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ISPANUOS RADIKALĄ! VYSKUPĄ
STATO SUKIĖL'Ų
SUKILĖLIAI NUSPREN
BŪTINAI PAIMTI
I R U N Ml
Taip pat nusprendė toliau iš oro
pulti Madridą
BIRIATOU, Prancūzija is
panų pasienyje, rugp. 31. —
Keletas tūkstančių moterų su
vaikais ir ligotų vyrų apleido
sukilėlių apgultą
Ispanijos
Irun m. P e r tiltą jie perėjo
Prancūzijos pusėn, kur gavo
laikiną prieglaudą. Radikalai
leido moterims su vaikais ap
leisti miestą, kadangi jie nus
prendė iki paskutiniųjų gintis
nuo sukilėlių. Bet radikalai pa
siliko daug įkalintų civilinių
asmenų.
Sukilėlių vadovybe šiandien
pareikalavo radikalų, kad jie
pasiduotų. Jei tas nebus pa
daryta, rytoj Irun miestas
bus puolamas iš jūros, sausu
mos ir iš oro. Irun y r a arti
San Sebastian miesto.

«~*:

DĖL RAUDONŲJŲ PAŠĖ
LIMO ATSISTATYDINO
LONDONAS, rugp. 31. —
Vietos Ispanijos ambasado
rius Julio Lopez Olivan atsis
tatydino, nenorėdamas turėti
santykių su Madrido raudonų
jų pašėlimu.
Pasitraukusio
ambasado
riaus žmona taip išaiškina lai
kraščio' Daily Sketch atstovui:

"Mano vyras turi daug ar
timųjų Ispanijoj?. Šiandien
ten tie žmonės žudomi kaip
musios. Turis žmoniškų jaus
mų žmogus juk negali turėti
kokio nors sąryšio su radika
lų pašėlimu.
" J e i Madrido vyriausybe
Sukilėlių vadai atsakė, k a d l t l l r i k i e k n o r s v a ldžios, ji gajie nepasiduosią. Girdi, pir lėtų sustabdyti žvėriškumus.
tnon ugnin bns š t a t a i fkarrn Ispanija nėra daugiau šalis.
ti civiliniai * asmenys, o jų Tai chaosas.
priešakyje bus pastatytas. įka
" Žmogus negali turėti su
lintas Valladolido katalikų vy pratimo apie politiką, bet ta
skupas. Girdi, sukilėliai patys ve vistiek nutveria ir nekaltai
nužudys vyskupą ir daug sa nužudo.
viškių dešiniųjų.
" K a i pagalvoju apie Ispa
Sužinota, kad Irune radika nijos ateitį, šiurpas mane ap
lai turi apie 10,000 ginkluotų
vyrų ir civilinės sargybos,
taip p a t mažą skaičių užsili
kusių aktyvės
kariuomenės
karių.
Šiandien yra šertoji diena,
kaip
sukilėliai turi apgulę
Iruną. Tai ilgokas laikas ir
nutarta apsidirbti su radika
lais.
R U B 3 C S , rugp. 31. - Suki
lėlių vadovybė daro planus,
kad
toliau puolus Madridą iš
K aa loiiau puoms m i t u i u ^ «
oro, kad tuo būdu sukėlus pasiaubą t a r p pačių radikalų. Ar
timiausiomis dienomis bus su
remtas Madridas. Sukilėlių ko
liumnos yra jau netoli Toledo
miesto.

KOMUNISTAI NUŽUDĖ
BERNIUKĄ
P A R Y Ž I U S , rugp. 31. —
Laikraštis La Liberte rašo,
kad San Sebastian mieste, Is
panijoje, komunistai nužudė
8 metų amžiaus berniuką.
Berniukui buvo įsakyta šau
kti: "Tegyvuoja komuna!", o
jis šaukė-: " Tegyvuoja Ispa
nija!"

ima »>

SAKOSI GERAI APMOKA
MILICININKUS
M4ADRIDAS, rugp. 31. —
Radikalų vyriausybė didžiuo
jasi, kad kovos lauke prieš su
kilėlius ji turi apie 500,000
darbininkų milicininkų, tarp
kurių yra žymus skaičius ir
moterų. Visi " s a v a n o r i a i " .
Vyriausybė sakosi, kad j i
gerai apmoka šiuos kovotojus
- * vui-,-,
^ i įj
J * respubliką - po 1 dol
36 c. mažiausia per dieną. Be
to, vyriausybe rūpinasi kovo
to jų namiškiais.

