročių namuose. Po trisdešimt 
dienų buvo paliuosuotas. Dar 
kelis kartus pakliuvo į polici
jos rankas, kas kart už Va
gystę, ir kiekvienų kartų bū- 
vo pripažintas silpnapročiu, 
uždarytas tam tikruose natnuo 
se ir po trumpo laiko vėl pa 
liuosuojamas. Tas jaunuolis, 
kelis kart nuteistas kalėti, ke
lis kart pripažintas silpnapro
čiu, po kiekvieno nuteisimo 
buvo paliuosuojamas, kad ga

Nelabai seniai Meksikoj bu
vo radijo muzikantų streikas, 
kurtame artistai, užkariavę ra 
dijo stotį dainavo ir grojo be 
paliovos, neprisiimdami nė 
kiek talgyti nė gerti, kol ne
laimėjo didesnio užmokesnio.

SKAIDYKITE IK PLATINI 
“DRAUGĄ"

J. Kavaliauskas, 1401 S. 49 
Ct., savo ice cream parlor pa
keitė į Liberty tavern. Dabar 
pas Kavaliauskų saldainių ne-, 
gausite, tik užkandžio ir, ži-į 
noma, gėrimo. J. Kavaliauskų 
galima priskaityti prie sąžini
ngų biznierių. Jis “Draugų” 
skaito per daugel metų taip gi į 
neatsisako nuo gerų Markų.

ŽALGIRIS — DIDVYRIŲ 
KOVA

SPULKA SAUGIAUSIA VIETA TAUPYTI PINIGUS
Aukštas atlyginimas, Saugumas Ir pergalėji mas sunkių laikų yra faktai kurie gali būti užtvir

tinti. nes nei vienas žmogus Chicagoįe nėra pralaimėjęs nei vieno dolerio sutaupyto Spulkoje.
Darome paskolos ant namų, taisymui Ir statymui sulyg Federal Housing Adminlatration nusta

tymais.
Patraukus mokesčiai taupymui nuo 4-% metų Iki 15 metų Serijų skyriuose, taipogi primo

kėtų akcijų skyrius kuris neša aukštų atlyginimų
KLAUSK KAIP GALIAMA SUTAUPYTI IR GAUTI $1,000.00

Visais reikalais kreipkitės Į

Keistučio Spullcot Raštynę, 840 We»t 33rd Street Chicago, Illinois
Raštynės valandos: Kas dienų nuo 9:00 ryto iki 5:00 vakaro. Ketvirtadieniais Ir Šeštadieniais 

nuo 9:00 ryto iki 8:00 vnkaro.
PAVELYTAS KAPITALAS $5,000,000.00

(Tęsinys nuo 2<>puBl.) 
ritierių grietinė, su teutonų tū
zais, rado mirtį toj baisioj ko
voj. Kaip nupiauti javai, kry
žiuočiai gulėjo mirties laukuo
se. :

Rambaud sako, jog tik 200 
kryžeivių, 400 samdytų karei- 

, vių ir 4,(XX) prastų kareivių 
neteko gyvasties. Dėt čia keis
tai atrodo. Ar gi galimas da
lykas, kad iš tiek daug kovo
tojų, tiktai tiek būtų žuvę. Is
torikai rašo, jog Žalgirio ko 
va buvo galutina, bet kaip tai 
gali būt, jei tik tiek mažai 
kovotojų žūvo? Per ištisų die
nų priešai kariavo, ar galima 
tat šakyti, jog Vytauto 163,- 
000 kareivių užmušė tiktai 4, 
6(X) kryžiuočių? Juk gėda bū
tų Vytautui ir jo kareiviams, 
nes UI riko ritieriai išžudė 60,- 
(XX) Vytauto kariuomenės.

Iš abiejų pusių žuvo apie j 
100,000 kareivių. Bet tai tik 
viena nuomonė. Yra istorikų,

. kurie sako, kad jeigu kas-non 
tikrai suskaitytų žuvusius, tai 
būtų toks didelis skaičius, kad 
net žmonės sušuktų: “Negali
mas dalykas”. Po šio įvykio, 
teutonų jėgos buvo nusilpnin 
tos ir jų ordenui, Liuterio lai
kais ištvirkus, patsai Liuteris 
pasakė, kad kryžeivių onlena* 
“nenaudingas nei Dievui, ne 
žmogui”.

Vytautas jau seniai radę 
amžinų atilsį, bet jo atminti, 
neužgęs mūs tautos širdyje.

Dl REKTORIAI:
Tbos S Janulis 
J. W. Zacharewtc7. 
John Ryanskas 
J. J Maskoliūnas

S F. Martlnkns 
I A. Pnpansksm 
K. Itcmereckls 
John Osnbss 

JOHN P. KWALD, Secretary,
840 West 33rd Street

John P. Bwald 
Stanley Rtanerich 
A. J. Zalatorla 
John Macelanskta

NARIAI:
■n Bank
ItaMtac and Loan Lea<a« 

ils BniMhųr and

Federal Home Ixmui Bank 
( nlted State

nihtala
Group

John Kuchinakaa, Attornay,
2221 We«t Cermak Rn&d,

Kol gyveno, tol darbavosi Li*l 
tuvos laimei. Jis iškėlė jų ant 
aukščiausio jos didybės laip.* 
nio. Jam mirus, Lietuvos žva 
k ė pradėjo gęsti.

Šiandien, jei keleivis nuvy 
ktų į Žalgirio laukus, jisai ma 
tytų nepuošnų paminklų, kuris 
liudija, kad čia kadaise did
vyriai kariavo ir žuvo.

