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CHICAGO NEGALI GAUTI PAKANKAMAI PIENO
ROMOJE SKELBIAMA, KAD ITALAI 

UŽĖMĖ ADOWA
VISUOSE FRONTUOSE ETIOPIJOJ EINA 

KRUVINOS KAUTYNĖS

T. Sąjungos taryba įkaitina
Italiją, bet nieko neveikia

KARO EIGOS SANTRAUKA

Romoje neoficialiai skelbia
ma, kad italai jau užėmę Ado- 
wa miestą, Etiopijoj. Etiopie
čių pajėgos iš ten pasitrauku
sios ir užėmusios nauja.- po
zicijas.

Londone turima žinių, kad 
italai jau išžudė iki 4,000 e- 
tiopiečių, daugiausia civilinių.

ventojus — vien imperijalis- 
tiniais sumetimais, kad užgro
bus daugiau svetimos žemės. -

Visur pareiškiama, kad Ita
lija pradėjus šią kruviną kam
paniją Etiopijos “civilizavi- 
mui”. Žudant moteris ir vai
kus tikslas nepateisinamas.

Italija cenzūruoja visas iš

ŠVENTOJO TĖVO KALBA PER RADIJĄ EUKA- 
RISTINIAM KONGRESUI C LEVE LANDĖ 

RUGSĖJO 26 D.
Štai, j jumis, Garbingi B r o- Mūsų gerieji ir ištikimieji negalime atitinkamai nurody- 

liai ir brangūs mylimieji vai- vaikeliai, ir įlaiminti jus šio- 
keliai Kristuje, Mes atveria
me savo lūpas ir savo širdį, 
į jumis, kurie nešate katalikų 
vardo garbę galingoje Ame
rikos Jungtinių Valstybių re
spublikoje, kurie visados ar-

je Eukaristinėje šventėje, ku-
ti; už išmeldimą taikos, kui 
rios visi taip labai pageidau-

rl taip didinga ir taip daug,ja — taikos tiems, kurie yra 
arti, ir taikos tiems, kurie 
yra toli; ir už išmeldimą nors 
mažiau nepakenčiamų gyveni
mo sunkumų didelės depresi-

sieloms naudinga.
Mes gerai nusimanome, su

kokia tikėjimo ir meilės dva
sia, su kokiu abelnu uolumu

čiau Mūsų dvasioje, kadangi ir didžiai įvertinamu bendru jos nukamuotam pasauliui.
geografiškai esate toli.

Štai, jums iškilmiai susirin
kus Clevelande su Garbingu 
Broliu Juozapu Schrembs šv
ęsti septintąjį Eukaristinį kr
ašto kongresą Kristaus Kara
liaus garbei ir sielų naudai,

darbu jūs visi prisidėjote,' Mes, pagaliau, pageidau  ja
kai! surengus šį didingą Ka-, me suteikti jums tai, ko jūs
raliaus pokylį.

Su nuoširdumu Mes geistu
visi geidžiate ir laukiate

ŪKININKAI BLOKUOJA 

PIENO PRISTATYMĄ

Organizuoti pieno pirkliai
kreipias pas gubernatorių

KATALIKĖS MOTERYS 
ATNAUJINS SAVO 
VEIKLOS PROGRAMA
Katalikių moterų

Chicagos organizuoti pieno 
' pirkliai (kompanijos) kreipė
si pas gubernatorių Homerį, 
kad jis imtųsi priemonių prieš 

, streikuojančius pieną prista
tančius ūkininkus, kurie veža

ma ryha mą į Chicagą pieną sustabdo
Mūsų tėvišką ir apaštališką Chicagos arkivyskupijoje ren- ir išlieja stačiai ant vieškelių, 

mėm būti dalyviais kartu suj Benedikciją — kiekvienam ir gia metinius pietus, kurie į- Streikuojantiems ūkininka- 
jumis šios didingos Šventės j jums visiems, ir su linksma Vyks ateinantį šeštadienį, spa- mS) pažymima, sekasi tuo bū-
dvasios saldybėse ir sujung-, širdim Mes teikiame šį lai- Hų mėn. 12 d., Palmer Hou-

Mes esame didžiai patenkin- ti Musų maldas ir prašymus , minimą jūsų didžiajai res- 8e viešbutyje. Per tuos pietus 
ti ne vien Mūsų mylimuoju su jūsų, kad atsiekus visados; publikai ir jos valdovams.

karo frontų žinias. Tad italų
pranešimus reikia atsargiai 77" " ,°7 77 7 7 7T. . ........................... .. .. T. , . - ... & atstovauja, bet Mes dar trok

Italų sy etiopieciais žiaurios , priimti. Italai skelbia pašau-1 g^ame kalbėti
ir kruvinos kautynės seka žie-! bui tik tai, kas jiems tinkama' 
miniani Etiopijos fronte — A- ir naudinga.
digrato ir Adowa apylinkėse. I —r------—
Abejose pusėse yra daug žu- j MUSSOLINIO ŽENTAS GI- 
vusiųjų ir sužeistųjų. RIASI ‘ ŽYGIAIS”

Yra žinių, kad etiopiečiai -------- -
po kruvinos kovos išmušė i- ASM A RA, Eritrea, spal. 6. 
talus iš Adigrato miestelio, — Italų oro eskadrono vadas 
bet paskiau italai iš naujo į- Mussolinio žentas grafas G. 
siveržė. .! Ciano pasididžiuodamas pasa-

Italai daug nukentėjo Su- i koja, kaip jis su savo lakūnų 
dano pasieniu. Ten jie nejste- eskadronu vakar puolė civili- 
ngia kaip reikia veržtis prie- nius etiopiečius. Jis grįžo su 
kyn.

Nepaprastas sunkumas ita-

sūnum Patriku Haves, Mūsų 1 atsinaujinantį ir visados giliau 
kardinolu legatu, kurs mus j didėjantį tikėjimą ir katali-

Tatai: Per maldas ir nuo
pelnus Šv.č. Panos Marijos,

su savo lūpo
mis, su savo širdimi ir nuo
savu balsu, lygiai kai kad 
būtumėm jūsų tarpe.

Yra didelio džiaugsmo Mū
sų tėviškai širdžiai sveikinti 
jus kiekvieną ir jus visus,

tais, kai Italija rekomendavo,1 
kad Etiopija būtų priimta T.• 
Sąjungon.

6. Prieš T. Sąjungos tary-

kišką gyvenimą ir akciją ko- į šv. Mykolo Arkangelo, šv. į 
voje už doros grynumą ir už Jono Krikštytojo, šv. Apaš-, 
paprastumą ir dorovingumą; talų Petro ir Povylo ir visų
už panaikinimą per karus su
keliamų neapsakomų medžia
ginių ir dorovei žalų ir iš tų 
žiaurumų kylančių ašarų ir 
sopulių — akcija, kurios Mes

šventųjų Visagalio Dievo — 
Tėvo, Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios, palaiminimas ant 
jūsų tenužengia ir visados te
pasilieka.

PASKELBTA EMBARGO GRAIKIJA PABŪGUS ITA-

moterys atnaujins savo veik
los programą.

Numatoma, kad pietuose 
dalyvaus daugiau kaip 2,(MM) 
asmenų. Jo Eksc. vyskupas 
pagalbininkas B. J. Sheil, D. 
I)., moterų tarybos dvasinis 
direktorius, pietuose bus gai
lies svečiu.

Visiems dalyviams vietos 
rezervuotos — po du dolerius 
kiekvienam. Norintieji daly
vauti šiame iškilmingam susi-

du blokuoti visus kelius ir 
Chicago jau negauna pakanka 
mai pieno. Jei taip toliau da
lykas stovės, miestui pritruks 
pieno ir nuo to daug nuken
tės visuomenė.

Pieno pirkliai reikalauja, 
kad tuojau būtų sušaukta le- 
gislatūra nepapraston sesijon 
ir jai pavesta spręsti ūkinin-

k kų streiko klausimas. Arba tu 
ri būt pašaukta kariuomenė 
lydėti vežamą pieną į Chica
go-

Be vežamo pieno naikinimo

KAR0 MEDŽIAGAI LŲ VEIKIMO rinkime, kur bus ir muzikalė streikuojantieji ūkininkai gri- 
programa, tesikreipia į C.C.- ebiasi smurto prieš pieno pri-'

lains, tai nepereinami brūzgy- mus, manydami, kad tai jų 
nai, uolos ir nepaprasti karš- krašto lėktuvai. Užskridus 
čiai. Kiekvienam žingsnyje jie stačiai ant jų paleidau kelias 
ilgas valandas kamuojasi tai- bombas jų tarpan. Kiti lakfl- 
sydami perėjimus. Kone už nai tą pat padarė. Etiopie- 
kiekvieno akmens yra pasislė-j čiai išlakstė į visas puses, 
pę etiopiečiai. Jie pakerta “Po to mes nusileidome a- 
daug italų. pie 100 metrų nuo žemės ir

Italų armijos veržias Etio- juos pavaišinome su kalkosvai 
pijos gilumon iš kitų dviejų džiais. Matyta daug sudribu- 
šonų — rytų ir pietų. Kai kur siu ant žemės, kiti išbėgiojo, 
jiems sekasi pažangiuoti. Kai-j “Keletas šūvių paleista į 
nuotuose plotuose tačiau su-mus. Grįžus čia susekiau sky- 
laikomi ir etiopiečiai ten vy- lių savo lėktuvo sparnuose ir 
rauja. Iš trijų šonų veržda- sienose.”
mies italai turi pasiryžimo pa

bos norą Italija sutraukė da
suskylėtu s«vo'lėktuvu?^kL“i',g,ktr‘UOmenfe P™ .ptiopij,. j Prezidentas Rooseveltas pask-

“Eilė etiopiečių tėmijosi į i E vls* siek5! eibė ginklų, amunicijos ir vi-
laikos, o Italija verzes uzpuo-; sokios karo medžiagos embar- 
liman net užgindama tarybai jg0 į Italiją. ir Etiopiją. Tuo

WASHINGTON, spal. 6. —

kišimosi teisę.
Rytoj tarybos pilnaties su

sirinkime bus tartasi, kokias

būdu uždraudė tai visa sių
sti į minėtus kraštus be spe
cialaus vyriausybės leidimo. O

bausmes skirti prieš Italiją. , kadangi Amerika pasiskelbė 
neutraliu kraštu, tad ir tos rū

ETIOPIEČIŲ LAIMĖJIMAS gįes leidimas jokiu būdu neį
manomas.

Prezidentas pareiškia, kad 
jei kas mėgins embargo per-

ADDIS ABABA, spal. 6. —
Žiniomis iš žieminio fronto.;
Adigrato, apylinkėse etiopie- tas

sakom ingumą.

ATĖNAI, spal. 5. — Tarp 
graikų pasireiškė didelis ne
rimas patyrus, kad Italija 
fortifikuoja kai kurias salas 
Dodecanese salų grupėje.

Pranešama, kad Leros uo
sto apylinkės minuojamos ir 
užtaisomi plieniniai tinklai. Į 
kai kurias salas atskridę 
daug jūrinių lėktuvų.

W. (moterų tarybos) raštinę 
— Room 518, 31 E. Congress 
gat., arba C.Y.O. centran tuo 
pačiu adresu.

DIDELIS GAISRAS PSICHI- 
JATRINEJ LIGONINĖJ 

PAUPY

statytojus.

AMERIKOS ITALAI KVIE-' 
ČIAMI KAPO TARNYBON

siekti ir perkirsti vienatinį E- 
tiopijos geležinkelį, kurs jun
gia Addis Ababa su prancūzų 
Somai ilandu.

T. Sąjungos tarybos naujas 
iš šešių komitetas nusprendė, 
kad Italija yra kalta už karo 
sukėlimą. Etiopiją išteisina. 
Šiandien, ar rytoj tarybos pil
naties susirinkimas nutars, ko 
kias bausmes skirti prieš I- 
t.aliją, kaipo užpuolikę.