Prezidentas Rooseveltas tomis dienoifis
skaudžiai nukentėjusius nuo sausrų. P'rjtf
projekto darbininkais. Dešinėje stovi moiė
Prezidentas šią savaitę grįžta AVashinio
Dern laidotuvėse Salt Lake City, Utah.

atlankė North Da?RWP$Valstybės plotus,
dentas kalbasi su Neilson užtvankos W P A
tos valstybės gubernatorius Walter Welford.
nan, dalyvavęs mirusio karo sekretoriaus
(Aeme)

KOMUNISTU ŽVĖRIŠKU ORINĖS I0MB0S SVAi
MAI ISPANIJOJE
DYTOS į U. S. KARO
LONDONAS, rugp. 31. —
Laikraščiui Daily Mail iš Li
sabonos (Portugalija) prane
ša, kad iš Ispanijos grįžo por
tugalų laikraščio O Seeulo ko
respondentas ir jis aprašo, ką
matęs ir ką girdėjęs ypač apie radikalų žvėriškumus Ispa
nijoje. Negalima nė įsivaiz
duoti radikalų pašėlimo.
Ajucena miestely, rašo ko
respondentas, radikalai para
pijos kunigą gyvą įkasė že
mėn, palikę jo galvą žemės
viršuje. Praėjus apie trims
valandoms barbarai raudonie
ji gyvo kunigo galvą apliejo
gazolinu ir padegė. Nereikia
nė aiškinti, kokiose baisiose
kančiose kunigas žuvo.
Miestelio link artinantis su
kilėliams, radikalai pradėjo
žudyti žmones gatvėse, uždrau
dę namie esantiems per lan
gus žiūrėti ir matyti jų žvė
riškus darbus.

ITALIJA PASIRENGUS
KARAN -- MUSSOLINI
AVELLINO, Italija, rugp.
31. — Pasibaigus kariuome
nės manievrams, diktatorius
Muissolini pasakė reikšmingą
prakalbą fašistų gausingam
susirinkime.

W A S H I N W O N rugp. 31.
Karo lailĘgįo departamenKad vakar po
piet Cadiz I s p a n i j a ) pakraš
čiuos nežinomas trimotorinis
lėktirvafl^rfyife*6 bombas į v J i s . nurodė, kadi -Pasaulis
J. A. Vastybių karo laivą Ka kaskart vis labiau nerimsta,
ne. Nė su viena bomba nepa kad taikos išlaikymui yra vie
taikyta, bet būta daug pavo nų viena priemonė — tai stip
jaus. Iš laivo t Kane šaudyta rus jsiginklavimas, kad kalbė
į lėktuvą, be.t tas dingęs pa ti apie amžinąją taiką yra ne
sąmonė.
dangėse.
J. A. Valstybių vyriausybė
Atsižvelgus į tai, Italija ir
tuojau pasiuntė protestą ir įs yra pakankamai įsiginklavusi,
pėjimą Madrido vyriausybei greitu laiku ji gali karo lauir sukilėliams.
! kan pastatyti ne, viena, arba

Telefonas: Canal 7790
Administratoriaus: CAN»1 2«91
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VYSKUPAS NURODĖ, KAD NACIAI
NEGALI VISUR KIŠTIS
AMSTERDAMAS, Olandija, rugp. 28. — Muensterio,
Westfalijoj, katalikų vysku
pas C. A. grafas von Galen
dar kartą nurodė naciams,
kad jie negali visur ir visados
kištis į žmonių religinį gyve
nini ą.
/
Arti Olandijos pasienio yra
KevaJaer miestelis, kurio baž
nyčioje randasi stebuklingas
£vč.
Marijos P. paveikslas.
Tai garsi Vokietijos katalikų
maldininkų vieta. Tenai daž
nai suplūsta šimtai ir tūkstan
čia maldininkų iš visų Vokie
tijos dalių.
Neseniai vyskupas Galen pa
siryžo aplankyti Kevalaerio
bažnyčią. Skirtą dieną para
pijiečiai išsirikiavo gatvėn su
bažnytinėmis ir bažnytinių or
ganizacijų vėliavomis, kad iš
kilmingai pasitikus savo ga
nytoją.
Staiga grupė smogikų kata-

likus užpuolė. Atėmė dalį veliavų ir juos išblaškė. Neužil
go atvyko vyskupas, kuriam
tuojau pranešta apie skaudų
įvykį.
Vyskupas nieko nelaukdamas pasiuntė pranešimą mies
telio majorui reikalaudamas,
kad būtų sugrąžintos nuo ka
talikų atimtos vėliavos ir kiti
bažnytiniai ženklai. Vysku
pas majorui par iškė. kad jei
tas nebus greit padarytą, jis,
— vyskupas, paims iš bažny
čios stebuklingą paveikslą ir
nukels kitur.
Neužilgo grąžintos vėliavos
ir kiti daiktai. Majoras labai
gerai žino, kad miestelis dau
giausia gyvena iš maldininkų.
Iškėlus gi paveikslą, nebūtų
maldininkų ir miestelio reika
lai, kaip bematant, susmuktų.
Tokiu būdu vyskupas su
siaurino naciams teisę kištis
į žmonių religinį gyvenimą.