Jnosag Neverauskaa

LIETUVIŲ KĘSTUČIO PAŠELRŪS KLŪBO
23-las metinis

K* IKci.V.lK vriD \ 
TI (I’Kll 
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i >• • m.ižu u Imi 

.\kl \ 1 >H \( (.!
."VIHIAn

HALSTED EICHAHGE 

MADONAI BANK

ll..l.,led SI. ir .liuli ri.
N.u)-, I l-.D'.K\l.

; ' IR V.\< 1 MlKI'iiK M i u.-

SEKMADIENĮ, SPALIĮĮ-OGT. 21 D., 1934
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 South Halsted Street* v. .
Programą išpildys L. K. M.'Choras ir Lietuvių 

Darbininkų Orchestra po vadovystė A. P. Kvedero
Duris atsidarys 5 p. m. . Programa prasidės 6 p. m.

Kviečia visus,
Komisija.

įžanga 45c.

j LIETUVĄ
(Tik vienas persėdamas 

> Copenltagoj} - >' ■
N notaitatai tfpbuiltinuil, patogi 

kelkMM-, ženioH kainos

KAlJfcDINfc EK8KVRSUA
r,r<< I40TU

FREDERIK VIII’
U New Yocko
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PARLOR SETAI į *

TOKI KOKIŲ JOS IEŠKOTE TIK

DINNING ROOM SETAI TIK

$AA80

BED ROOM SETAI TIK
$

—

Roosevelt Fumitura
T i T A ""'i f r

INCORPOftATED 

(įpėdiniai City Furnitūra Co.)
M. P. J0VARAU8KA8 IR J. F. BIRTOIS, 8»v.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: BEELEY 87«0

SCANDINA\'IAN

Kalnų. ir nanjas išplaukimų sų- 
taikt 1>35 metkrris raunamas pas 
»ųforl»uotu» arentus arba ofisuos

—
Apdrauda Nusflp- 
s žmonėms Apie

toųmente ilr nu-

linafnjt. nes NUOA-TONE 
uolos, kurios Vėl 
tmryų sistoOto,’ i 

trduods Visi apttekorl&l su 
L surrųnnt t piBlcttS aapa t e n 
i. recultatals. Pilno mėnesio 

s V* Vlėn* Doleri. Gaukit 
indlen. Nusistebėsite kų JI
sa« no Imkit—OOA-8OL 

uoauotofų vidurių 2&c
•V. '• y z.-'Č’

H •
■■ e --------

nuo J. ntoaMjfmo. 
Veikimo. ?.

GRIMS

-
:.v

. "" "T "krištolo t T«U para minti H 
rimo Natūralaus Teras Mi

lo Vandsna Juos KP-raJ yra

mkatno VI

Parduodami per:

KITIMU. SALES
1314 So, Cioero Avė.
. Cicero, IH

RClKALAtMAME VAROAVtJV
VIHVR.

V-

REUMATIZMAS- 
SAUSGELE J

nkjrklta sav»a skaus- ■
Reumatizmu. Sau-aeie. B 
(Kiton, -arba MHRan 

— raumenų sunkumu: nes ■ 
‘ ‘AJlmal naikina fcflno ry _ 

Ir dažnai ant patalo pa- ■

.. o

r

PSIOO COMPOUNT) mo«- 
pratollna virtini n t- I 

mums žl» ■ m- .įan- 
žmonlų alunčla padėko

pasveikę Kaina Mlo. per 
tlo, arba dvi nž 11.06.
: ‘••ALTINIS 8VB13KA 
aucatats ardytis Ruina

Justi n Kulis ■
tt&B 80. HALSTED ST. ■

i i„n,rn. r: ■
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Seštądienis, spalių 30 d., 1934
<

PARAPIJOS BAZARAS 
ĮSISIŪBAVO

A-
West Sids. — liytoj, 5 vai. 

popiet ir vėl atsidarys purąpi- 
jęs svetainėje bužams. Ringo 
užims Moterų Sujungus 55 kp. 
Sųjųngietės taip pat jiųbižųdė- 
jo trokštančius pagirdyti. Au
šros Vartų moterų ir mergi
nų dr-ja gražiai darbuojasi 
prie katilų budos. Tretininkų 
dr-ja alkanus pavalgydina. 
Mokyklos mokiniai ir gailes
tingus darbus dirba: jie sal
dainiais ir jvairumais visus 
prie savęs traukte traukią. 
Viri gražiai dųrbųojuri jwa- 
pijos naudai.

ftytoj laukiame daug pakri
kos ir tikimasi, kari atsiląiuky^ 
visi biznieriai, proferijojuriųį, 
parapijonui ir svečiai. 

Mokiniai Pasaulį

Spalių 17 d. mūsų mokyk
los mokiniai buvo nuvykę į

of a Century’’. O kas jums, 
sesuo f

MOKYTOJA: — penkta va
landa, kuda ėjau namo.

POVILAS: — Tai visa die
na nepatiko!

MOKYTOJA: — Patiko, bet 
penktų valandų, kada šviesos 
žybtelėjo, tai dar tokio regi
nio nebuvau mačiusi.

Moterų Sujungus 55 kuopa 
šį šeštadienį spalių 2U d., re
ngia smagų bunco žaidimų sų- 
jungietės A. Linkevičienės na
muose;2327 W. 22 PI. Prųdžia 
8 vai. vakare. Nuoširdžiai pru 
šome visų sųjungiečių ir sve
telių skaitlingai atsilankyti..

Komisija: A. Linkevičienė, 
A. Sinevičienė, J. Klikūnienė.