Romoje reiškiama pasiten
kinimo, kad italų pajėgos su
tinka visur etiopiečių galingą 
pasipriešinimą. Girdi, italams 
pasiseks veikiau apsidirbti su 
Etiopija.

Žiniomis iš visų pasaulio da 
lių, pasaulis yra Etiopijos pu
sėje ir Italijos žygiai smerkia
mi. Be jokios svarbios prie
žasties užpuolė ramiuosius gy-

SĄJUNGOS KOMITETO 
SPRENDIMAS

ŽENEVA, spal. 6. — T. Są
jungos tarybos šešių narių ko
mitetas paskelbė tokį sprendi
mą Italijos Etiopijos klausi
mu: į h

1. Abu kraštai yra surišti 
sutartimis, kad ginklai nebū
tų naudojami ginčų sprendi
mui.

2. Tik taryba gali spręsti, 
ar Etiopija peržengė T. Są
jungos nuostatus.

3. Užpuolimai pasieniais ne
gali skaitytis Etiopijos užpuo
limai prieš Italiją.

4. Tiesa, Etiopija nepanai
kino verguvės, bet imperato
rius daug dirba tuo atveju.

5. Etiopija šiaudien geriau 
pasitvarkius, negu 1923 me

čiams nelaisvėn pakliuvo vie
nas italų kapitonas ir trys E-. 
ritrea karininkai. Be to paim
ta du kulkosvaidžiai ir 10 šau 
tuvų.

Etiopijos vyriausybė- prane
ša, kad italai lakūnai visur 
žudo civilinius gyventojus,
daugiausia moteris ir vaikus. 5 _ M„s.

Pietiniam fronte etiopie- ... , . .. .-. . , • • solinio kvietimą grjzę is uz

Šiuo keliu krašto vyriausy
bė veikia prieš italų etiopie
čių karą. 'Jtt

PRATYBOS ITALAMS 
PAREIVIAMS

Čiam tekę apie 40 nelaisvių.

SUVĖLINTAS ATLYGINI
MAS, STREIKUOJA

NEW YORK, spal. 5. — 
Apie 500 darbininkų, dirban
čių WPA darbus sukėlė strei
ką ir per tris valandas nedir
bo, susivėlinus pristatyti jie
ms atlyginimą (čekius) skir
tą valandą.

OAKLAND, Cal., spal. 6.— 
Buvęs prezidentas Hooveris 
pradeda politinę kampaniją 
puldamas Roosevelto admini
straciją.

sienių keli tūkstančiai jaunų 
italų jau pašaukti į karo pra
tybas ir koncentruojami į sto 
vykią, įtaisytą buvusiose Pon 
tinę pelkėse. Grįžusiųjų skai
čiuje apie 500 yra iš U. S.

LONDONE UŽDAROMOS 
ITALŲ KAVINES

LONDONAS, spal. 5. — 
Šio miesto daly Soho uždary
ta eilė italų išlaikomų kavi
nių. Ant durų padėti parašai, 
kad “bus atidarytos tik po 
karo — savininkai išvykę ka-
ran. 99

KAUNAS. — Rūgs. 20 d 
užsidegė psicliijatrinė ligoni- 

Tose pačiose salose italų li-.ng paupy, netoli Klaipėdos, 
goninės yra kupinos grąžintų Nu(kg? vLsas ketvirtas auk
is rytų Afrikos sergančių ka- j ^as> Ligoninėj buvo 150 li- 
reivių. j gOniųt iš kurių, kilus gaisrui,

| apie 30 pabėgo. Nuostolių pn 
daryta apie 50,000 litų.VATIKANE PABRANGO 

MAISTAS

VATIKANAS, spal 
Italų etiopiečių konflikto eko 
noniinės sekinės ištinka ir Va 
tikano miestą. Paskelbtos di
desnei* maistui kainos. Ro
mos mieste jau seniau viskas 
pabrangę.

5. —i
KATASTROFA ANT 

LE2INKELIO
GE

WASHINGTON, spal. 5.— 
Italijos ambasada Washing- 
tone paskelbė atsišaukimą 
šiame krašte gyvenantiems 
Italijos valdiniams (piliečia
ms), kad premjeras Mussoli- 
ni kviečia juos, kad jie sava
noriais įstotų Italijos karo 
tarnybon.

Nurodoma, kad italai kr
eiptųsi į Italijos konsulatus. 
Ypač. yra geistini tie, kurie 
gimę 1910 iki 1915 metų ir 
tarnavę kariuomenėje.

Baltimore & Ohio geležin 
kelio traukinys ties 111-a ir 
Rockwell gat. sudaužė auto
mobilį. 4 asmenys sužeisti, iŠ KAUNAS. — Rugsėjo 2 d. 
jų du sunkiai. grįžo į Lietuvą kun. Josiukas.

GRIŽO KUN. JOSIUKAS 
IŠ SOV. RUSIJOS

LIETUVOJE GAMINS 
ACTĄ

KAUNAS. — Keli asmens 
sudarė “Beržo” b-vę, kuri 
ant Nemuno kranto, už Til- 
manso teatro, statys actui ga 
minti fabriką. Ligi šiol už 
actą būdavo užsieniui sumo
kama nemaža pinigų. Dau
giausia jo įveždavo iš Vokie
tijos.

Taip pat aktualus cemento 
fabriko Lietuvoje statymo 
reikalas. Šį klausimą gyvai 
svarsto pora pramonininkų 
ir inžinierių.

Nelaimė Įvyko nepaprastu 
būdu. Vienas automobilis su
stojo ties geležinkeliu, kuriuo 
tuojau turėjo važiuoti preky
binis traukinys. Kitas atva
žiavęs automobilis smogė į a- 
ną stovėjusį pirmąjį ir užva
rė ant geležinkelio bėgių sta
čiai prieš atvažiuojantį trau
kinį.

I’olicija suėmė antruoju au
tomobiliu važiavusius Charles 
Krona, 24 m., ir A. Scbukį, 
55 m. amž.

Rusijoje gyveno nuo 1915 m. 
Dabar vieši savo tėviškėje 
Triobiškių kaime, Marijampo
lės valso.

BRADFORD, Pa., Spal. 6. 
— Vienoi milijono dolerių trū
kumas rasta Commercial Na
tional banke. Suimta du ban 
ko tarnautojai.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas pragied-
PLATINKITt “DRAUGĄ rijimas; kiek šilčiau.
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Be to, daugelis, pumatę, kud naujausiasis 
projektus ui aukštesnį (“Sakalo” išleistų/ 
yru sunkesnis ir putnesnis, taip put dubur juu 
daugiau prituriu pirmesnių jutu projektui. Tuo 
būdu, reikia tikėtis, kud rašybos reforma ne
bus visiškai puiuidotu ir, atsižvelgus j rim
tesnius pageidavimus, suderinus priešybes, 
vis dėlto su luiku bus puskelbtu.

Vieni Metai Vieoisgo Pabaltijo 
Valstybio Darbo

Kaip lituos Ūkininkai Iš Vandens 
Atkariąja Derlinga žeme

DĖL LAK. VAITKAUS SKRIDIMO

DIENOS KLAUSIMAI

L. D. S. SEIMAS

Spalių S ir 9 dienomis Aušros Vartų pn- 
rap. salėj, Woreester, Mass., įvyksta Lietu
vių Darbininkų Sųjungos metinis seimus, ku
riuo Naujosios Anglijos lietuviui katalikui 
yra gerokai .susidomėję.

Alut, L. J). S. leidžia •‘Darbininką”, ka
lis išeina iš Bostono du kartu savaitėje. Ką 
“Draugas” lietuvių visuomenei reiškia va
karuotu, yjMič didžiuliame Cbieagos mieste, 
tų “Darbininkas” Naujoj Anglijoj. Vyriau
siuoju ••Darbininko” redaktorium yra mūsų 
veteranas rašytojus, poetas ir veikėjas gei^. 
kun. Kaz. Urbonavičius, mūsų spaudoje la
biau žinomas, kaipo Jonas Kmitąs, .J. K. ir
K. Kiekvienas “Darb.” numeris puošiasi jo 
rustais, kurie laikrašti daro įdomiu ir rim
tu. Jo padėjėju yra Ant. Kneižys, senus L. 
D. S. veikėjas. Laikraščio ūkio reikalus tva
rko Ant. Peldžius, kuris keliolika metų yra 
išdirbęs “Draugo” administracijoj. “Darbi
ninkų.” leidžiančiai organizacijai vadovauju 
kun. Jonas Švagždys, kaipo pirmininkas ir 
kun. Pr. Virmauskns, kaipo dvasios vadas.

Mes keliais atvejais esame rašę, kad L. 
D. S., kaipo lietuvių darbininkų organizaci
ja, turėtų turėti skyrių** nt» vien
Naujoj Anglijoj, bet visose Amerikos lietu
vių kolonijose. Be abejojimo, labili gerai, kad
L. D. S. pajėgiu išleisti laikraštį, kuris yra 
reikalingas Naujosios Anglijos ' lietuviams ir 

»yisai mūsų išeivijai, bet to turėtų neužtekti. 
L. D. Š. vadai turėtų stengtis šių organiza-

ici.jų taip išauginti, kad jos šakos veiktų vi
jose mūsų kolonijose. Juk darbininkų reika
lai visur yra vienodi. Kur tik nepasisuksi, 
visur matysi darbininkų skriaudų, išnaudo
jimo. Įteikia juos organizuoti kovai dėl sau
gesnio rytojaus, dėl geresnio duonos kąsnio, 
reikia juos šviesti. Dirva L. D. S. veikėjams 
labai plati. Reikia dėl to tikėtis, kad seimas 
padarys žygius, kad šios kilnios ir reikalin
gos organizacijos veikimų išplėsti visame 
krašte. Sveikindami seimų, to mes ir linkime.

“Dirvos” redaktorius upie lakūno Vait
kaus skridimų, tarp ko kito, taip rašo:

“Išrodo kad Vaitkus skrido tik gelbė
damas kailį savo pramoterių — kad tik iš 
New Yorko išskridus. Pramoteriai žinojo kad 
Airijoj nusileidus Lietuva Vuitkuus neapleis 
— gelbės, duos pinigų nors kelionę baigti... 
Nu o lėktuvų kaip nors nugabens į Lietuva 
ir tegul rieda kati ir i muziejų, nes jį Ame
rikoj laikyti brangiai kaštuoju.

“Dalius ir Girėnas nuskrido apie 4599 
mylių. Tai Vaitkus nepasiekė jų rekordų per 
i899 mylių. Jam dar liko dar apie 2990 į 
Kaunu.

“Ballinrobe miestelis randasi prie. Mušk 
ežero, apie 49 mylių nuo Atluntiko krašto.

GOGO darbininkų. Didžiuliai 
žemės plotai sausinami tik 
vasaros metu.