290 VOKIEČIŲ UŽGRIAU SĄJŪDIS BOLŠEVIKU
KARIUOMENĖJE
TA KASYKLOJE
BERLYNAS, rugp. 3L —
MASKVA, rugp. 31. — P«
Bfrfiyvns, V e s t f a l i j o j -United Stalino priešininkų susaudyPresident anglių
kasykloje mo, bolševikų kariuomenėje pa
šiandien įvyko baisus sprogi sireiškė sąjūdis prieš vyriau
mas. 290 angliakasių užgriau sybę, kai kur kariai atsisakl
klausyti savo vadų. Pirmiau
ta.
sia Riazaniuje kariai atsisakė
Iki vakaro išimta jau 16 la klausyti karininkų. Paskiau ir
vonų ir 18 sužeistųjų.
Ukrainoje.
1

PRISIPAŽINO IR
TEISINASI

1

V

*

1

1
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Vyriausybė pranešė, kad šis
sąjūdis greitai nustelbtas. Sa
vo keliu čekos agentai išsijuoįtariaS ę dirba, areštuodami
muosius trockininkus,
daugiausia tarp vyriausybės tarnautojų ir pačių valdininkų,

Suimtas Roland Munroe, 15
Čia spėjama, kad iš o r o ' k i t * » • * * ? • k a r i , J ' . * * a š ;
puolimas klaidingai atliktas. tuonis milijonus, kurių žymi m. amž., 4521 No. Racine ave.,
Matyt, nežinota, kad tai ame- I d a l i s >Tra d u d e n t a buvusiu policijai greit išpažino, kad
karu Afrikoj.
jis nužudė Mrs. Agnės Rorikoniškas laivas.
Tik tautos ginkluota stipry ffies, 65 m. amž., invalide naš
NACIAI VALGO LIETUVOS be ir tik stiprybe gali būti už lc, jos namuose, 1265 Wino- NAUJI STREIKAI GRĘSLĄ
KIAULIENĄ
tikrinta laikina taika, kadangi na ave., ir pagrobė kiek tai
PRANCŪZIJAI
pastovios taikos idėja neįvyk brangenybių.
BERLYNAS, rugp. 31. — doma.
Dabar j i s tvirtina, kad ją ! PARYŽIUS, rugp. 31. —
Viena 16 metų mergaitė, ne
nužudęs gindamasis, kadangi Prancūzijai gresia nauji d a r .
sulaukdama pareinančio tėvo Vokietijai pritrūko mėsos ir
visam
SUKILĖLIAI NETOLI
ir bijodama dėl jo likimo, iš kiaušinių.
*'*»*""*• Jautienos
^uueiius
VUHUI
moteriškė invalidė jam grasi- t> ini «kų streikai, kadangi pre
^ ^
^
J
,
B e r l y n e n e g a l i m a g a u t L Lft§i
TOLEDO MIESTO
mjero Blumo vyriausybe .ne
nusi su žirklėmis.
dirstelėjo per langą
Radikalai tuojau į s i l a u ž ė į i nių ir margarino mažais kie
Munroe yra laikraščių iš suspėja vykdyti visų pravejh
LONDONAS, rugp. 31. — nešiotojas.
tų darbininkų naudai įstatyr
namus, išvilko mergaite gat kiais galima pirkti.
mų.
.'
\
vėn, nuplėšė nuo jas drabu
Autoritetai pareiškia, kad Žiniomis iš Ispanijos sukilė
.'i
žius ir rengėsi ją kankinti. maisto trūkumai yra laikini. liai daro pažangą — vis ar
GABUS ARPŲ
Savo keliu pramonininkai
čiau
ir
arčiau
Madrido.
Staiga sukilėliai įsiveržė į Vyriausybė pasirašius sutartį
DIRBĖJAS
įvspėja vyriausybę ?( kad ji su
miestelį. Barbarai neteko gal su Rumunija, kuri pristatys