RYT $, K. A. RĖMĖJŲ 
PRAMOGA

v Marąuette Park. — šv. Ka 
zimierp Akademijos Rėmėjų 8

_ ____ _____ ____ skyriaus, bunco party..' įvyks
pasaulinę parodų. Diena huvo!ry^j’ SP4^U "T ri., tuojau po 
labai graži, tat gera buvo pro- pamaldų, apie 3:30 valandų po
gatdaug vietų pamatyt. Vai 
kueiams kaina buvo nupigin
ta, tai jie ir naudojosi kiek 
tik kieno kišenės išnešė. Visį 
■sveiki ir linksmi grįžo namo, 
žinoma, gerokų;

MOKYTOJĄ: — Kas tau, 
Povilai, Pasaulinėj Parodoj va 
kar labiausia patiko.

POVILAS: — “The Wings

DOVANOS DALINAMOS 
VIENOS DYKAI, KI
TOS LAIMĖS KELIU

turės piknikų Vytauto darže.

North Side. — Parapijos ba 
zaro du vakarai jau pruleisti 
Dar vienas sekmadienio vaka

tik šiaip jau paprastų, bet 
net ♦*veikėjų” ir biznierių 
Tikimės, kad paskutini vaka 
rų, spalių 21 dienų, ir jie at-’ kviečiami atsilankyti, nes, gal 
silankys ir parodys tų kų ga- bus paskutinė proga šiais mė
li. Lauksime visų ir išvisur. tais papiknikauti.

Bus gera muzika, nereikės mo 
kėti įžangos nei vienam. Visi

Minėtų Vakarų visokios do
vanos bus dalinamos — vie
nos dykui, kitos laimės keliu, 

ras, spaliu 21 dienu, li«ka I-ra trečios perkant. Atsilankykite 
Įšali, tai bazaras jau bus it visi. visie,11B jy užteks N,.u,
baigtas.

Piratu vakaru žmonių neper- už hazar0 tikjelu8 ir jų gaUu 
daugiausiai atsilankė, bet an 1 kua augri(iinli si^ savaite.
tru gana skaitlingai. Pasteru I Banerteris
jį vakarų atsilankė ir mūsų 
“tvardo” politikieriai, su “ai 
dermonu” J. Kostenkowskiu 
priešakyj. Ačiū jiems už prie 
tankumų ir atsilankymų, taip 
pat ir už parėmimų mūsų pa 
rupijos reikalų.

Dur daug iš parapijonų lig- pija jeigu bus pakenčiamas 
šiol nesimatė huzutc, ir tai ne- /oras sekmadienį, spalių 21 d..

mirškite laip pat atsilyginti

WEST PUUMANO 
PIKNIKAS

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para-

A. 6ESN0S BIRTHDAY 
PARTY

Towu of L»ke. — wį vakarų, 
spalių 20 d., biznierius A. £e 
snu, 4501 So. Paulina St., mi 
nes savo gimimo sukaktuves 
Ta progų rengiama šaunus pa 
silinksminimas prie geros rau 
zikos. ĮUfi

S. parapijouams labai gera pro 
ga prisidėti prie parapijos rei
kalų, atsilankant į bunco par- 
silankyti. Po žaidimo ir dova
nų išdalinimo, bus užkandis. 

Jtap Į Runco party pelnas skiria 
| mas Sv. Kazimieru seserims 

1 Pažaislyje. Rėmėja

ŽINUTĖS U MUSŲ 
PADANGĖS

Chioago Heights. III. — Šv

Kąpįjniero parapija pef metus 
turi daug įvairių vakarų, pa
rengimų. Spalių 7 d. baigė bar 
žarų. Spalių 21 d., 8 vai. va
kare bus didelės ristynės. Po 
n styriu Šukiai, Rįsia du tvįr 
tuoliai: Feliksas Jakaitis, lie. 
tuvis su Dau Kiro y, graiku.

Lapkričio 4 d. įvyks Mas- 
quaradė balius su dovanomis 
Visi vakarai įvyksta Šv. Ka
zimiero parap. salėj.

GARSINKITCS "DRAUGE”

PIRMYN SU ROOSEVELTU IR DEMOKRATIJA

BIZNIO ŽMOGUS DEL COUNTY CLERK

piet, Ribikauskų name, 264-V 
W. 69 St. Rengimo komiai j + 
darbuojasi, kad pramoga būtų 
sėkminga ir visus kviečiu at- 
tv, kurių rengia tretininkai 
spalių 21 d z parapijos svet.. 

“7 vai. vakare. Pelnas skiria
mas įtaisymui bažnytinių dra 
bužių. Įžanga tiktai 30c.

Girdėjau, kad bus laba 
daug gražių dovanų. Našlaite

PiPHLgS DOLERIO

siūlomos

PEŪPLES RAKANDU
krautuvėse

19-TAM METINIAME RUDENIO
Išpardavime

MICHAEL J. FLYNNČia Parodyti
Dalykai

Reguliariai yra
Verti Nuo

M .50 iki $2.OO
Šiame išpardavime 
Pasirinkimas 
Už tikrai)
Bargain
Kainas 

Po

Veikite tuo jaus
Pasinaudokite šiais 
Pigumais!

2536 W. 63rd Street
Tel. Hemlock 8400

4183 Archer Avenue
Tel. L&fayette 3171

Chicagp, III.
■ , .-,a

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

--------Del —------ ;

COUNTY CLERK
RINKIMAI LAPKRIČIO 6tų,.1934

BUKITE VISI LINKSMI!

GERKITE AMRROSIAN ALŲ
Nes šio alaus skonis jus visus patenkina nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAJN 
BEER.

šios kokybės Ambrosiajn alų išdirba.

SOUTH SIDE BRENING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ----------- r arbų------- Boulevard 7170

l\r

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS VARIAI:

1 įJ y .1 J ^r"V..U.II.I..l»l* 1
Tel. CANai 0257

Kės. PROspect 6658

DR. P. Z, ZALATGRIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH U.YLSTHD bljtttT 
lUHdcncIJa 66U0 Su. Artojau Avė. 