Lietuvos ūkininkai džiau
giasi atgautais derlingos žt

DĖL NAUJOS RAŠYBOS

Šiemet, rugsėjo 12 d. suėjo vieningai pastojo kelių. Lietuvos gilios ir pelkės ii- žės. .Jau artimiausiu laiku iš
lygiai vieneri metai, kui Že- Ne tik dabar, bet ir toliau gus amžius buvo patikimos vandens bus atkovota dar 57,-
nevoje buvo pasirašytu plučiui Lietuvu, laitvija ir Estija nu- talkininkės lietuviams ginantis 113 hektarų derlingos žemės,
žinomu Pabaltijo Santarvės sistačiusios nepasiduoti priešų nuo priešų. Daugelyje Lietu- Kasmet Lietuvoje prie žemės
sutartis, šioji sutartis austa- bauginimui. .Jos supranta, kud vos istorijos vietų aprašoma, nusausinimo darbų dirba apie
tė glaudesnį Lietuvos, Latvi- Pabaltijo Santarvė bus tik kuip lietuviui, suklainpinę j
jos ir Estijos bendradarbiu- tada stipri, kai jos nariai bus pelkes pulkus priešų, juos
vinių jų nepriklausomybei ir sujungti bendru valia ginti skaudžiai sumušdavo ir išvy- 
valstybės neliečia m y l>ei apsau savo nepriklausomybę. Klys- davo iš savo krašto. Amžiams 
goti. Vėliau, per įvykusias dvi tu tie visi, kurie mano, kad bėgant, girios išnyko, pelkės
Pubultijo valstybių užsienių Palialtijo valstybių likimas išdžiūvo, bet ne tiek, kad Lie- Ulės plotais. Bet kuria liepi 
reikulų ministerių konferenei- gali būti sprendžiamas kiek- tuvos artojas galėtų būti Š. i- Lietuvos dalimi keliaudami 
jas buvo nustatytos pagrin- vienai šių valstybių atskirai, alininkas savo giriose ir pie- dabar matome laukus, girias 
diiiės gairės, kurių Lietuva, Tas likimas vra joms visoms vose. Net ten, kur ūkininkas ir pelkes rėžiančius platesnius 
Latviju ir Estija nutarė lai-' bendras. Ir juo gėl iau tas be- galėdavo su žagre įeiti, retais ir siauresnius, gilesnius ir lė- 

užda-1 ndrunio supratimas bus įsų- metais vanduo nenugalėdavo kštesnius griovius. Upės, ku- 
I monintas Lietuvos, Latvijos ir pasėlio ai- nesupūdidavo šieno, rios anksčiau buvo visaip iš- 
Estijos visuomenėje, tuo tvir- Ūkininkai, gyvendami žemes- raitytos, dūburingos, pavasu- 
čiau bus apsaugota šių vals- nėse vietose pažino daug var 
tybių nepriklausomybė ir tuo.go ir patyrė skurdo. Senovėje 
platesni bei tikresnį pagrindų buvusios lietuvių talkininkė.- 
turės Pabaltijo santarvė.

kytis, siekdamos savo 
vinius įgyvendinti.

Pirmiausia, i m-r šias konfe
rencijas trys Pabaltijo valsty
bės nusistatė paremti Rytų 
pakto sudarymų, nes jos ma
to tokiame pakte tikriausias 

Vaitkus vos ežerų perskridęs skubinosi leis-; l,l*emoues taikai Rytų Euro- 
tis, nepasiekdamas net aerodromo. Buvo dar l,oJe apsaugoti. Juk iš tiesų, 

119 mylių, arba valandų, į Dublinu, Ai- Pabaltijo valstybių padėtis 
sostinę.“ ta,R didelių kaimynų sudaro

apie
i ijo> .-„o—v. , . ...

“Tų Vaitkaus kelių du anglai, 15 motų Joinb nemažų pavojų, ypač tuo
atgul, perskrido j 14 valandų”. atsitikimu, jeigu Rytų Euro-

_____________ poje kiltų koks nors ginkluo-
GIRTJNAS SĄJŪDIS tas •'’nsirėmiinas. Dėl to var-į

'____ gini kuris kita
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“Rytas“ rašo, kad praėjusį pavasarį no
rėta |wskubomis sudarytas pats naujasis ra
šybos reformos projektas greitosiomis pas
kelbti, bet imskiau įsikišus spaudai, buvo 
atlyžta, ir dabar tas reikalas, matyti, atidė
tas <lnr tolimesniam laikui. Tuo būdu palik
ta vartoti senoji nepakeistu jablonskinė ra
šyba, kurios laikosi Šviet. Ministerija ir tu
ri laikytis valdžios įstaigos bei mokyklos. 
Tačiau kai kas, ypačiai iš jaunųjų kalbinin
kų, skellalami, jog trokštų vienybės, vis dėl
to tų kalbos vienybę (nustutytų ir nepakeis
tų, o’tuo pačiu ir jiems patiems privalomą 
jablonskinė rašybų) stengiasi suardyti, tuo 
būdu tikėdamiesi paskubinsiu patį rašybos 
reikalų.

Vasaros metu savo žodį tarė lietinių ka
lbos ir literatūros mokytojai, absoliutiniu 
lialsų daugumu pasisakydami prieš naujuu- 
siojo projekto mandrunius (būtent prieš ‘in’, 
nosinių padauginimų, j nerašymų tokiuos žo- 

, džiuos, kaip socijalus, asocijaciju... ir kitokį 
rašybos pasunkinimų), bet daugmaž pritanla- 
mi seniau “Židiny” paskelbtam ir vėliau 
“Sakalo” išleistam atskira knygele projek
tui. ftia linkine prastini mo norėjo taip pat 
Be vienas iš pasisakiusių kalbinėj anketoj.

riais, rudeniais ar per lietus 
patvinstančios ir apsemian- 
č.ios pasėlius, laukuose šienų, 

pelkės dabar buvo virtusios > net kaimus ir sodybas, ardan- 
Tsb. ūkininkų nelaime ir prakeiki-■ čios kelius ir tiltus, dabar jau

____ mu. sutvarkytos ir suvestos į vie
, Lietuvos ūkininkai, siekdinu taisyklingų vagų, duburiai 
mi sau geresnio ir laimingos- (užpilti, užlyginti. Net ir ten, 

nradėįo dalelę (kur anksčiau žmonės sunkiaiUlO gyvenimo
buvo, rodos, ne-j įr griežta kovų su vandeniu.I išbrisdavo, dabar augu javai, 

o jau dešimta vasara, Jiems į pagalbų atėjo valdžia žaliu kilimu tyso žalingos pie- 
vaikščiojau Nemuno sl, j-avo kapitalu, iau 29 me-'Į vos. Šie Lietuvos žemes nu- 

kraštas taip į krantais ir dažnai, skersai Ne-jų, kai eina ši kova. Lietuvos sausinimo darbai ateity suda
SįmiikIu pranešu, kati Didžiosios Britani- ; nuoširdžiai siekia taikos, kaip 

jos moterys pradedu taikos kampanijų. Nu-1? ttl,a^ijo valstybės. Pagrįsta 
matydamos, kad Šiuo tarpu yru daug jiavojų
pasaulio taikai, organizuojasi, kad paveikti 
valstybių valdovus ir juos priversti taikiu 
būdu išrišti kylančias tarptautines kompli
kacijas. Tuo tikslu jos kreipiasi į viso pa
saulio moteris. Prašo, kati jos organizuotus 
ir bendru frontu kovotų prieš karo pavojus.

Ištikro, reikia pripažinti, kad tai yra 
vienas iš reikalingiausių judėjimų?--Motery* 1kalbų tinai v y- nų

padaryti taikai. Joms tus 
klausimas turį lūpėti. Juk prasidėjus karui, 
jos skaudžiai nukentėtų. Motinos turės skir
tis su sūnais, žmonos neteks vyrų. Taigi, 
kol dar nevėlu, viso pasaulio moterys orga
nizuotai tari imtis darbo. Kilęs karas ne tik 
daug tarto sunaikins, daug žmonių išžudys, 
bet ir šeimoms padarys kruvinų žaizdų. Mo
teris las labiausia jadiečia. Dėl to Joms ir 
reikia dirbti už taikų.

taikos siekimais, Pabaltijo 
JSantarvė tampa svarbiu tai
kos veiksniu visoje .Europoje.

ūkininkas jau daug laiu 
ir, galimas duiktas, kad

jis

DĖL BENDRO FRONTO

munų, nuo vieno kranto į ki
tų, irdamasis mažoj valtelėj, 
gėrėdavaus jo gražiais, sta- ■ keliolikos metu

.jo | rys ištisų gadynę tautos gy- 
įhj I venime ir bus minimi, kuip 

visiškai geresnio ir laimingesnio ūki

nių reikšmę Pabaltijo JSantar- niasis verpetais, pamažu ban- 
vei pripažįsta visTkraštai, ku- gavo ir plaukė tolyn į šiaurės 
rie tik rūpinusi taikų išlaiky- vakarų šalį.
ti. Tai rodo, kad prieš metus Kiek tada man kildavo gra-

■ lietuviai, latviai it estai rado ' žiu minčių, bežiūrint į jo srau- 
vaijdjįj, J^uarknu

čiuis ir aukštuis krantais ir, laimės kovų su vandeniu. Čia 
tyru vandeniu, kuris, sukda- kalbama apie didelių plotų pe

lkių ir vandeningos žemės nu
sausinimo darbus. Šie darbai 
prasidėjo jau prieš Didįjį ka
rų. Bet lyginant su dabar va
romais žemės nusausinimo da-

ško gyvenimo pradžia, Tsb.

UŽ PINIGUS NENUPIRKSI

Lietuviai komunistai vis dar tebekalba a- 
pie bendrų, frantų neva kovai prieš fašizmų 
ir karų. į tų ‘mintų nori įtraukti katalikus, 
socialistus ir tautininkus. Tokį judėjimų jie 
pradėjo dar prieš savo suvažiavimų, buvusį 
praėjusio birželio mėn. pabuigoje, CIevelande.

Mes jau tada pasisakėme, kud katalikai 
nesidės į jokį bendrų darbų su komunistais. 
Buvo nurodyta dėl ko.

Komunistų pasisakymas, kad jie kovoja 
prieš karų ir fašizmų, yra tuščias burbulas. 
Tuo jie tik nori dumti žmonėms akis ir įtrau
kti daugiau jėgų į komunistinį judėjimų.

Kas nežino, kml fašizmas yra pavojin
gas pasaulio taikai. Bet nemažiau yra pa
vojų ir iš komunistų pusės. Jei jau kovoti 
prieš fašizmų, tai reikia kovoti ir prieš ko
munizmų. Dėl to katalikai nė kalbėti neno
rės apie jokį beialrų frontų, kol į to “7»en- 
<lro fronto” programų nebus įtraukta kova 
prieš komunizmų.

Pasaulio taikų pavojun išstato italų, vo
kiečių ir kitų kraštų diktatoriai, kuriems 
pradžių davė Rusijos bolševikai. Jie pirmie
ji įsteigė kruvinųjų diktatūrų. Jie pirmieji 
paskelbė kovų demokratijai. Kad kovoti nau
jai išaugusį slibinų — bolševizmų, atsirado 
fašistai, naciai ir t.t. Tat, šiandien ir reikia 
vesti kovų ne tik prieš fašizmų, bet taip 
pat ir prieš komunizmų. Tai kovai reikalin
gas/ bendras frontas. Tų frontų turi suda
ryti ne komunistai, bet jų ir fašistų prieši
ninkai.