Rinkti n iausios radikalų mi
silaikytų su tų neprotingų įsi
vų. Apnuogintą mergaite pali Vokietijai 3 milijonų dolerių licijos pajėgos ( triuškinamos. : ŠAKIAI, g — Ųšsienų k.
tatymių. vykdymu, \ \ \ k,
ko ir dūmė į laukus. Tačiau veiftėg" galvijienos ir kiaulie Sukilėlių sį£rjos koliumnos ar gyy. JJnguraitis Pranas pla
jie bėgdami suspėjo su savi nos mainais už vokiškas pre tinasi prie Toledo miesto, kad čioje apylinkėje žinomas kaip KOVAI PRIEŠ KOMUNIZ
mi pasiimti tris vyrus, dvi kes. Be to, daug kiaulienos vo ten išvadavus Alcatraz tvirto gabus arpų drrbėjas. J o išsi
MĄ PRIEMONE
moteriškes ir vieną 14 m. kiečiams siunčiama iš Lietu vėje užsidarusius sukilėlius.
dirbtų modelių padirbtintos
MILLWAUKEE,
Wis.,
amž. berniuką. Paskiau šių vi vos, Lenkijos ir Jugoslavijos.
arpos javus labai gerai išva
sų pagrobtųjų lavonai rasti
Nacių vyriausybė pareiškia,
MASKVA, rugp. 31. — So lo, nes kartu prie jų yra ir rugp. 31. — Sakydamas pra
laukuose. Jie sušaudyti.
kad šiemet Vokietija turi bul vietų vyriausybė savo amba- fuktelis. Tomis arpomis susi kalbą National Union for So
Laikraštis Daily Mail pa vių didelį derlių. Tad su mai sardorium Madrido radikalų domėjo žemės ūkio rūmai ir čiai Justice Wincon8ino vals
duoda žinią iš Paryžiaus, kad stu nėra vargo.
vyriausybei pasiuntė Marcei nusiuntė vieną tokių arpų į tybės suvažiavime kun. C. E .
apie 50,000 radikalų apnykę
Rosenbergą, buvusį sovietų at Dotnuvą ištirti. Dotnuvos ty Coughlin pareiškė, kad ge
Madrido miesto centrą ir vyk MAJORAS PASIMATYS SU stovą Ženevoje*
rimo stotis Unguraičio arpas riausia priemonė sėkmingai
PEZIDENTU
do terorą ir plėšimus. Madri
pripažino tinkamomis ir že kovai prieš komunizmą y r a
do vyriausybes įsakymų visiš
Vidaus
reikalų departa mės ūkio rūmai dabar užsakė darbininkų buities gerinimas.
Chicago majoras Kelly tiki
•-si
kai neklauso ir mieste siaučia si Springfielde pasimatyti su mento sekretoriaus H. L. Ic- pagaminti 12 tokių arpų ki
didžiausia netvarka. Gyvuo prezidentu Rooseveltu ketvir kes namuose, Winnetka, nusi toms Lietuvos vietoms. Arpą
jant tokiam stoviui Madrido tadienį, kai prezidentus iš va šovė jo posūnis W. Ickes. Sa- vietoje kaštuoja 110 litų.
gynimas neįmanomas. Vyriau karinių valstybių grįš į Wa- važudis buvo vedęs, liko žmo
CHICAOO SRITIS, —
sybes nariai pasirengę, b ė f t į ^ n g t o n a .
:
na su trimis vaikais*
PLATINKITE •'
Šiandien debesuota ir šilčiau.
I

RADIKALAI NUŽUDĖ
PRANCŪZŲ KUNIGĄ
PARYŽIUS, rugp. 31 — Ži
niomis iš Ispanijos pasienio,
ispanai radikalai nužudė vie
ną prancūzų kunigą, kurs iš
Ispanijos vyko per sieną Pran
cūzijon. Nužudytojo pavardė
nepaduodama.