Valandos; II ryto Iki 3 popiet 

6 Ikt 8 v. vakare >’

OR.MTK0M?
DENTISTAS

1 1446 SO. 46lh CT., CICERO, HA., 
Brighton Park — N. P P. J uur., Ketv. ir Pėtu. io—a vai.

>147 SQ. UALSTED ST., CJUOAOO 
Faned. Hered. Ir Subat. 3—8 vai.

TRĘTIN1NKŲ PRAMOGA

18 Gothenburgo į Stockholmą ke- 
llon§ elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Si 
kelionę jungia mūsų Atlanttko Ir 
Klaipėdos laivų susieslekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Htockholmo tiesiog: plau 
kioia mūsų naujas laivas ‘-MARI- 
EHOLM,” kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia iš Ncw York

Kungsholm ........... Spaliu 25
Gtripsholm .......... Spalių 30 į tcl can»i eta?
Drottningholm .... Lapkr. 17
Gripsholm .........Gruodžio 8

Kreipkitės j vietini agentą, arba:

I WBDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė. Chicagp

Dienoms Tel. LAFeyeue 676* 
Naktimis TeL CĄ^fal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkf 6 popiet, 7 Iki • vak.

N •deltoje pagal sutarti

Office Tcl. REPublic 7606 
Bes. TeL GltOvebųi 0617

7017 S- F AI ItFlELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MAJt<JUET*TK ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai 2-4 Ir 7-2 vak- Ketv. 2-12 ryte 
Nedėl/oJ susitarus

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS \
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tek CANai 0402

Office Phone
PBOsi^ct 1028

Res. and Office 
2858 So. Lcavltt SU

CANAL 0706

TcL LAFaycttc 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer AVe. neXoįi Keds(e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliomis pagal 
sutart)

■ - — .... . ..

Ofiso TU.: I^AFayette 3650
Rez. Tel.: VIRglnia 0669

DR. V. E. S1EDL1NSIIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVKNUE 

Kampas Franclsco Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
LJBTUVI8

OFTOHETRICAULY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvina aklų 
esti priežastimi t 
svaigimo aklų aptemimo, 
mo, ekaudamg aklų kartų, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
gia teisingai aklplua Vlauose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 6 v. 
NedSlfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atlialaumuM be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

ptemlmo, nervudld-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo ą- 
kių ir pritaikymo akinių.
GKZ

DR. JOHN SMETANA
OPTOMRTRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Ccnnak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 1U i vakaro 

Seredoj pagal sutarti 
-----------------------y-— — 11 T'--'

TeL OAKat 6121

DR. S. MIEŽIS ,
QYt>Y.?O44£ V CHIRURGĄa

2201 W. Cermak Road
Valandos i—f Ir 7—* rak. 

deredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

0631 S. Cajįfornia Avė.
Telefonas RJkfptMc 7868

QU*»: Y ei* LAFayctte 4017 
Xpi. HEMiocg izųa

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

4142 AROBSR AVE.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Rcstdencijoe Ofisas: 26^6 W. ląjli SL 
Valandos: 10-13 ir Irt vai. Mk. 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal su tarų

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W- 63rd gt, Chicągo
OFFICE HOURS:

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS;

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso ijBlef. BOLlcvard 7820 
Namų Tel. PR(hgxxt 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4157 ARCHER AŲENUE

ToL VIRgluJa Q9*6
Ofiso vai.: 2—3 įy' 6—I p. m. 

Nedaliomis pagal sutai-ų

Jei. Ofiso BOULeYiųrd Hi! 
Res. VICtory 1240

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso Tai. nuo 1-2; nuo 6:22-2:20 

756 W. 35th Street

TeL BOUIgtvgrd 704?

DR. G. z. vms
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Strapt 

V«J.; nuo t Ųu I
Beiadoj 92f»l su»arų

DR. J. RUSELI
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WH6T «9th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet} nuo 6-8 vakarais

.•■-.-•rrr-r---------- -r—r-
Otflce Tel. Wontwnrth <2|9

Res. Tel. Hyde Park >2|l

DR. SDSANA A. SLAKIS,
MOTERŲ i h 'VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
6900 SOUTH HALSTKD ST.
Talaados: I Iki 4 po pft»tu. V ųų a igk.

11,11 1 FH'»ww.i.n».>.|y?»ui".'nni i)|j|w;.i, j j...

ĮV Ą I R Ų g DAKTARĄ I;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnbos

CHIC4.OO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Kuo JQ ifcl 12 vgl. ryte. nuo 2 1^1 | 
vai. po pistų fr nuo 7 Iki 2:20 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 16 Iki 12 
valandai disng.

OILso Tcl. ( Almmct 6883
Bos. TeL DREiol 8191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. H&lsted St. 
Kampas tlst Street

Valandos: f—4 popiet, 7—9 vėl. vak. 
Negiliomis Ir iventadtenlais 10—12

Res. Etaons 
ENGIevrood 6641

Offfce Pbons 
TTUangln 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CMIUUR6A8
7850 So. Balsted Street

ROOH 210
Tat; l t Ir T-l vat vakaru

DR. MAURIGE KAHN
qXQJTQJ4S Ir CHIRURGAS

<631 SQ. ĄSHLĄND AVE.
Teį. YĄjųis O89I 

ges.: Tfęl. PLĄ«9 2400
Valandos:

Huo 4«-l> V. ryto; 3-3 Ir 7-8 v. ▼. 
5 odeidiaulais ųuo 10 ik i 12 dleng
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ŽIŪRINT PRO DELNĄ