Brangus mūsų tikėjimas, la
bai gražios tikėjimo tiesos, bet 

rbais, prieškariniai nusausini- jo nepamylėsi, jeigu nepažin-
bėgdamas tarp o ypač mai jokios žymės nepaliko, 

politikos tikslus. Glaudesnis! potvinių metu, kų tik pagro- Juk prieš kuru dabartiniame 
Mendratlarbiavinias gyvybinių l’Vs, glemžia, skandina, ginu- Nepriklausomos Lietuvos plo-

kdo bendrus skyo užsienių 
tikslus.

si. Visi, kurie skaito Jėzaus 
Širdies laikraštį “žvaigždę”, 
vienbalsiai pripažįsta to laik
raščio gražumų ir straipsnių 
įvairumų. Jis iš Lietuvos. Lei

džia prie savo šaltos kiūtinėsi te buvo nusausinta tik 7,650 
ir neša tolyn į plačias jūras, i hektarų žemės. Tie darbai da-

ir bartiniais Lietuvos pinigais jžįa Tėvai Jėzuitai. Mėgiami 
kaštavo tik 722,500 litų. Atga- Tėvo Bružiko laiškai randa
vusi laisvę, Lietuva, tvarkv- n,į kiekviename numeryj. Nors 

gyvenimo sritis, joierįs nupuolė, bet laikraščio

i'uoaltijo valstybių reikulų 
srityje padidina jų išorinį sau
gumų. Užsienių politikos su-Į Koks jis didelis, gražus 
derinimas šiui politikai duo- galingas tas Nemunas, papuo 
da didesnį pastovumų ir pa-I salas Lietuvos.
eių rabaitijo valstybių reiaa-- * Kiek čia jame glūdi didžių dama kitas
lūs geriau apsaugoja nuo sve-! užburtų paslapčių... Kiek jis nepamiršta ir šių didelių že- kaina nepakilo tik $1 meta-

• .. .. .u__  ....... „...z:..; —_____ • ;.........’timos įtakos. O tas viskas sti 
pilna Lietuvos, Latvijos ir E- 
stijos tarptautinę padėtį. Drau 
ge auga ir stiprėja lietuvių, 
laivių ir estų draugingumo ir 
vienybes jausmas^ kuris yra 
būtinas darniame' bendradar- 

! biavime. Kų gi Pabaltijo ban- 
į tarvė per vienerius metus yra 
nuveikusi? Reikia pripužuiti, 
kad ji jau yra nuėjusi gana 

- žymų kelių. Žmoma, negalmia 
1 ir norėti, kad per vienerius 
j metus būtų įvykdyti visi Pa
baltijo Santarvės užsibrėžti 
uždaviniai. Langeliui tų uzda- 
vinių, ypač ūkiško ir kuitu- 
rinio bendradarbiavimo srity
se, reikia žymiai ilgesnio lai
ko. Be to, nereikia užmiršti, 
and Pabaltijo buntarvės prie
šai taip pat nesn&udžia. Jie 
nuolatos Ueda pastangų, kad 
šių santarvę išardytų arba su
trukdytų Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai siekti bendrų savo už
davinių. Tie priešai — tai le
nkui ir vokiečiai. Juk jie vie> 
ni ir kiti norį Pabaltijo valsty 
bes dabar paimti savo įtakon, 
kud vėliau galėtų jas paversti 
savo grobomškmno aukomis. 
Tik žinoma, tas jiems nepa
vyks, nes visos trys Pabalti
jo valstybės jau pradeda su
prasti “geiųjų dėdžių” sie
kimus ir jiems jau metai, kai

visko daug savo amžiuj matė 
ir girdėjo. Kad galėtų jis da
bar prakalbėti, kiek daug pa

mes nusausinimo darbų. Ži 
noma, iš karto nepajėgė že
mės nusausinimų varyti tokiu

sakytų apie senovės lietuvių plačiu mastu, kaip dabar. 1920
laikus, prabočių vargus, jų metais buvo nusausinta tik
laimes, narsų, drųsų, karžy- 109 hektarų žemės; 1921 m.
giškumų ir kilnumų, apie gar- jau nusausinta 1,853 hektarai.
sias jų su priešais kovas ir 6
laimėjimus. Jis daug pasaky
tų, kad galėtų, kų regėjo.

Čia ne kartų jis sutiko ir 
lydėjo narsius lietuvių pul
kus, einančius naikinti kryžei- 
vių. j

O kiek čia jame senovėj’ žu
vo — nuskendo vokiečių, gu
dų, lenkų, laike didžio karo 
vokiečių ir bolševikų su len
kais, kuriuos jis visus pride
rgė prie savo krūtinės ir už-

Juo tolyn, juo šie darbai bu
vo smarkiau plečiami. Kaip 
jie augo parodo ši lentelė:

1923 metais nusausintas plo 
tas 2,5(86 hektarų ir nusausi
nimui išleista 85,115 litų.

1926 metais nusausintas plo 
tas 9,915 hektarų ir nusausi
nimui išleista 1,571,635 litų.

1927 metais nusausintas plo 
tas 14,614 hektarų ir nusausi
nimui išleista 2,398,064 litų.

1928 metais nusausinta plo-

uis. Už skaitytojus laikomos 
24 šv. Mišios per metus. Jei
gu koks centas lieka pelno, 
eina šv. Ignaco bažnyčios sta
tymui Šiauliuose. Paskaitęs 
šių žinutę, malonėk tuojau pa
rašyti užsakymo laiškutį šiuo 
adresu: Rev. J. Bružikas, S. J. 
259 N. 5th Street, Brooklyn, 
N. Y.

liūliavo amžinai, kad daugiau tas 25,894 hektarų ir nusausi- 
neteriotų mūsų šalies. i nimui išleista 3,420,570 litų.

Dažnai Nemunas, prisiminęs 1929 metais nusausintas plo 
senovės laikus — Lietuvos ga- tas 33,570 hektarų ir nusaūsi- 
lybę, pavasarį pakyla, sulau- nimui išleista 5,199,500 litų. 

ledus, ir savo dantimis 1930 metais nusausintas pložęs ledus, ir savo 
drasko savo krantus ir nt»a, 
kų tik pagavęs, tolyn į Balti
jos jūras. L.

Vargšas yra tas žmogus, ku
ris turi nedorų gyvenimo ide
alų užsibrėžęs. Juo kilnesnis 
idealas, tuo dalesnis sunku
mas jį pasiekti bet tuo ir di
desnis yra jo dvasiškas džiau
gsmas. Kas lengva pasiekti 

maža tereiškia!

Tėvas J. Bružikas S. J., 259 
N. 5th Str., Brooklyn, N. r. 
prašo kuogreičiansiai praneš
ti, jeigu kur įvyksta išklausy
mai per T. Rudaminos S. J. 
užtarymų. Jau keliolika tokių 
pranešimų jis gavo; ypuč da
rbo gavime įvyksta išklausy
mai; vienos moteries palaidū
nas sūnus sugrįžo prie Dievo 
ir net paprašė, kad motum jį 
leistų į vienuolynų. Iš Bosto
no vienas vyras rašo, kad jo 
moteris jau du kartu per T. 
Rudaminos užtarymų atgavo 
sveikatų, sukalbėjus maldų ir

tas 44,044 hektarų ir nusausi
nimui išleista 5,943,891 litų.

1931 metais nusausintas plo! vienų poterį, staiga iŠ rankos 
tus 53,635 hektarų ir nusausi- ir (iečių skausmai pražuvo ir 
nimui išleista Ii,194,418 litų. galvos gėlimas pasibaigė. Jš 

i ligų pagijėliai yra prašomiIš viso, nuo 1929 ligi 1934 
metų Lietuvoje nusausinta 
313,299 hektarai žemės. Per 
tų laikų visi nusausinimo dar
bai kaštavo 40 milijonų litų. 
Šios Lietuvos ūkininkų kovos 
su vandeniu ir ateity nesuma-

gauti gydytojų liudijimus 
prieš ligų ir po ligos. Kas no
ri gauti T. R. knygelių ir pa
veikslėlių, tegul rašo T. Bru- 
žikui viršuj padėtu adresu, į- 
dedant 25c pašto ženklais.

v
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su Šokiais Spalių 13 d. 1935
Gimimo Pan. Šv. Parapijos Svet. Marquette Parke

PRIE 68-TOS IR WASHTENAW GATVIŲ, CHICAGO, ILLINOIS

*|}>-

Šokiai prasidės 8 vai. vakare. >-

Koncertą išpildys Sasnausko Vyry 
Choras ir solistai.

Koncertas prasidės 5 vai. popiet.

šokiams gros Lon Laban’s Orkestrą.

Prof. ANTANAS POCIUS, kuris vadovaus 
Sasnausko Vyrų Chorui “Draugo” Radio 
Koncerte.

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

jr

Artistas JUSTAS KUDIRKA, buvęs Lietuvos operos ar
tistas, dalyvaus “Draugo” Radio Koncerte.

MARIJONA JANUŠAUSKIENE, žymi solistė, dai
nuos visų mėgiamas dainas “Draugo” Radio Koncerte.

KA3TAS SABONIS, žymus baritonas, kuris linksmins 
“Draugo” Radio Koncerto publikų savo dainomis.

Širdingai kviečiame lietuvių visuomenę: biznierius, profesijonalus, kaimynus, rėmėjus ir prietelius atsi
lankyti į šią lietuviško meno parodą, Radio Koncertą. “DRAUGO” LEIDĖJAI.

_
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A. L. R. K. FEDERACIJOS SEKRETO
RIAUS RAPORTAS 25 KONGRESUI

(Tęsinys)
“ (Icrbuinium ii. L. Šimučiui,
A.L.1LK. Federacijos Sekretoriui,

| Tamstos raštų, 1935 - 11 - 15 d. ra
šytų, skubinu atsakyti. Pasikalbėjęs su 
savaisiais Tamstos iškeltu klausiniu, pri
ėjome tos nuomonės, kad katalikiško
sioms organizacijoms taipgi reikėtų da
lyvauti Draugijos Užsienių Lietuviams 
Remti rengiamam Kongrese. Lietuvos 
Kataliku Veikimo Centras mano sueiti 
j kontaktų su minėtąja draugija, kad 
katalikų reikalai taipgi būtų jai rūpimi.

“Prie progos noriu pasiguosti Tams
tai apie didelį mūsų rūpesnį, kaip pa
statyti “Pavasarininkams” namus. Pa
statymas ir įrengimas apskaičiuotas į 
40,(XX) litų. Bet šioje valandoje iv ne
lengva bus surinkti šių sumų. Lai ma
lonėtumėte tarti savo svarų žodelį pro
gai pasitaikius, kati būtų galima šiokios 
tokios paramos gauti. Baigdamas savo 
laiškų siunčiu Tamstai nuoširdų pasvei
kinimų ir geriausius linkėjimus.

Jus gerbiantis,
Kan. P. Dogelis ".

Gavus šį laiškų, valdybai drąsiau buvo 
kabėtis su p. Skipičiu kongreso reikalais. Pa
sirodė, kad p. Skipitis taip pat atsivežė įga- 
liavimų ir rekomendacijų nuo Katalikų Vei
kimo Centro. Iš kan. Dogelio laiško ir Kata
likų Veikimo Centro duoto p. Skipičiui įga- 
liavimo, supratome, kati jo misijų reikia pa
remti.

Atvykus p. Skipičiui į Cbicagų, Centro 
valdybos narių dalis į savo susirinkimų pu- 
kvietė svečių ir su juo pasitarus, buvo nu
tarta duoti įgaliavima į Lietuvų vyksiančiam 
gerb. pral. M. Krušai su ta sųlyga, kad prieš 
dalyvaujant Kongrese pasitartų su Katalikų 
Veikimo Centro vadais.

Vėliau, kuomet iš Federacijos skyrių ir 
apskričių pradėjo eiti reikalavimai, kad į vi
so pasaulio lietuvių kongresų vyktų ir žemiau 
paŠtfaš iusis, Centro Valdyba vėl susirinko 
pasitarimui ir vienbalsiai nutarė siųsti į 
Kongresų specialį Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenės atstovų. Tuo atstovu išrinko ma
ne. Dėl to atsiklausta laiškais visų valdybos 

rių. Kelionės lėšoms padėti padengti iš
centro iždo paskirta $350.00.

Siųsdama specialį atstovų į Lietuvą, Ce
ntro valdyba turėjo galvoje dar ir šiuos da
lykus:

L Vokiečiams grųsinant Lietuvai, reikia 
parodyti tautos vienybė ir solidarumas, ku
ris turės pasireikšti Kongrese.

2. Amerikos lietuvių katalikui visuomenė 
turi būti tinkamai reprezentuojama.

3. Turės būti patirta šiandieninė Lietu
vos katalikų veikimo būklė ir grįžę atstovai 
turės painformuoti mūsų visuomenę.

4. Specialia atstovus turės pajudinti Fe
deracijos skolininkus — stipendininkus Lie
tuvoj, kurie vis dar neatmoka savo skolų.

Federacijos Tarybos Suvažiavimas
Federacijos Taryba savo laiku svarbų 

vaidmenį suvaidino mūsų tautos gyvenime. 
Pastarais keleliais metais jos veikimus ne
buvo žymus. .Ji nelaikė nė susirinkimų. Visi 
darbai atlikta kongresuose ir pačios Centro 
Valdybos.