LENKŲ MILITARINE DE
LEGACIJA PARYŽIUJE

PARYŽIUS, rugp. 31, —
Atvyko Lenkijos militarinė
P A R Y Ž I U S , rugp. 31. — delegacija, kurios priešakyje
Žiniomis iš Maskvos, Rusijo yra gen. Rydz-Smigly. Pranje t a r p sovietų valdininkų ir|cūzai nepaprastai svetingai j(į
tarnautojų plinta saužudystės. vaišina, kad lenkus atitrauŽudosi, kad* nepatekus į čekos kus nuo sėbravimosi su Vo
rankas.
kietijos naciaią.
1
.Ė-mm
• L
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socialistai ir komunistai. Pritars dėl to, kadi
Rašo Pranas Gudas
visai panašiai religijos laisvė suvaržyta, tie-,
f
U T H U A N 1 A N DAiJ,X FB1KKU
są pasakius, visai atimta Rusijoj, Meksi-.
Publiahed Daily, iJxct pt Sunday.
koj ir Ispanijoj. Matyti, kad Šliupas ne vie
•UBSCF" ~l'lU.NS: United Stules and 1U poj»*>t.»3iuiL5>:
On« Year — Ifc.OO; Six Alonths — |3.50; Three Montha
nas tuos reikalavimus rase. J a m padėjo ir
- - f2.00; One Manth — 75c. Lurope — One Year —
|7.00; Six Moncos — 14.00; Copy — .03c. Canada A socialistai ir komunistai, kurie ir Lietuvoj
Foreifn; o n e Year — $7.00; Six Montos — 94.60.
Dabar Svarbu ir Įdomu Susipažinti Su Jos
Advertlsin« ir "DRAUGAS" brln#a bent resulta.
stengiasi suorganizuoti " bendrą liaudies fro-j
Advertiain* rates on appllcation.
Praeitimi
"DKAUCiAS" 2334 S. UakJey Av B ., Chica^o ntą". Senį Šliupą į tą "frontą", matyti,
jau įkinkė.
(Tęsinys))
Toliau tas jūrų mūšio praŠliupas, reikalaudamas vieniems pilie
čiams laisvės, bet kitiems vergijos, meškiš
laimėji'mas vedė prie Olandi
Skelbimu kainoa prisiunčiamos pa re Įkala vua.
Pilypo pralaimėjimai
kai pasitarnauja demokratijai. Demokratybė
jos praradimo ir prie laipsniš
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negražina,
MANO VIKEIŠFNO
— aš sumislįjau. Einu saliuJei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiksPilypas
turėjo
du
svarbius
visiems
teikia
laisvę
ir
lygias
teises,
kuo
ko
Ispanijos
puolimo.
IUJ pašto žeuklu.
nan.
ĮSPŪDŽIAI
Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet
met Šliupas nori privilegijų laisvamaniais, ir didelius pralaimėjimus. Vie
IAeina kasdien. Išskyrus *ekmadienius.
Nulipus jam žemyn ii* pra
Netekimas Portugalijos
o belaisvės tikintiesiems. Tai yra neteisinga nas tai buvo Olandijoj. Kaip
Skeloiiuai sekančiai dienai priimami iki
ir net nežmoniška.
jo tėvas Karolis savo vieš Pilypo viešpatavimo metu ka Pereitą subatą su savo drau darius duris, girdžiu, drau
5 vai, popiet
gu sutariau porai dienų išva gas sako savininkui:
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
patavimo
pradžioj
klaidą
pa
ralių
giminystės
priekabe
Is
Metams — $6.00. Pusei metu — $3.60; Trims mėnežiuoti vikeišinui. Aprūpinę
— Sei, mister! Prašau rvt
itains — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose vmlVALDŽIOS PAŠALPA ŪKININKAMS
darė
Ispanijoj
į
aukštas
pozi
panija
buvo
sujungta
su
Por
ityhese prenumerata: Metama — $7.00; Pusei metų
LIETUVOJ IR AMERIKOJ
- #4.00. kopija — .tSo.
cijas paskirdamas svetimtau tugalija. Ta unija tetvėrė 60 draugo 1920 m. staikxs fordu- rytą mane anksti pitikelti.
čius flamandus, taip dabar Pi metų. Po to Portugalija at- ką, linksmai pasileidom į Vis- Važiuodamas netoli už mies
Lietuvos ir Amerikos būdai pagelbėti
kansiną.
telio pamečiau piniginę «u
lypas Olandijoj paskyrė į au- simetė nuo Ispanijos,
ūkininkams yra skirtingi. Amerikoj, kaip ži