Iš POLITIKOS LAUKO
- ---- -

DEMOKRATAI RENGIASI 
laimėt rinkimus

klerko. Demokratų kandidatas 
yra Mitchel C. Robin. Kriini- 
nalio teismo klerko. Dernokra-

vieto mokyklų superintenden-, 
tas, pavieto asesorius, apelia
cijų taryba ir sanitarinio diš-1

PRANEŠIMAS

>
Strošnius dyvus Čikagos da 

ktaras A. L. Davidonfc išpro- 
vijo seno k rajaus guvermano 
gazietoj “Lietuvos Aide” a- 
pie cicilikbiznierių dienų au- 
gusto penktoj, pasaulinėj vys- 
taukoj su didžiausiais insolti- 
nimais išrinktai karalaitei. Su 
lig d r. Davidonio rokundos, 
cicilikbiznierių karalaitė neat
sakius visiems grožybės kva-

gų papildymui, parinktos ve 
kokios palydovės: elegantiška, 
didžiai išmokslinta, žydri F. 
Nausėdaitė; simpatinga, vilio
janti, grakšti A. Rakauskaitė; 
išdidi, ugninga brunete, gra
cinga J. Saduliūtė; rimta A. 
Kunigoniūtė; lėta, drovi mė
lynakė J. Jankauskaitė; gyva, 
lipšni I. Vespenderaitė.

Mano vožnas delnas nie
kaip dabar negali išvyrožyti

Lapkričio 6 d. bus rinkimai. 
Demokratų partija šiuose rin
kimuose tikisi laimėti perdėm 
paviete ir valstijoj su obal- 
siuiu: “Pirmyn su Rooseveltu , .. ’ '. . rred r ischman, Mary McKne-r atsigavimu . Žmonės nori ,, .. . rney, F. Bobrytzke, Lucy Rąir
Roosevelto ir tų, kurie remia 
Kooseveltų, nes grįžimas at
gal prie respublikonų yra vi 
sieins neįmanomas.

Tiesioginiai Rooseveltui re
mti yra svarbu, kad visi kon- 
gresmonai būtų iš demokratų 
partijos. Iš Washingtono ypa
tingai pageidaujama, kad Mi 
chael L. lgoe būtų išrinktas 
kongresmanu nuo visos Illi-

vieno tinkso: jei pas karalai-111016 valstijos (congressman at
lifikeišinams, dėl to, tų spra- tę buvo spragos: elegantišku- 1 large). Jį turi išrinkti visa

DABAR 
PROGRESS 

FURNITUflE CO.
KRAUTUVĖJE

Galite Pirkti 
PIANĄ AR RADIO 

Pusdykiai

■

■ s M
$20.00 NAUJOS MADOS

MIDGET RADIOS 
r«

NAUJI CROSLEY 
RADIOS 

1935 MADOS
Po

mo, išmokslinimo, žydrumo, 
simpatingumo, viliojimo, gra
kštumo, ugningumo, gracingu
mo, rimtumo, drovumo, gyvu
mo, lipšnumo, tai kokia buvo į

tų kandidatas Thomas J. Bo trikto trustisai. i & v- • • oSv. Kazimiero Seserų \ ie-
W er’ | Visi demokratų partijos ka-^ nuoivne galime nusipirkti

Pavieto komisijonierių. Dc J ndidatai yra tinkamiausi žino- rankonlj8 padirbtų gražių ro-
mokrutų kandidatai: Clayton nės savo vietoms. Visi jie re- 
F. Smitli, M. F. Kavanaugli,
P. M. Kelly, J. K Traeger, 1).
Ryan, Elizabeth A. Conkey,

pkričio G dienų. K. J.

žančių įvairios spalvos.
mia Roosevelto politikų viso
krašto naudai. Už juos visus į Ta‘f 1"“ Perdirbame sutra- 
todėl reikia paduoti balsas la- 1 kasius rožančius.

lermo. Šitie visi iš Chicagos, Reception and dance pager 
o iš Chicagos apylinkių Cook 1 bimui Wm. Zipperman, kuris 
paviete: F. J. Kasper, E. Mc- 1 kandidatuoja į State senator, 
Gratli, lt-J. Byrd, D. F. Ber- įvyksta spalių 21 d., 8 vai. va 
gin ir W. A. Rovney. Įkarę, Stueben clubroom, 188

Be to dar bus renkami pa- W. Randolpk St. Rap.

Kreipkitės šiuo adresu:

Šv. Kazimiero Seserys 
2601 IT. Marąuette Ild., 
Chicago, Illinois.

valstija ir todėl yra reikalin 1 
gas jo naudai didesnis pasi 
darbavimas.

Kongresmanas A. J. Sabatlr 
seniausias atstovas kongrese,

iš vidaus ir lauko toji kara- i 0 taipgi kiti senieji dernokra 
laite? Ar ji buvo tiktai į ka- kongresmanai, be didelių 

pastangų bus išrinkti savo ko
ngresiniuose distriktuose. 

Illinois valstijai turės būti
man parėmus namo susparų ir įgrinktas naujas iždininkas i< 
besišildant indijonų vasaros |demokratų partijos kandidatu 
saulės spinduliais, žiūriu eina j ų ofisą yra Jonas Stelk

napes statyti ?

Praeitų sun da^, stovint

NAUJI PHILCO RADIOS
1935 MADOS

Po

$20.00
NAUJI ZENITU RADIOS

1935 MADOS 
Po

gatve du matyti lietuviai. Pri 
įėję netoli manęs, vienas jų sa
ko:

Cook pavietas turės issirin 
kti net keliolikų naujų valdi-

j įlinkų. Svarbesnieji jų yra se- 
— Py t, šaukime skersai stry į karnį. 

to; priešais mus ateina skri
dimo per mares egzekutyvar.
Aš jam kaltas 10 dol. Da gali 
pareikalauti atiduot.