Šiemet sušaukta Tarybos suvažiavimas 
(liepos 30 d. Brooklyn, N. Y.), nes skubiai 
reikėjo sustatyti kokios pizicijos laikysis A- 
merikos lietuvių organizuotosios visuomenės 
atstovui, nuvykę į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresų. Tarybos suvažiavime kilo ir dau
giau svarbių reikalų. Suvažiavime dalyvavo:

Kunigų Vienybės atstovai: kun. J. Ka
ralius ir kun. I*r. Jurus.

L. R. K. S. A. — lx:onardas Šimulis.
L. Vyčių — A. Mažeika.
L. Darbininkų Sąjungos — kun. J. švag- 

ždys.
L. R. K. Pilu. Blaiv. Sus-mo — kun. Pr. 

Juškaitis.
Moterų Sąjungos — Ona Dobravolskienė.
Federacijos Centro — kun. J. Simonai

tis, kun. J. Balkūnas, L. Šimutis ir kun. A. 
Karužiškis.

Philadelphijos Fed. apskr. — kun. Ig.

Valančiūnas ir kun. J. Cepukaitis.
‘'Draugo” — L. Šimutis, “Darbininko” 

— A. Kneižys, “Amerikos” — K. Vilniškis, 
“Garso” — M. Zujus.

Svečiai — kun. P. Limiškis (iš Lietuvos), 
adv.,). Grišius, kun. V. Matulaitis, kun. Kar
ta vič-jus ir kun. Jagminas.

Priimta tokios rezoliucijos:
I.

Viso pusaulio lietuviai per savo atstu 
vus, susirinkusius į Kaimų rugpiūčio 11-17 
d., turi pareikšti pasipiktinimų dėl vokiečių

NEUŽMIRŠTAMAS ŽYGIS
Lietuviai niekados neužmirš, 

kas atsitiko 1933 metais. Tais 
metais du mūsų tautos vyrai 
Steponas Darius ir Stasys Gi
rėnas nepaprastu savo žygiu

dimo reikšmę. Kiekvienas šių 
knygų skaitęs pripažįsta, kad 
retai kuri knyga taip sujau
dina, kaip šioji knyga apie 
dviejų lietuvių pasiaukojimo 
žygį. Knyga atspausdinta ant 
gražaus popieriaus ir skonin
gai įrišta. Tad kiekvienas, šių 
knygų įsigydamas, ne tik įgyį papuošė lietuvių tanios isto

rijų. Užtat mes turime gerui ja vertingų ir svarbių knygų, 
suprasti tų didvyrių pasiūti-1 |)et įv paremia didvyrių atmi- 
kojimo tikslų ir to žygio reikš- „ties įamžinimų”.

imperialistinių užsimojimų ir pabrėžti, kad, 
bile kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus ir 
jų priešvalstybiškų agitacijų iššaukia visoje 
mūsų tautoje griežčiausių protestų ir sukeliu 
pasiryžimo bendru frontu kovoti prieš pasi
kėsinimų atplėšti neabejotinai Lietuvai pri
klausantį Klaipėdos kraštų.

U

mę. lai įmanoma tik iš kny
gos, kurioje plačiai aprašytas

i rėš Ameriką jau bažnyčios 
statybui rinkti aukų, kurios ir 
dabar Brazilijoje yra renka
mos.

Iš t ino bainyviai aukų iki 
birželio tnėn. iv d. VJ3o 
m. yra nurinktaI
milreien (1 lt. apie 3 
milr.).
1935 m. pradžioje buvo gau

ta veltui iš vietinių brazilų

BRAZILIJOJ YRA 35,000 
LIETUVIŲ

Lietuvių Bažnyčia San-Pauly

Brazilijoje lietuvių yra 
skaitoma 35,(KM). Iš jų pusė 
gyvena »Sun 1‘aulo mieste. Ne
žiūrint į tai, kad Brazilijoje 
yra tiek lietuvių, tačiau jie 
savos bažnyčios ligi šiol ne- i Zenobia Alvarenga Monteiro 

Poares, Clau bažnyčiai žemės 
sklypas. l*o to tuojau pradė-

3S4 puslapiai su SO gražiais turėjo, 
paveikslais sudaro didelę įdo-Į Atvykus Brazilijon kun. B.

abiejų šių drąsuolių gyveni-;,„iQ knygų, kuri pavadinta Sugintui, susirūpinta savosI ta bažnyčios statyba, kurių 
lietuviškos bažnyčios įsigiji- manoma užbaigti š. m. spaliųmas, darbai ir Atlanto perga- “Sparnuoti Lietuviai Darius.Jblj1'r Girėnas”. Ji platinama ne 

Gabaus žurnalisto J. Palec-! tik Amerikoje, bet ir Lietū
kio vedamas žurnalas “Laiko voje jr kituose lietuvių gyrė-*
Žodis” labai aukštai ir tinka- namuose kraštuose. Po visų 

Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso proga'mai jyertino Lituanikos žygį, pasaulį aidėjo herojiško Litu- 
organizuotoji Amerikos lietuvių katalikų vi-i W35 .U1‘ 8efimžės 1 d- rašC:janikos žygio garsas. Todėl vi
suomenė pakartoja savo nepamaiiionių ir’ Lauktoji Knyga. Iš|S! susipratę lietuviai, nežiū-
griežtų nusistatymų už Vilniaus atvadavimų i Amerikos jau gautas P. Jur-|rint kur jie gyvena, taip labai- iuos jie d-. jin Į---

gėlos paiuostas svarbus vei- brangina savo brolius lietu-! ,.... : __  , sekmadienį.
kalas apie Darių ir Girėnų.J vįus Darių ir Girėnų ir sten-
Puikus, kreidiniam popieriuj- gįasi pažint jų nueitų gyveni- 
išleidimas, įdomus turinys, I ,llo kelių. Bet Amerikos lietu- 
gražios iliustracijos ir Li t ua-1_________________________

mo klausimu. 1932 m. minė- ' mėli. Bažnyčia atsieis apie 
tas kun. Sugintas išvyko iš' 130,009 milreisų.
Brazilijos į Lietuvų ir šiau- _____________

viams labiausiai turi rūpėt 
pažinti šiuos didvyrius, ku-

.Jeruzolimoje švenčiama trys 
šventadieniai savaitėje. Muzu- 
Imonai švenčia penktadienį, 
žydai šeštadienį o krikščionys

ir trokšta, kad visi pasaulio lietuviai su 
didžiausiu pasiryžimu dirbtų tai idėjai tol, 
kol tikslas nebus atsiektas.

111.
Tauta, turinti savo pašonėje stiprių kai

mynų, nelinkiničių jai gero, turi būti vienin
ga. Visos jos jėgos turi būti įtrauktos į tau
tiškų ir valstybiškų darbų. Tautos vieningu
mus galimas tik tuomet, jei visiems valsty
biškai nusiteikusiems piliečiams yra duoda
ma teisė balsuoti. Dėl to Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongresas turi prašyti, kad netrukus 
būt paskelbti Seimo rinkimai ir pravesta to-! 
kia tvarka, kokiax tinka demokratiškai vai 
stybei.

IV.
Užsienių lietuviai iš spaudos ir privačių

šaltinių pastebi, kad dar nėra sutvarkyti, . . ....
. . ii - r, * • u ♦ n-i'JM draugas ir skridimo orga-Lietuvos santykiai su Šventuoju Sostu. Del T. , L. , , • ” _

tos priežasties įvyksta nešančių negarbę ir 
urdanėjų tautos vienybę incidentų. Amerikos 
lietuvių katalikų organizuotoji visuomenė 
prašo šį svarbų reikalų sutvarkyti.

v- •
Atsižvelgiant į tai, kad siunčiami į už

sienį Lietuvos pasiuntiniai ir konsulai daž
nai kišasi į vidujinius ten gyvenančių lietu
vių reikalus, tuo būdu padidinant srovinius 
kivirčus, dėl to kongresas turi paprašyti,; 
kad vyriausybė uždraustų savo atstovams 
kištis į vietos lietuvių organizacijų ir jų vei
kimo reikalus.

VI.
Prašyti, kad vyriausybė paliuosuotų nuo 

muito užsienių lietuvių siunčiamas giminėms/
dovanas Lietuvoje,

VU.
A. L. K. K. Federacijos Taryba savo 

nusistatymų dėl organizavimo DULK skyrių 
Jungtinėse Valstybėse ir dėl viso pusaulio 
lietuvių sujungus pareikš tuomet, kuomet jos 
atstovus sugrįš iš Lietuvos.

VIII. „
Keikalauti, kad DILU pakviestų Kata-,j popiet°nuo 1*30 iki°8*W

likų Veikimo Centro atstovus į savo valdy- : VBj vakaro. Nedaliomis 
bų, kad ta draugija būtų tikrai nepartiška alririu valandų Ruoni 8 
ir tinkamu būdu galėtų rūpintis visais išei- Phone CANal 0R2?

vijos reikalais, ypač tikėjimo. . "
IX. f

Amerikos lietuvių katalikų atstovų pir
mininku Viso J'asaulio Lietuvių Kongrese 
Federacijos Taryba paskiria p. Jj. Šimutį. .

Del Federacijos Kongreso v
25-tam Federacijos Kongresui Turyba 

nutarė pasiūlyti šias rezoliucijas:
1. Atgaivinti Federacijos Tarybos veiki-

| a <
2. Kaukti Tarybos suvažiavimus bent ka

rtų į metus.
3. Svarbesniais klausimais Federacijos 

centras turi atsiklausti Tarybos.
4. Kud tėvai savo sūnus leistų į Maria- 

iiu|mj1io kolegijų.
5. Kad Federacijos apskričiai ir skyriaij 

budėtų ir sužinant, kad kur nors persekioja
mi katalikui, šaukti musinius mitingus, keltų 
protestus.

Ii. Kud Federacijos skyriai aktyviau vei
ktų parapijoj.

7. Užgirti Lietuvos Pavasarininkų eks
kursijos, atvykstančios į Amerikų, maršrutų.

(Bus daugiau) •

nikos spalvos viršeliai šių kny 
gų - albumų daro mums, lie
tuviams, ypačiai brangių”.

Gegužės 15 d. šis žurnalas, 
plačiai rašydamas apie šį vei
kalų, pastebi: “Knyga apie 
neužmirštamų žygį. Tai aktu
aliausioji ir būtiniausioji fa
ktų knyga apie neužmirštuo
sius oro didvyrius, Atlanto 
nugalėtojus, Lietuvos garbei 
savo gyvybę paaukavusius Da
rių ir Girėnų. Jų rašo artimas

kelionėn ir kurie vienų buvo 
mylimi - gerbiami, o kitų pa
juokiami ir niekinami

LIETUVIAI DAKTARAI;

Tel. LAFayette 7(60

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2859 S. Leavltt St.

CANal 0706

Tel. CANal 4257
Res. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJR8 

2 to 4 and 7 (o 9 P. M. 
Sunday by Appoinlment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėliotais pagal sutarti 

Ofiso tslsf. BOUlevard 7820 
Namu tel. PROspect 1980

nizaviino aktingas dalyvis ats., 
kap. P. Jurgėla. Todėl knygoj
išsamūs faktai apie abiejų la-1 Oft8o TeH PROepect 637? 
kūnų gyvenimų ir jų žygį. Rū- Rea T*1-: HEMiock «ui
... • , • Rezld.: 2515 VV. 69thpestingai surinkti lietuvių ir. 

kitų tautų spaudos atsiliepi
mai apie Dariaus ir Girėno' 
skridinių, mintys apie šio skri-

AKIŲ UGDYTOJAI:

25 METŲ PRITYRIMO'
Pritaikyme akinių dėl viso 

nių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių

>/

#'/

St.