100 dol. Dabar vakaras, nie
kštas pozicijas ispanus. Jau
Sutemus
pasietom
vie.ią
nome, ūkininkai gavo pašalpą grynais pini
Netrukus po to sekė karų
kas nevaikščioja, tai ir neras,
vien tas sukėlė olandus prieš
gais, jei sumažindavo savo ūkio gamybą.
karai, į kuriuos buvo įveltos' mažą miestelį ir )iiua;ėm po; - o ryt anksti rytą aš išvažia
LIETUVOS
SEIMUI
SUSIRINKUS
Gaudavo pašalpos kiaulių augintojai, kvie Pilypą. Be to Olandijoj jau Ispanija, Anglija, Prancūzija nakvoti. Miestely radom tik vęs rasiu.
^»
čių augintojai, ir kiti, jei sutikdavo po ma buvo bepradedąs įsigalėti pro ir Austrija. Vis tai buvo del vieną otelį ir po tuo pačiu
Nepraėjo nei penkios miŠiandien susirenka pirmon sesijon Lie žiau gaminti.
testantizmas. Tas kėlė olandų nesutarimo kas turi užimti Is stogu saliūną, kuriame prie
nutos, kaip saliune pradėjo
t u v o s " s e i m a s " svarstyti vyriausybės pa
Lietuvoj ūkininkams pašalpa eina kitais neapykantą ispanams. Olandai panijos sostą. To karo metu baro, ir prie stalelių, sėdėjo,
tiektų įstatymų.
norėjo savivaldybės. Pilypas Anglija pasigrobė Gibraltarą, daug keistų ir i tarimų veidų. triukšmas mažėti, o už dešim
keliais. Štai kaip ten daroma:
Šis " s e i m a s " iš eiles turėtų būti ketvir
Šiais metais iš valstybės iždo per žemės priešinosi ir Olandijos mies- kurį iki šiol tebevaldo. Tas Alasas bu v* irgi didel-s Pri ties minutų ir visai pasidarė
tasis. Bet jis tokiu nevadinamas. Kodėl taip ūkio ruknos pieno ūkiui kelti paskirta 197,000
tuose pastatė ispaniškos ka- k a l n a s g u l i t e n ? k u r I s p a m > ėję prie regiolerio orašcme tyla. Supratau, kad visi bu
— mūsų skaitytojams yra gerai žinoma: šia ii tų pašalpų. Pašalpų sąmatą žemes ilkio mikambario. Patarnautojas iš vę saliune, išgirdę mano
riuomenes
dalis.
Toliau
PilyfĘlkrm^
arčiaugia randasi A
ndien susirenkąs *' seimas'', tai nelegalus kū nisteris jau patvirtino. Naujoms pieninėms
draugo kalbą, vienas paskui
traukė
knygą
ir
liepia
pasipas
pradėjo
veikti
Olandijoj
dikis. Kaip mes nekartą esame pastebėję, kad steigti (Karliškio, Aluntos, Ruginių/), duo
frikos krantų. Gibraltaras sau
kitą smuko p*o duris ieškoti
tai nėra seimas, nėra visos tautos atstovybė, dant po 50 nuoš. namo įrenginiui, viso pa prieš kreivatikius. Tai dange goja susisiekimą tarp Atlan sainvti.
mano nepamestos piniginės su
bet vienos ir tai negausingos tautininkų par skirta H0,000 litų. Toms pieninėms mašinoms lis persekiojamų protestantų tiko ir Viduržemi nes jūrot
— Ar tamsta esi šiur, kad 100 dol.
iškeliavo į Angliją, kur ieško Gibraltaras Anglijai teko 1704 naktį čia neužpuls mūsų ne
tijos padaras.
įsigyti, duodant iki 25 nuoš. pašalpų, taip pat
Saliune triukšmui nutilus,
Tiesa, " s e i m a s ' buvo renkamas slaptu paskirta 30,000 litų. 50 naujų grietinės nu jo paramos kovoje prieš ispa metais.
prieteliai? — paklausiau patar greitai ir kietai užmigom. Sa
balsavimu, bet balsuotojai neturėjo jokio pa griebimo punktų trobesiams įrengti ir ma nus. Parama buvo teikiama ir
nautojo.
pnuoju aš, kad, štai, atsida
Ispanijos
puolimo
sirinkimo. Kandidatai į atstovus buvo išim šinoms įsigyti paskirta 25,000 litų. Dviems padrąsinti olandai griebėsi ko
— Nieko panašaus, galite ro kambarįo durys, įeina ne
priežastys
tinai tautininkų paitijos žmonės. Kitoms par rankinėms pieninėms pasterizacijai įsigyti vos prieš ispanus.