— Dont vori, — atsako jo 
draugas, — prieš tris mėnesius 
aš jam skridimui daviau 25 
doL. Neužkabins.

PRIKLODAI

Kas greitai duoda, du syk 
duoda, nes jeigu pagalvotų, 
tai tik pusę duotų.

Pavieto iždininko. Dernokra 
tų kandidatai: yra Robert M. 
Sweitzer.

Pavieto klerko. Demokratu 
kandidatas yra Michael J. 
Flynn.

Pavieto teisėjo. Demokratij 
kandidatds 'vVa pagarbos 
8itarnavęs teisėjas Edmund K. 
Jarecki.

Pavieto šerifo. Demokratų 
kandidatas yra aldermanas Jo 
nas Toman.

Probate teismo teisėjo. De-Savęs girimasis yra netik
ras pinigas, kuris gerai skani- mokratų kandidatas yra John 
ba. ‘F. O’Connell. Probate teismo

IŠKILMINGAS BALIUS
rengiamas

Illinois Lietuvių Pašalpos Klubo

ŠEŠTADIENĮ, SPALiy-OCT.2O D., 1934
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St
Mažojoj svetainėj

Komitetas priims linksmai visus atsilankančius sve
čius. Kviečia.visus atsilankyti ir praleisti linksmai laikų 
ir pasišokti prie geros muzikos.
Tikietas tiktai už 25c porai.

Gerkit ir Reikalaukit

ViiOM Alinto 
Matui TrlJo 

tralCidti« 

Kutacky

4707 S. Halsted St
TeL TARD9 0M3

h

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas \Vestern ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950
Kas popiet,! nuo 3 iki 6, 

Sere.domis iki 9 vak. 
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pu 
matysite tų garsųjį visame JN, 
šaulyje Prancūzijos miešti 
LIURDĄ, kur 1858 meta- 
Svenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoj i 
iš viso pasaulio ligoniai nepu- 
gydomomis ligomis sergantie- g 
ji, kad gauti stebuklingų p< r 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno isskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlds 
Pair),

4) Komedijų, kur dalyvauju 
Charlie Ch&plin.

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:
Nedėlioję ir PanedelyjO, Spa 
lio-Oct. 21 ir 22 d., Kun. A. 
Karužiškio parap. svetainė j e. 
Clevelond, Ohio.

Utairainkc, Spalių 30 d. šv 
Kazimiero paup. Pittsburgh 
Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:0J vai. vak.
Užsisakant ši.'on judamuo

sius paveikslus į eik ia adresuo
ti: A. Fcidž us, 7035 S. Fair- 
field avc., Chicago. DL

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialiai m Iškalime Ir Išdlrbl-
me vImjVIų rūšių paini nUJų Ir Rra- 
bnamli.i.

Mūsų šeimyna ■.|>,,cl«llriK>Js šia
me darbe per šcšla-s kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjois.

. MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE I

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių rartt)

B1LLSI0E, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rn. PENBAOOOA MII 
BEEMONT 3485

. Office: HlIJbSUDB SH«6 
Vlneent KoselU, secr.

GERI VARTOTI PIANAI 
Po

$18.50
GROJIKLIAI PIANAI 

Po

$29-50
Labai platus pasirinkimas 
visokių kitokių» Standard 
padarymų radios įrengtų 
gražiuose naujuose kabine
tuose.
Pirkite dabar ir taupykite 

iš didžiausių vertybių 
k rautuvėse

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J Kalėdinskas

Ižeidžiame gražius radio 
programus kas nedėlių, li
tų. vai. prieš pint iš stoties 

WGE8, 1360 kilocycles.

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
pirmų morričiu

*/7**d^f^SZ^*** Nuošimtis tik už liku-
šių sumų, ant-lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki 20 

y©j'AjS8/ metų. Įstojimų ir jokių
bausmių nereiks mokėti. 

Įstok į šių draugijų si-
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendų už sumokėtų sumų.

Ai Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
2324 S. LEAVTTT ST. 

Tel. CANal 1878

Išdirbėjai aaUtemla rūšim raminkis 
Ir tirabuamlg G R A BO R I A I :

DMUatula paminki
ChlcagoJ

q dirbtuvė

Bovirt mi hipių priiynnio

Pirkite tiekiai Ii dirbtuvė! Ir 
taupykite piokrua

Mu atlikome darbq tenfellnl Šymea- 
nlų Cblcacoa Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

LACHAWICH 
IR SŪNŪS

USTUV1AI ORATORIAI
Patarnauju laldotuvėaa kuoplclausta 
Ralkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bOslta uicanėdfntl M. OANal S51Š arta 8518 
2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 8. 49th Ot Cicero, IU.
Tek CICTBBO >17______

Te\ OAFayette 8573 ' '

J. Liutevlčius
Oraborfus 

Ir
Halsam i* Koja.

Palartuuija Chh-a
K«Jc Ir apylinkėje.
. Didelė Ir ffraM 

Koplyčia dykai 
4092 Archer Are.