OR. J. RUSSELL -
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas
2500 AV. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 iki 8:30

Tel BOUlevard 7042

\

DR. JOHN SMETANA
optometAistas

180L S. ASHLAND AVENUE
Flatt Bldg., kam p. 18 St.

2 aukštas
Pašte bėkit mano iškabas

nėra

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdeadla 6666 So Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki 8 v vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal G122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7 — 8 vak. 

Šaradomis ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS h CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMiock 0286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 26G6 W. 69th St
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak, 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49tb CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tsl. GROvebill 0617

(924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼•I. 2-4 ir 7-0 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarusDR. C. Z. VEZEL’IS

dentistas
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare

Tel. Ofiso BOUlevard 6913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:80
756 WEST 35th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnl* 0010

Oflao tai.: 1—4 Ir 4—s p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubon

CHICAGO ILL
Telefonus MIDvvny 28X0

OFISO VALANDOS
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuu 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. NcdėlioinlM nuo 10 Iki 12

valandai diena

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARds 0004

Rsa: Tai. PLAaa 1400

Nuo 10-12 v. ryto: 3-S Ir 7-8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 diena

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYŪIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSBPH KELLA

DENTISTAS 
6668 Bo. Western Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3061

OR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2619 We«t 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —1 iki S popiet — 0 Iki 0:80 vak. 
Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 p.p

EMIL DENEMARK, INC
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
[Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visy 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 

7tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
‘{šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Cravvford 41i
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Pirmadienis, spalių 7 <1., 19315 DRANGAS

TEISIU SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 

6322 S. Westam A v., Gigo.

$1600.00. Kaip ilgai ta autu 
g«|i būt gera Ir ar tankiai jų 
reikia atnaujinti!

A16. Notų yra geru per 10 
melų ir jos nereikia utnuu- 
jint to 10 metų periode.

KL.. aš perku namų n nu sa- 
v o gero pažįstamo d įaugo.
Alau pinigai yra labai brau- _  _
gus. As norėčiau žinot ar ga
lima be advokato peržiūreji-1 
mo popierų, ar yra saugu. Jis ** J
iuall duoda Vadimu..,, dvad. mokSJ« luksus **' « <“>»»»•» 
Maužiu atsakyti par “Krau- l-'ru I’"r""’kUV- Aš „oriu pra- 
gų kuogreičiausia.

AAb. Alano patarimus yra

NAMy SAVININKAMS 
PRANEŠIMAS -

nešti tiems taksų mokėtojams, 
* kad jie galėtų pasinaudot ši

lus, kad tamsiu nepirktum na 
mo be advokato peržiūrėjimo 
popierų. Jei aš kitaip jums 
patarčiau, tai aš gal padary

ta proga. Vėliausia modifika
cija padaryta štai kokia:

Katrie esate savininkai kaip 
vadina rezidencijos, t. y. bun- 
galow ir rezidencijos, ir esa-ėiau tamstai ateity didelį nuo .

toli- Perkant namų yra labai „ . , t
iug keblumų. Gali būt skolos

užtrauktos, gali būt įvairūs 
judgementai ir t.t. Kaip ta pa
tarlė sako, “Jei pavogė arklį, ..... ... . . , , ,, , . , -icia tiktai vienatini kaip vadi-atiduok ir balnų . Jei nioki; , , ...na, buugalow arba rezidenci-

1931 metus, dabar modifika
cija sugrąžins jums 15 nuoši
mtį taksų ant 1931 metų. Ži
noma, šita modifikacijų palie-

DETECTTVE RILEY
9»cn o»%pc«RT«uy x> pmo
tue iM-rmtPio 4ucutw.mom/ misS'MG
t=fc>« SOME -nMC. • S«E OoBSM'T 
KMOV7 W« >4 HEUD PUtSOKR . AMO 
CtOSK TO DCATUi' HER FHTViSa,1MI 
0I6TKICT ATTOKMB'/ MAS 
SCA0CH.8LZT 7Me«E ARe ST - MO 
Ctue% to Ru-ey-s wweReA^out‘š /I

By Richard Lee
X A HUMCH, 1

,TWATk ALŲ’.’. IF IT 1 
' VKMKS MV SNEtYUtMfl 
viiu. f ere d - if

6>-2 milijonų dolerių. Šiomis 
dienomis parduotas už $337,- 
000 cash. Bet užsilikusių ne
mokėtų mokesčių yra arti vie
no milijono dolerių. To hote-

protestui išnešti prieš Sales 
Tax.

Italiją viršija. - Šiuo sy
kiu iš Amerikos karo reiklia* 
nų gabenosi Anglija ir Itali-

T7ANAI REIKALAUJA 
300,000 LITŲ

PETRAS SANGAILA
EVA SKRUZDIENĖ

tūkstančins dolerių už namų, 
visados užsimoka pasisamdyt 
patyrusį advokatų, kad apgi
ntų jūsų reikalus.

KL. Metui atgal aš pirkau 
namų ir turėjo būt mano ir 
moters vardu. Kelios dienos

jų, ne komercijos namus.
Kiekvienas, norėdamas gaut 

nuo Treasurer iš kasieriaus
Cook County, eikite į kasie
riaus skyrių, nusineškite už
mokėtų taksų bilų už 1931, ir 

atgal kaip sužinojau, kad ma-;hida jums išduos kaip vadina | 
no turtas yra užrašytas ant Į “voucli”. Su ta “voucli” ga- 
inano moters. Kaip aš galėčiau Jčsite dalį užmokėt ant kitų 
pertaisyti kad būčiau aš ir | metų taksų. Aš noriu padaryt, 
mano moteris savininkai to kad šitas dalykas būtų jums 
namo T Žinoma, su pinigais y-1 kuoaiškiausias ir kad jūs nė
ra labai sunku. Būtų gerai,< turėtumėt jokio nesmagumo 
kad aš gaučiau veltui patari- arba nesusipratimo.

(pu tėvais Ziuuniūlė)

Mirė Spalių 4 d. 1035 m.,
7:30 vai vak., sulaukus pus- 
anižiaus

Kilu iš Panevėžio apskt., nu
šalta parap., Pragumų kaimu.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko d ideliii me nuliūdime 

vyrų Stanislovų, dukter) Anta
niną. du brolius: Povilų ir Sel- 
vestrų Ziaunius Ir gimines, o 
IJctuvoje brolj Jonų, seserį li
nų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 818 \Vest 
34th Plane, Chicago, III.

laidotuvės įvyks l’tnrninke, 
Spalių 8 d., 1035 m. Iš namų 
8 viii. bus atlydėta į šv. Jur
giu purupijos bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingus pamaldos už 
velionės sieli/. Pu pamaldi/ bus 
nulydėta į šv. Kazimieru ku- 
plni-s.

Nuoširdžiai k Vieviu mo visus 
giluiucs, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:' Vyrn-s, Duktė, Uru
liui ir Kantinės.

laiidotuvių direktorius S. P. 
Mažeikų- VAitds 1138.

Mirė Spalių 5 d. 1335 m.,
12:25 vai. ryto, sulaukęs pu- 
satnžiaus.

Kilo iš Telšių apskr., Liep- 
laukio parap.

Aimirikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

Moterį Jozefų po tėvais Skrie- 
haiaitė. keturis dukteris, Jova
lą Stewart, žentų l>’red. Sotu ta 
l^nuunt, žentų Krank, Jose- 
phlne Kerret, tentų Tanių ir 
Emilijų, du sūnus VValter ir 
Jonų, du anūkus, brolį Leonų, 
ir seserį <>nų Pagojienę, ir Gi
mines.

Kūnas pašarvotas 008 W. 35 
Plaee. Chicago, Iii.

laiidotuvės jvyks l.'tarninke. 
Spalių 8 d.. 1035 m. Iš namų 
9 vai. bus atlydėtas į šv, Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingus pamaldos uz 
velioniu sielų. Po pamatau bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nullūdę; Moteris, 
Sūnūs, Zeniai, Sesuo ir

liilklerys, 
Brolis.

Iziidotuvlų direktorius S. I> 
Mažeika. Telef. YAItds 1138.

mų, jei galimu.
ATS. Šitų galima padary ti

tokiu būdu: pirmiausia perra
šyti jūsų turtų trečiai ypatai; 
nuo trečios ypatus, perrašyti 
tint tamstos ir tavo moteries.

Šitas dalykas reiškia, kad 
jums nereikia jokio patarna
vimo arba informacijų. Krei
pkitės tiesioginiai į Cook Cou
nty Treasurer’s Department.

Teko girdėti, kud daugelis 
įdomauja koncertu ir jo lau
kia. Ypatingai laukia pasi
klausyti Sasnausko choro dai tjek aukao turgjęs 
navimo.

Choras stropiai ruošiasi prieNeškitės su savim pilnai už- 
Būtų geriausia, kad tamsta' kaj įr pUįJg | koncerto< Atsilankiusieji tik
kreiptumies prie savo kaimy- yra užmokėta, už 1931 metus rai bus sužavėti išgirdę jo

ir tada gausite tam tikrus re-1 dainavimų, 
ceiptes, kur jums atmokės ar-! Tat, spalių 13 d., Gini. Pan. 
ba sugrąžins 1.5 nuošimtį ant
jūsų užmokėto namo. Aš ne-

no advokato, kuris tų dalykų 
atliks teisingai ir saugiai.

KL. Gerbiamas Tamsta, me
ldžiu atsakyt man šitų klau
simų. Nors aš esu iš Detroit, 
Mieli., bet visados daboju jū
sų atsakymus per dienraštį 
“Draugų“. Aš nuėjau pas sa
vo dentistą. Jis man padarė 
“bridge”. Aš jam sutikau mo 
kėt $115.00. Daviau $25.00 ant 
rankos ir jis man padarė jį. 
Bet tuojau buvuu paleistas iš 
dirbtuvės ir negalėjau pilnai 
mokėti. Už 9 mėnesių man 
burnų labai pradėjo spausti. 
Aš nuėjau pas tų patį dentis- 
tų kud jis man pataisytų. Jis 
išėmė iš mano burnos ir sako 
atnešk man balansų, tada aš 
tau atiduosiu tų bridgių. Šia
ndienų neturiu nei pinigų nei' 
dantų. Kų uš turiu daryti į ( 
Meldžiu išrišt tų klausinių. Jau 
čiuos, kad aš esu lubai nu
skriaustas dėl priežasties, kad 
aš esu labui biednas. Lauksiu 
greičiausio atsakymo.

A17S. Nesigilindamas į jūsų 
istorijų, pareikšiu tų, kų įsta
tymai sako šitame jūsų atsi
tikime. Dentistas kai padarė 
jums tų vadinamų “bridge” 
ir atidavė tamstai, jis kaip 
mes vadinam “dentist lošt his 
lien” ir jis neturi teisės iš

Šv. parapijos svetainė, GStli ir 
Washtenaw Avė., lai būna vi-'

manau, kad jums yra reikalas siems atmintina. Tikietų kai- 
matyt mane, bet jeigu turėtu-1 na visai pigi; pasirūpinkite 
mėt kokių didesnę sunkenybę į jų įsigyti iš anksto, kud ne
su taksais, tada galite matyt pritrūktų, nes koncertas tius 

labai įvairus ir įdomus.
Koncerto programas prasi

dės lygiai 5 vai. po pietų. Po 
koncerto bus šokiai.

Ieva Lukošiūte

mane.

Aš viena tik daviau prane
šimų per laikraštį apie pana
šų dalykų, tai kitų dienų už
ėjo pas mane tiek žmonių, kad 
aš net nusigandau. Taigi, bū
kite malonūs, kreipkitės kiek 
tik galite tiesiog prie kasie
riaus, tada aš nebūsiu perdaug 
apsunkintas.

Adv. C. P. Kai

DIDELIS KONCERTAS 
CHICAGOJE

Juu visai netoli spalių 13 d., 
kurioj Sasnausko vyrų chorus1 
visus Chicagos lietuvius šuli
niai linksmins savo gražiau
siomis, negirdėtomis dainelė
mis.