būti visai spakaini, — atsakė pažįstamas žmogus ir taikosi
tijoms, ar šiaip jau piliečių grupėms neleį- paskirta 10,000 litų. Sūrinėms pieninėms ma
Patys
ispanai
ir
svetimtau
Olandai turėjo paramos ne
patarnautojas.
mane smaugti. Nelaukdamas,
do savo kandidatų statyti. Dėl to, supranta šinoms ir rūsiui įrengti, duodant 50 nuoš.
1
kol jis man pagriebs už gerkma, kad tas " seimas " : taip šoks, kaip tau pašalpų, paskirta 0,000 litų. Šuliniams ir vien iŠ AngJijos, o ir iš P r a n - j ^ d ePl a kkuariituo daug priežao
Nespėjus
mudviem
knygon
l i n i j a smuko
tininkų muzika gros. Jis nekalbės (ir netu filtrams įrengti pašalpų paskirta šešioms pie cūzijos. Pilypas matė, kad no- &*
les, sugniaužiau kumštį ir po
m n
To
pasirašyti,
žiūrime
—
iš
kny
« P a ž a s t y s buvurės teisės kalbėti) tautos vardu, nereikš jos ninėms kiekvienai po 5,000 litų, taigi viso rint }>asilaikyti Olandiją turi ™ y rą sykių apsukęs lietuviškai
hl
gos
išlindo
vienas,
daugelio
pageidavimų, negins jos interesų, bet tik šuliniams paskirta 30,000 litu. Be to, ketu aplaužyti ra^us Anglijai. Ta- ° * k a n č i o s : karai, emigra
— drožiau nepažįstamam į
pažįstamas
tarptautinis
krau
cl a
d a r y s visą tą, k a s tautininkams gera ir rei- rioms pieninėms paskirta 0,000 litų filtrams da Anglija jau buvo stiprė- J > l i k u s i o s valdžios, sto
pačią panosę. Žmogus aikte
gerys
Blakė
ir
visomis
aštuo
ka
•'
janti tauta. J i jau buvo Ispavieškelių, stoka vandene
kalinga. Jei kitaip pasielgtų, " s : imo gyve- įrengti.
niomis maršuoja link mūsų lėjo ir išbėgo iš kambario.
ninias užsibaigtų su pirmu jo posėdžiu.
nijai
konkurentė
Amerikoj,
"
h
f
c
aukšti
mokesčiai,
išchAnt rytojaus atsikeiks žiūKlaipėdos krašto pieno ūkiui remti, p>iepavardžių.
Dėl to iš "tautininkų seimo'' nieko ge ninių namų statymui, mašinų įsigijimui, grie Jos laivvno jėgos didėjo. Tai- ldūm**
« tinginiavimas didiįiu, kad mano draugo nosė
ro netenka laukti. Lietuvos vidaus politinės tinės^ nugriebimo punktų steigimui, artezinių gi atėjo laikas, kada įsigaiė- <ku> •"» v e i k P u s 6 ly P ar ™ vadi—Tamsta sakei nieko pa
išpūtus ir raudona, kaip vyš
padėties jis nestabilizuos, tautos vienybes jrs šulinių ir filtrų statymui paskirta 60,000 litų. jusi išdidi Ispanija turi per i n o y i V a l g o s - bajorai,
tara našaus, o, štai, parodžiau pa nia vas abuolys.
neatstatys, nei spaudai nei organizacijoms
siimti su stiprėjančia Angli ūkio darbą, amatus, prekybą, tarnautojui pirštu, nespėjom
—Na, čia dabar kas? — sa
laisvės jis neduos ir Įstatymus leis tik to
pramones
laikė
paniekoj
ir
knygon
pasirašyti,
gi
vienas
TAISO KLAIDAS
ja. Jūrose turi viešpatauti ar
kau jam. — Kur tu tiek mie
kius, kurio iš anksto bus padiktuoti.
tais
dalykais
užsiimti
skaitė
jau
ir
eina
žiūrėti,
kokio
nu
ba Ispanija arba Anglija.
lių priuostei, kad nosė iški
pasiženiinimu.
Prasčiokai
pa
Vyriausias "Eneyelopedia Britannica"
Kai kurie asmocvd tvirtina, kati ir toks
merio
kambary
apsistojom.
lus, kai]) boba, kokias šeimi
Pilypas ir pradėjo rengtis
seimas, koks jis sudarytas, bus geriau, negu redaktorius F . H. Jlooper tariasi su katali
mėgdžiojo
ponus.
Jie
irgi
su
prie šių imtynių. ivengėsi il
Apsišarvavę kantrybe, nors ninkės kepa šventėmis.
JO visai neturėti. Vadinas, geriau negu nie kų mokslo vyrais apie ištaisymą jo redaguotingo.
Smukimas
buvo
didelio