Telefonas TARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago. 11L

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT

CĮcero, Illinois
Pbone Cicero 2109

i-

raitos

ederalSavings
Jano loan association 

OF CHICAGO

JUSTUI
MAGKIEWICH

Raštininkas

INSURANCE
NOTAJtY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIU

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WB8T 47th STREET Tel. LAEayette 1083

Yards 1741 1742
LAIDO JAM PISIMI NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIRIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

U. Z8LP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VBDftJAS
1646 West 46th Street

JUOZAPAS EUOEIKIS
^2«Tms
Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sąryšių su firnu 
_ tuo ęatin vardai

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Ttl. Boulevard 4139 J

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAURAštunTOJAi 

Patarnavimai, gera* Ir nabrangiui
718 Wert 18th Street

MOMrae »877

J. F. RADŽIUS J
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ut *25.00 Ir aukščiu

Moderniška koplyčia dyk n 
888 W. 18th Hk Tel. CANi.i oi74. Chim«o. lll. .. *

_____



(Šeštadienis, spalių 20 d.', 1934

Pradžia 5 valandą po plot
Širdingai kviečiame visus atsilankyti į mūsų parapijos baaarų, ir laimėti tau gražių ir bran

gių dovanų. Visi parapijouys ateikite ir savo viešnias ir svečius atsiveskite. Kurie norėsite 
galėsite “Bingo" pažaisti; kurie norėsite galėsite gauti skaniu užkandžių ir gėrimų. Visiems 
bus smagu ir linksma pasimatyti ir pasidžiaugti ir savo parapijai daug paramos suteikti.

Širdingai kviečiame visus >,
Aušros Vartų Par. Klebonas ir Komitetas

Aušros Vartų Parap. Svetainėj, 2323 W. 23rd PI

tKO 22-JŲ METŲ (ANNIVERSARY) 
SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS SPORTAS sakos, katras iš Šių dviejų pa

sirodysiąs geriausiai prisiren
gęs, jisai tų ir statys.

Apart Šio smarkaus susi
rėmimo bus dar keturios ar 
penkios kitos poros išsilavi
nusių ristikų, kuriuos publika 
tikrai pamėgs. Promoteris 
Šiam vakarini žada daug 
siurpraizų. ftis vakaras bus 
ne paskutinis. Bus surengta 
įr daugiau. Lietuvių tarpe 
yra gerų ristikų ir yra verta 
juos paremti. Rap.

Pranešimai turime svarbių dalykėlių ap
svarstymui ir patvarkymui, y- 
paė geram pasiruošimui į Ma 
rijonų Kolegijos Rėmėjų sei
mų, kuris įvyks gruodžio 9 d., 
A'ušros Vartų parapijos sve
tainėje, West Side. Valdyba

‘ Marųuette P&rk. — Lahda-I
o išsiuvi- rįngOS sąjungos 23 kuopos su- 
Lituanica gjrįnĮcį,nas ^vyks sekmad., spa- 
.8 tos do- 2i d., parapijos svetainėje, 
linkio sta- g va| popiet. Visi labdarybės} 

■ nariai ir darbuotojai prašomi 
A. Janu- Haiku atvykti, nes yra svarbių 
ienė, A. reikalų svarstymui. Be to, tu- 
nbrauskie- rėsim išrinkti atstovus į Lab. 
la pastan- Sų-gos metinį seimų, kuris į- 
ankiusius vyks lapkričio 4 d., Dievo Ap- 
r pavaiši- vaizdos parap/ svetainėje.
emisija Norintieji tapti labdarybės

nariais, prašomi atsilankyti į 
susirinkimų ir įsirašyti. Mo
kestis tik 10c į mėnesį, kų kie
kvienas žmogus galėtų pajėg
ti ir tuomi prisidėtų prie lab
daringo darbo.

Kuopos Valdyba

KAS RISIS? AR L. MENGE 
LA AR J. MASON?

Budriko krautuvės, 3417-21 
S. Halsted St., — rakandų ir 
radio krautuvė ir Budriko Je- 
welry krautuvė, adresu 3343 
S. Halsted St., mini savo sėk
mingų 22-jų metų biznio vedi-

Neužilgo įvyks smarkios 
ristynės tarp stipraus (Ten. 
Mack ir lietuvio ristiko Lou- 
ie Mengela arba Johnny Ma- 
son. Promoteris John Kopp 
greitu laiku nutars katrų iš 
šių dvipjų lietuvių jis statys 
prieš šį drųsuolį Mack. Kopp

Town of Lake. — Šv. Kaz. 
Akad. Rėmėjų 1 skyriaus sva
rbus susirinkimas įvyks pir
madienį, spalių 22 d., tuojau 
po pamaldų, mokyklos kamba-j 
ry. Bus svarstoma daug daly-1 
kų, o ypač apie parapijos ba- į 
žarų. Rėmėjos žada turėki sa-, 
vo būdų, todėl reikia tinkamai 
iš anksto prisirengti.

Pinu., S. J.

Budriko biznis kas met vis 
auga, pasidėkojant darbštu
mui ir gabumui biznio vedi
me. Budriko krautuvė pirmo
ji pradėjo leisti radio progra
mas, ir iki Šiol palaiko radio 
VALANDĄ iš stoties WCFL 
kiekvienų, sekmadienį nuo 1 
iki 2-ros'valandos popiet. Jos 
klausosi daugiau kaip 50 tūk
stančių lietuvių. Ir iš stoties 
WHFC, ketvergų vakarais. 
Budriko angliškos programos 

Į leidžiamos iš stoties. AVA A F, 
920 k. kas dienų.

Budrikas pirmas lietuvis, 
kuris praskynė kelius lietuvių 
prekybai su lietuviais Ameri
koje. Pirmiau sunku buvo lio- 
tuviams priprasti prekiauti

WEATHER STRIPS
tam reikalinga aptaisyti du
ris ir langus weather strip’- 
ais, atsišaukite prie patyrusio 
darbininko. Darbas garantuo
tas, prieinama kaina. 
Pašaukite: HEMloek 2573

JONAS PVRTOKAS 
6425 So. Ricbmond St.