Bc abejo Chicagos lietuvių 
visuomenė ruošiasi dalyvauti 
šiame “Draugo” rudio kon
certe - šokiuose, Gini. Parį. 
Šv. parapijos svetainėje, nes

jūsų burnos atimt, nepaisant ,ai ,nw vjenas gražiaU8Ių 
ar jus užmokėjot ai ne. Jis i r,i(j,.|,inį,j koncertų. Programe
turi teisę skųst tamstų ir gaut 
judgmentą, bet atimdamas iš 
tamstos tų dantį jis gali būt 
apkaltintas “larceny”. Kreip
kis prie dentisto, kad jis su
grąžintų kuogreičiausia.

KL. Aš turiu notą vertės

dalyvauja įžymiausieji Chicu- 
gos solislai - dainininkui, ir 
garsusis Sasnausko vyrų cho
ras, vadovaujant prof. A. Po
ciui. Jų gražios dainos ir ha
rmoningus dainavimas publi
kai teiks daug malonumo.

lio šerininkai gaus po «5c. ant ' ja. Italija gabenosi rengdama 
dolerio. La Šalie kotelį turėjo Į si kurnu su Abisinija, o An- 
Stevens šeimyna. Ta pati šei- glija iš atsargumo. Vieši tla 
myna statė Stevens hotelį ir
valdė Illinois Life Insurance 
Co. Tų apdraudos kompanijų 
išpirko Central Life Assu-

viniai parodo, kud Anglija 
per pastaruosius K mėnesius 
pirko daugiau, negu Italija. 
Abisinija per 4 metus Amerir 1

lanee Co., Dės Moines, Iowa. į ke nusipirko 83 trosus ir vis- 
Dabar pastaroji kompanija , kas. Japonija, vienok, Ameri- 

Le Salle-Madi-
son Ilotel Co., kuri ir nupir
ko La Salio hotelį.

Prieš Sales Tax. — Cravv- 
lord Business Men’s LeagueĮ 
rengia prakalbas šeštadienį, i 
spalių 5 d. Sokolų salėj, 2619 J 
So. Laivudale avė. 8 vai vak.,

ke karo reikmenų pirko dau
giau, negu Italija arba Angli-

rikon. Amerikos Iždas dabai 
aukso turi už \ty2 bilijonus Į 
dolerių. Iždas niekad nėra

La Šalie Kojelis parduotas, Į 
— Garsusis La Šalie Hotelis ' 
pastatytas 1908-9 met. atsėjo '

Žinių • Žineles
_______

Karo pradžia ir pinigai. — Į 
Italų-abislniečių karo pradžia 
pavarė žemyn pinigus visų Eu 
lupos valstybių. Krito Fran- 
cijos, Anglijos, llolandijos, 
Vokietijos pinigai. Taipgi pa
didėjo aukso gabenimas Ame-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T e V A 8
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris
patarnautoja.

F PJIN-£XPHIER ""
,------------- --------------------- ’

l|!Į
1

1 t1 1 1
Nuo Roumotitkų Skausmų

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia f raitą ir tikrą 

palangvinimą

R U B IT

B U D R I K 
FURNITURE MART

3347-3349 S. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Dining Room Setai vertės $100.00 už----  *48.50
2 šnųitų Parlor Setai vertės $75.00 už---- ^34«5O
Fluor Lempa vertės $15.00 už ... *7.95

Pridedant 1 centų — kita didelė Lempa DYKA i. 
Angliniai pečiai po ..........   *9.75

ir aukščiau.
Pečiai su aliejum po ........ *39.50
14 tūbų Radio Chassis, Speaker, Tubes
viskas už ..............  *39.50
Midget ltadios po ..........  *6.95

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: B O UI o var d 4705—8167

ATYDA: Budrlko Nedėlinių programų Laikas permai
nytas. Programai bus iš stoties WAAF nuo 
1:30 po pietų.

KAUNAS. — Už Telšių - 
Kretingos geležinkelį danų 
firmai llajgarda Schultz bu
vo sutarta mokėti doleriais. 
Taip paskiau Sus. M-ja fir
mai doleriais ir sumokėjo, ta
čiau, kritus dolerio vertei, fir 
ma tuo nepasitenkino ir pa
reikalavo iš M-jos, kad jai at
lygintų susidariusius nuosto
lius, viso apie 300,000 litų.

Geruoju nesusitarus, 
pateko į teismų.

nyla

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
------ - —o------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-------- o--------
Suvirš 50 metų prityrimo

-------- o--------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigas
-------- o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avo.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
4605-07 So. Hermitage Ave.J 
Phone YAItds 174L—1742t F. Euileikis 

LacMcz ir Saulis 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. Liuien
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
f F. Radzios
S. M. Skydas

4092 Archer Avė. 
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAItds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIRINĖS ŽINIOS
Iš SODALICIJOS SU

SIRINKIMO
tik sugrįžę iš Lietuvos mūsų 
vadai, kurie buvo vieni ilges
nį laikų, kiti trumpesnį, bet 

| gerai susipažinę su mūsų bro
lių vilniečių vargais; be toBRIGHTON PARK. — šv.

Marijos mergaičių sodalicija,,.... ..................... ... . taikinta programa, kurių išlaike savo mėnesinį susirinki- , ? 2_
1 d’ . . . ( po vadovyste muziko N. Kulio,

Naujos nares įsirase j So-,f. .J
dalicijų, V. Gurinaitė, M. Gu-
davičailė, V. .Tomantaitė, S.
Jucikaitė, J. Juškaitė, V. Ma- 
rtinaitė, F. Milašaitė, H. Sly-

tai dienai yra rengiama pri
taikinta programa, kurių iš- 

i pildys didysis parap. choras

teraitė, E. Mikešaitė, A. Gai
žauskaitė, E. Stankaitė, H. 
Kalaimaitė, B. Markauskaitė, 
E. Mičiūnaitė, V. Krančanskai

gi seselės mokytojos rengia 
gražias ir tam momentui pri
taikintas deklemacijas bei di
alogus, kurie tikrai sužavės 
atsilankiusius ir primins apie 
mūsų brangų Vilnių, ir dabar 
kenčiantį sunkių lenko prieš- 
pandų. Taigi brangūs nortlisi-

St. Tx>uis, Mo., vienas sa
liūnininkas buvo teisman pa
šauktas. Jo kaimynai jį ap
skundė, būk pas jį labai triu
kšmauja ir esu perdaug muzi-1 
kos. Saliūnininkas nenorėjo 
pasiduoti. Gavo liūdytojų, ku
ris toliau teisino jį.

— Muzika man visai nekliu-

NOTRE DAME UNIV. VĖL 
LAIMĖJO

Praeitų šeštadienį po sun
kaus futbolo žaidimo su Pitts-

do, jis tarė, — nors ir gyve- burgh’o Carnegie Tech uni- 
nu prie šio žmogaus namo. versitetu, Notre Daine univ. 
Daugelį kartų, tiesa pasakius, laimėjo,

tė, J. Meižaitė, 0. Margaitė. j J?
Visos didžiu rankų plojimu penkiolikos metų Vilniaus už- kaltai atsakė.

nė negirdžiu.
— O kur tamsta dirbi? — 

paklausė teisėjas?
— Ogi dirbu “faundrėje”, 

liejinyčioje, — maloniai, ne-

grobimo sukaktuvių paminė
jimų patys eikime ir savo pa
žįstamus raginkime, kad eitų 
pasiklausyti kalbų apie Vilnių, Į

Saliūnininkas turėjo užda
ryti savo vietų dviem dienom.

Tai dėka dabartiniam Notre 
Dame univ. futbolo vyriau
siam vedėjui EI mer Layden, 
kuris vėl sugrąžino į tų uni
versitetų buvusio garsaus fut
bolo vedėjo Knute Roekne 
sistemų. Jau antri metai kai 
E. Layden eina to universite
to vyriausiojo futbolo vedėjo

Žmogus, kuris nuolatos savo pareigas. Kol kas jam labai 
lūpomis barbsi, daug žodžių gerai sekasi, nes jo vedamas 
suvartoja, bet mažai kų gero futbolo tymas beveik visuo-

priimtos į Sodalicijų.
A. Šančiūnaitė išdavė rapo-.

rtų apie sodaiicijos metinį šo
kį, kuris bus spalių 12 d. mfl-
sų parapijos svetainėje, muzi- graži,) dain'!- ir
ka Louis Poli deklemacijų. Jokios įžangos

A. Beleckaitė išrinkta nau-'niektos nebus. Lietuvytis; pasako. Nereik būt! tyliam,' met lieka pergalėtojas. Tiki-

ja mergaičių sporto direktore.
Yra suorganizuotas geras ba- 
sketball tymas šių žiemų mer
gaitės pasirodys žaidime.

Lankyti apskričio sodalici- 
jos susirinkimus narės Radau-

IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Į bet jei žadi visados kalbėti, 
tai bent ko gero pasakyki.

----------- ■ į Giovanni Papini, garsus ita-
Praėjusį šeštadienio vakaručių rašytojas ir autorius “Kri-

mės, kad, kaip Knute Roekne 
savo uoliu futbolo vedimu, šio 
katalikiško universiteto vardų 
iškėlė aukštai istorijoj, taip ir 
E. Layden, eidamas garsaus

rūgs. 28 d. suruošta gražus I staus Gyvenimo” knygos, pa- Knute Roekne keliais futbolo
, , -z. i z • Emilijos Krayeliūtės išleistu-1 skirtas Italijos šalies mokslo , vedimu, tų vardų, toj pačiojskaitė, Krasauskaite, Sabutai- • i ............................... , 1 j t’ | vių vakaras gerai žinomos1 ministerijos pirmininku.

tė, Sinionaitė, Tebelskaiti 
Kasevičaitė.

ir dain. S. Lauraitienės namuo
se.

Our Ladv’s Committee, iš- ’ 
rinkta Palietė Supkauskaitė,' „ a‘y*™ i5
kuris prižiūrės ir sutvarkys N- vieSėjo pas
tam tikrus Marijos aprašymus 
ir skelbimus.

Piežus. Pereitų šeštadienio va 
karų jinai atsisveikino su Chi- (^ar skaitę jo

(šuo), kurį padovanojo Wil- 
liam J. Butler iš Chicagos. 
Per praktikų sesijos šis nau
jas “mascot” taip uoliai dar
buojasi, kad jau yra jsigyjęs 
visų pamėgimą.

Pažymima, kad E. Layden 
buvo vienas iš Knute Roekne’s 
“Four Horsemen”. Tai reiš
kia, jis pats yra pasižymėjęs 
kaipo garsus futbolininkas a-
nose dienose, kai jis lankė Drexel 7; St. Joseph’s 7. 
Notre Daine universitetų, dėl Colgate 31: St. Jjavvrence D.

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
ŽAIDIMŲ REZULTATAI:

Notre Dame 14; Carnegie T. 3. 
lloly Cross 47; Maine 0. 
Califomia 10; St. Mary’s 0. 
Purdue 7; Nortliwestern 0.

Pittsburgh 35; Wasli. & Jeff. 0 
Iowa 47; South Dakoto 2.
Ohio State 19; Kentucky 6. 
Illinois 28; AVashington V. G. 
Chicago 31; Carroll 0.
Indiana 14; Centre 0.
Mich. State 25; Miehigan G. 
Marąuette 33; AVisconsin 0. 
Nebraska 20; Iowa State 7. 
Navy 27; Mercer 0.
Army 14; William & Mary 0. 

(AVnshington 13; Santa Clara 6. 
1 Ynle 34; New Hampshire 0. 
Lehigh 21; Haverford 0.
Penu State G; Mercersburg (i.

jo futbolų žaidė po Knute 
Roekne vediniu.