PRAŠOMI ATLANKYTI

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-jos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 21 d., 2
vai. popiet, Šv. Kazimiero A- 
kademijoj. Visų A. R. D. sky
rių prašome dalyvauti su pil
nais raportais iš įvykusio “In 
dijonų vasaros’’ pikniko. Pra
šome skyrių atsiskaityti iš pa

rinkimas. Vj^J^rb. nariai-ės rduotų pikniko bilietų. A. R, 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti1 D. Centro pikniko komisija 
minėtame susirinkime. DauginrašomR taine-i dalvvnnti šia.

Moterų Piliečiij Lyga ren
gia bunco party sekm., spalių 
21 d., Sandaros svet., 814 W. 
33 St., 6 vai. vakare.

Bus daug gražių dovanėlių, 
kurias «Lygos narės suaukos. 
Daugelis jų siuva, kitos mez
ga, kitos kepa visokių sausai-

Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedf-lto, Beredoe Ir Pėtnyfilos 
vakar&fo # Iki 9 

Telefonas CANal 1175

Kamai: 6459 8. RockweU St.
Telefonas REPuUlo MOO

R BUKITE KATALIKIŲ 
K AJĄ SPAUDA

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos klubo šokių vakaras įvyk
sta šį vakarų, t. y. spalių 20 
d., Chicagos Lietuvių Audit., 
didžiojoj salėj. Bridgeportie- 
čiai prašomi paremti klubo pa
stangas.

Brid. List. Pol. Klubas

Ant Radio, pirkėjas šutau 
pys daug. - ’ .
Midget. Radios, po, k

FOTOGRAFAS

iessa ssra-ss
lywood ftvleeoTrils-.

420 ĮVEST satd ST.
Bn«lewood 1*10 Uįl

10 tūbų Radios verti $75.00
02 *30.00
(12 tūbų radios po'/&f! sako/AI JUIMJI

Ir todėl aš labiau mėgstu Old Golds

THE BRIDGEPORT 
KNlTTING SHOP

forte Plonus Ir Stonis Vilnoniu^ 
Svederlus dėl Vyrų, Motcnj, 

Mergaičių Ir Vaikų 
VERIA VILNONES PANCIA- 

KAS BEI, MOTERĄ ir 
VYRŲ.

Taiso senus svederlus

6 tūbų radios po
*18.00

- -O O - - " <
SKALBIAMOS MASINOS

RADIO
Rytoj 11 vai. ryto radio 

klausytojai galės pasigrožėti 
radio programa iš stoties 
WGES, kurių leis pastangomis 
Progresą Fumiture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted St. Pro 
gramoj dalyvaus keletas radio 
dainininkų-ių. Be to, bus gra
žios muzikos, įdomių kalbų ir 
labai svarbių pranešimų.

Rap. XX.

EDDIE CANTOR pasakė, Jus ne galite ap
gauti namo akis. Aš matau geresnį tabakų 

Old Golds!’
“Pagarsėjęs Schnozzola pasakė, ‘Jus ne galite 

apgauti mano nosį. Aš galiu suuostyti geresnį 
tabakų Old Golds f

“Dabar aš pripažinsiu, kad Canter’io akis ir 
Schnozzola nosis yra pusėtinai žymus. Bet tokiu 
yra ir mano ‘ragautojas*, ir ąž gaunu tikrų sma
gumų iš Old Gold’s pilnai išsirpusio švelnumo.

“Kitais žodžiais, jus galite jį MATYTI — jus 
galite jį UOSTYTI—bet ŽMOGAU!—kaip jus 
galite jį ragauti!... tų geresnę tabokos rūšį švel
niuose—gerklei Old Golds.”

(pgtMt) AL JOLSON

Suvedus viskį į daiktį, Al, iieina, kad:—
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Golds it yra taip 
lengvas ant GERKLĖS it NERVŲ.

(Netoli Normai Avė.)
Tol. Victory S4S6 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
. sekmadieniais.

Daug žilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontaa; Black 
Gold, lump arbS egg, SS.00; Mine ran, 
*5 .75; scrccnlngs $4.75.

GRINDY MINING OOMPANY 
Corlercrcat liti

Naujos po .
*37.50 iki *60.; < *• . *- -O O - -
. ALIEJINIAI PEČIAI .

Gražūs Parlor Setai ver
tės $65.00, po $39.00
Graži Dovana Kiekvienam 
Pirkėjui: Eastman Kodai 
ar Auksinė Plunksna

Budriko krautuvės radio 
programa šį sekmadienį, 1 — 
2 vai. popiet, iš stoties WCFL, 
970 k., bus gausi klasinėmis 
ir liaudies dainomis bei in- 
strumentale muzika. Svarbiau 
sias programos dalis išpildys 
duetas; dainuos Lietuvos ope
ros dainininkė, grieš smuiki
ninkė, akordijonistas ir pia
nistas, taipgi Budriko radio 
orkestrą. Bus ir naudingų bi
znio pranešimų, ypatingai a 
pie 22-raa metines Budriko bi
znio sukaktuves, kurios šioje 
savaitėje minimos. B. P.

Katrie perkate anglis II 
dralverlų, siųskite juos J 
GRANE COAL CO. Gausite 
geresnes enrlla už mažiau 
plnfgų.

3417*21 So. Halsted St 
Telefoną* Boulevard 8167

Naujoj Vietoj

Tek Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

AMERIKOS CI GAR ETAI

BUDRIK JEWELRY 
3343 Sa Halsted StAl Jolion . . . vyras, kuris »uloM "Mainmy", pagarsėki Kenoje it judžiuose

Lietuvių radio programa* 
nedėldieniais: 1:00-2:00 vai. 
po piet, W C F L ,970 K.

GARSINK1TĖS
“DRAUGE”Švelnus CIGARETAI
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