Lietuvių visuomenė beabėjo 
džiaugiasi žinodama, kad No
tre Daine universitetų lanko 
taipgi ir Lietuviai.

Pažymėtina yra vienas lie
tuvis, būtent Andrius Paplis, 
kuris dabar tam universitetui 
žaidžia futbolų ir tuomi lietu
vių vardų garsina tarp kita
taučių. A. Puplis žaidžia kai
po “quarterback”.

Jis yra iš West Sidės, Chi
cagoje.

So. California 19; Pacific, 7.

Naujai M
Svetainė 

Kęst Sidėje

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Nprla Plonuti Ir Storus Vilnonius 
Svedertus dėl vyrų. Moterų. 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ TR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vletory 3486 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlto, Seredos Ir Pėtnyčios

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc »«OO

Chicagos Lietuviai žino ir 
pažįsta "VVestsidės lietuvį biz
nierių Walter Neffų, West 
Side Hotel savininkų. Dabar1 
p. Neffas praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre
ngė puikių svetainę tinkamų 
susirinkimams, vestuvėms, 
“surprise parems” ir įvai
riems mitingams. Čia rengiant j 
vestuves bei bankietus rasite 
visų patarnavimų vietoje, ku- j 

nigų ir vienas vyskupas ir, 20 , sunkus, nieko juos neįvertinąs, 1<n?’ Įn(1ns ir kitus reikmenis

aukštumoj išlaikys.
Naujasis ministeris mokyto-•• • i • .. . • ,zo A& Lietuvos. Buvo taipgi . ngrese Kaune,jauja Bolognos universitete ir ? , XT ... . °

T i i m k • n ♦- (aplankęs Norvegiją, kur stu-desto italų kalbų bei literatu-• , y - . .< n javo tos salies žmones ir jųra. , •papročius. Suljųį.^erb. pralo-

TURI NAUJĄ ‘ MASCOT”

šį rudenį Notre Dame uni
versitetas turi naujų “mas-i 
cot” (žaidimui įrankių pri
žiūrėtojas), “Irisli terrier”

Kur eisi, kur neisi, visados 
rasi tokių žmonių, kurie nuo-p.tarfiau tiems, kurie, nėra Norvegijoje tik 4() ku. , Rad

ir skaitę jo ‘Kristaus Gyve- •_ . _ „ ____ • , .
Mūs,, dvasios vadas kun. R.!eaKa ir iSvyko n,gs' 29 (L ""n0”.k,nyg?’ bažnyčių. Be to aplankė Vo-

Jonelis kalbėjo apie savo va- 
kacijas ir kad daug gražių pa

To'ophone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4881 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res 8518 S. ROCKWEI.L ST 
Telephone: REPublic 9729

Ree. 1227 S 60tb AVĖ , CICERO 
Telephone: CICERO 5395

Kaina prieinama. Reikale 
neužmirškite kreiptis

nieks jų nesuprantąs, visi juos 
niekiną. Manau, jei šios rū
šies žmonės pamėgintų gyve
nimo keliu keliauti dainuoda
mi, o ne dūsaudami, pasikei
stų visa jų gyvenimo pažiūra.

Išleistuvių puotoje dalyva- tai V8izdŽiai aPraioma- Bū‘'» kietijų, Belgijų ir Prancūzų,. 
r *' 7 gera jų savo knygynui įgyti. •

______ Dalyvavo Lietuvių Katalikųvo daug žmonių, ypatingai
veikslų nutraukė, Kanadoj ir. muzikų, nes E. Krayeliūtė,
kituose miestuose. Bus rodo
mi trumpu laiku. Davė gražių 
paskaitų apie kvietkų nupin
tų rąžančių, ir kiekvieno ka-

būdania iš profesijos slaugė, 
yra kartu talentinga ir gabi 
pianistė.

Dain. Lauraitienė svečius
S^lio reikšmę, kad visos soda- niaionjaį prįėmė. Pasistiprinus 

^hetės pasinaudotų S, rašau-Į par,lžiais valgiais> žurnalistas>
CIBUS men. Tr taip išsiskirstė e n- - ,1 S. I’ieza uzeme “toastmaste-
visos sodai įetės namo, su gra-
žiais įspūdžiais

rio” vietų. Kalbėjo: prof. A.
, . I Pocius, varg. Gaubis, Piktu- 

Rast. O. Ivinskaitė v

UŪDNOMS SUKAKTU
VĖMS ARTINANTIS

NORTH STDF, — Spalių 9 
diena lietuviams yra žinoma 
kaipo liūdesio ir susikaupimo 
diena, nes tų dienų klastingas 
lenkas prieš penkiolika metu 
urmu įsiveržė į Lietuvos sos
tinę Vilnių ir jų okupavo, gi 
ten mūsų brolius lietuvius vil
nieti 38 ir iki šiai dienai įvai
riausi imis priemonėmis per- 
sekio, i ir kankina. Mes Ame
rikos lietuviai, ir visi lietu
viai \ «ame pasaulyje gyvena- _______
nti ki kvieni metai prisime- j T0WN OF LAKE. — Šv 
name f j dienų. Ta proga pri- Kazimiero Akad. Rėmėjų 1-mo' 
simenai le vilniečių vargus ir skyr. svarbus susirinkimas į- 
kankinimus, kuriuos jie turi vyks spalių 8 d. tuojau po pa-

Antradienį, rugsėjo 24 d., Studentų Kongrbse Telšiuose 
70,(XX) Amerikos Legijono vy-1 . •►. <
n, parodavo per 7 valandas |ir Pa™"1'™*™ Lietuvi, Ko- 
St. Louis, Mo. Šešiolikos me-
tų atgal šis legijonas susirin
ko šiame mieste ir sudarė sa
vo konstitucijų, kurios prad
žioje aiškiai pasireiškia obal- 
sis — Dievui ir Tėvynei. Ma
lonu pastebėti, kad šis legijo-

žienė, P. Nausėdaitė, J. Ku- nas užlaikė ir užlaiko šį savo 
dirka, dain. Piežienė, varg. konstitucijoje įrašytų obalsį. 
Kulys, dain. Lauraitienė, stud. šie karo veteranai, kaip jų 
B. Lauraitis ir E. Krayeliūtė vyriausias vadas Belgrano pa
dėkojo dain. Lauraitienei už reiškė, sušelpia našlaičius, ap- 
surengtų puotų ir visiems už gina mokyklų sistemas, kelia 
malonų priėmimų ir vaišingu- tautybę ir paremia visus gerus 
mų Chicagoje. šalies patobulinimus.

Po vakarienės visi svečiai , ----------
linksminos lietuviškomis dai- i Ar jums kada buvo atėjus 
nelėmis. Vakaras buvo tikrai mintis apie tai, kas parašė ir 
malonus. atspausdino Amerikoje, mūsų

Laimingos kelionės Emilijai j. a. Valstybėse, pirmų kata- 
Krayeliūtei! i likiškų straipsnį? Paskaityki-

Ieva Lukošiūtė te toliau — gal bus įdomu. Pi-

ĮOl IN P. PAVAPI)
I OANS and INSURANCE

Tr.igu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos viuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEIS I UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

WHO1,EKALE 
OacolIn&R. Keroatnas 

Pečtams Alyva fllldymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

INC.
Retail stotis randasi

2625 West 47th Street 
Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

PRANEŠIMAS
rniasis straipsnis buvo “Pra
kalba į Šiaurinės Amerikos 
Katalikus”. Parašė Jonas Ca- 
rrol, pirmasis šios šalies vys
kupas, Annapolis, Maryland.

J. M. pralotas M. L. Krušas, 
Šv. Jurgio parap. klebonas grį

pakęsti nuo žiauraus lenko le
tenos. Mes renkamės į būrius 
niasmitingus bei prakalbas, 
kad ryžtis vaduoti savo bro-

maldų mokyklos kambaryje.
Pirm. E. Gedvilienė

Pabrango varift. — Vario

JEIGU GALVA SVAIGSTA. 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurte auatka.upta jflau or 

fantam e Derina nuo to. kad llaal «a 
liūs lietuvius iŠ po lenkų ver- į kainos kįla. Dabar jo išgabe- uikrečia PIna’,"{<o
gijos. Taigi ir mes nortbsidie-

ris vartojamas amunicijos ga-Čiai spalių 9 d. tuojau po va
karinių pamaldų gausiai rin
kimės į parap. svetainę, kad 
išklausius kalbų apie vilnie
čių praėjusių metų perneštus 
vargus ir kentėjimus. Tas ka
lbas mums šįmet pasakys kų

nimas Eurojon padidėjo. Va- orreni«me w* r * jo. kenčiate nuo evnlffulto. faJvor
ekaudėjtmn Ir Lt

NUGA-TONE įtvaro vleue nuodub 
lt Jflau elatemoe. Tra milijone) mote
rų Ir vyrų. kurie itn»o eavo spėkas

metalo reikalavimas dar la-, į “L° •v***tat* i*-I atabčtlnu vaistu. Jel*u Jūs Jaučlatfle
biau padidės.* r • ta NUGA-TONE.
__________________________________ Reikalaukite tikro NUGA-TONE

| Parduodamas visose atsakom t neoae
BIZNIERIAI. GARSINKITeS 1 Nuo uiklettjlmo

myboj. Karui prasidėjus to

•‘DRAUGF*
Imkit—UOA-8OL 

— idealu LluoeuotoJa viduriu Sto Ir
Bfln

Kalta Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANal 9585

Rez. 14G0 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
T.TETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

CLASSIFIED
AUTOMOBILB8 AUTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
■ ~ VartotŲ Kary Bargenai ==

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Tvai

kas pagalvoti apie kurą. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rų patarnavimų ir geras į- 
vairioR rūšies anglis galite 
gauti iš:

Gnant Wonks Coal Yards
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

PT’irv *35. 5 Sedan 41. Trunk. m ran t kala naujaa ............... SRDR
BT’TCK ’SB. B Sedan 47, labai pulkus, jrnrant.................................. S7#5
BUTCK '85, Club Sedan su trunk, rarantuotaa ...................... S7H5
BUTCK '35. 5 Sedan 47 jrnrantuotns ............................................... *875
BUTCK '3 4. 5 Cnnne 59. maitai vartotas, ra ran t............................. *715
BUTCK '34, 5 Sedan 57. puikua karas, rarant......................... »745
BUTCK ’33, 5 Sedan 67, tobulaa, garant.................................... SA45
BTTdCK '82, 5 Sedan 97. tobulam stovy ................................... S45O
BUTCK ’32. 5 Coupe 98, labai pulkus, garant......................... S45O
BT’TCK ’82, 5 Sedan 87, tobulo m stovy .................................... 11450
BUTCK '31, 5 Sedan 87, geroj tvarkoj ........................................ «2»5
RUTCK. ’29. Z-4 Coupe. Temai apkalnuotas ........................... » »5
BUTCK •?<). 5 Sedan 47, grabus magas karas ......................... tl»R
BUTCK '27. 5 Sedan 47, ha.rgenfts ............................................... < 45
CAUTT.LAC '30. 7 Sedan, pertaisytas............................................... »?t»5
CAPTLLAC '29. Town Sedan. trunk. gema kaina...................... 8,75
CADILLAC '28, ’Z Sedan, karvenas ............................................... »,45
DODOE '33, 5 Sedan, geras magas karas ................................ flflflR
HUDSON. '29. 5 Sedan, bčga O. K................................................... f »5
LA SALLE '31, 5 Sedan. pulki vartybA .......................................... M75
LA SALLE ’30, 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... «275
LA SALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai .......................................... 8145
LTNCOTJ* '80. B 8edan. labai pulkus ............................. «2»R
PACKARD '82. 7 Cuatom Sedan, tobulam stovy ...................... 8775
PTERCE *80. 8 Coupe, labai pulkam stovy ........................... SltR
PONTIAC '35, 6 Sedan, bullt In trunk. tobulaa ................. 8745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ni rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 41OO

Pocahontas Mine Run į