gai, planavo, tarėsi, ir nltęet
— Draugas čiuptelėjo už
buvo aišku, kad ant rytojais
ko. Jei >jii tuo sutikti, reikštų dalinai pripa jamoj enciklopedijoj klaidingų žinių apie
tiek, kad proga laimėti pas ir staigus. Miestai ir mieste atsikėlę rasime ant kūno rau nosies ir nusikeikė.
kataliku
Bažnyčia
žinti nelegali kūdiki legaliu, sustiprinti tau
liai ėmė tuštėti, laukai liko
— Biaurybė tas Kraugerys,
tininkų diktatūrą ir išsižadėti teisių reika
Kadangi enciklopedija leidžia išpildo pruko. Besirengiant mirė Do neapdirbi riejami. Sevilijos mie donų znokų, nuėjom gult. Bet
lauti, kad būtų sudaryta tautos atstovybe mus tomus, tai kai kurių* klaidų atitaisymai nas Jonas, austrijietis, kuriam stas neteko trijų ketvirtada čia vėl bėda. Apačioj saliune kurį išvakaro matėm einant
toks triukšmas, kad negali per knygą pažiūrėti kokio nu
sulyg Steigiamojo Seihio priimtos valstybes įvyks jau šių metų laidoje. Straipsnis apie vadovaujant turkų jūrų ga
lių
savo
gyventojų.
Ūkių
dar
nei akių sudėti.
Gulėdami merio kambary apsistojom.
konstitucijos.
jėzuitus bus įdėtas visai naujas ir parašy lybė buvo sutremta. Į jo vie
bai
taip
susmuko,
kad
tik
24tą Pilypas paskyrė kunigaikš
rnislijani, kokiu būdu galima Užuot kandus į blauzda, įkan
Šiandien susirinkus tautininkų " s e i m u i " tas vieno mokyto jėzuito.
ta
dalis
sodžių
žemės
tebuvo
Panašiai bus atitaisyti ir visi kiti ap tį Medina Sidonia, kurs ban
Lietuvoje, tauta turėtų pareikalauti, kad jis
būtų juos nutildyti.
do tiesiog į nosę.
apdirbinėjama.
Prekyba
sume
nežaistų tautos teisėmis, nejuokintų pasau rašymai dalyku, liečiančių katalikyste.
dė nuo tos pareigos atsisaky
— Pala — sako, draugas,
(Pabaiga bus)
nkėjo.
Ėmė"
trukti
maisto.
Tū
lio, bet tuoj sudarytų galimybes naujiems
ti. Jisai šitaip rašė karaliui:
tautos atstovybė> rinkimams ir jjolitinio bū
SEMINARIJA MEKSIKONAMS
" A š nesu užtektinai sveikas, kstančiai šeimynų neturėjo nie vyną kovoti ne su audromis, grmijas. Karas tęsėsi net še
vio stabilizavimui.
kad vykti į jūras. Iš nedide ko geresnio, kaip žolių maiti- o su priešais. Mat tada jo ne šis metus. Napoleonas nesi
Jau praėjusiais metais Jungtinių Valsty lio patyrimo ant jūrų aš ži mmuisi. Valstybės iždas ištu
pergalimoji armada nukentė tenkino Ispanija, o įsiveržė
DĖL ŠLIUPO REIKALAVIMŲ
bių katalikiškoji hierarkija paskyrė komisi na u, kad sergu jūros liga. Są štėjo. Kareiviai ir valdinin
jo ne vien nuo anglų šūvių, o h į Portugaliją. Kai Napoleo
ją reikale steigimo dvasinės seminarijos jau
kai
retai
ir
po
mažai
tegau
žiningai tariant, aš negaliu
ir nuo audrų. Po antrojo pra nas įsiveržė į Rusiją ir ėjo
Cnicagos lietuvių socialistų dienraštis niems meksikonams auklėti ir mokyti į ku
davo
algų.
Duėjo
iki
to,
kaa
imtis tos pareigos. Užsimojilaimėjimo Napoleonas pasakė, ant Maskvos, tai prancūzų jė
paskelbė d r. Šliupo raštą vienam tautininkų nigus.
ir karališkai seimviiai prisel
inąs toks svarbus, pnsiren- i
*
kad, g'irdi, aš pats negaliu gos Isj^anijoj ir Portugalijoj
r_f
" s e i m o " Lietuvoje atstovui, kuriame reiškia
Komisija seminarijos planą jau išdirbo.
*.,_._ dideli,
!! .LH kad
i__ i zmo
x „ _ lelavo būti be maisto. 1699 me visur būti.
buvo susilpnintos. Tada por
girnai• tokie
savotiškus reikalavimus susirenkčinčiam *sei Vieta kol kas dar nėra numatvta.
gui be jūrą ir karo patyrime tais gaujos žmonių susirinko
mui '.
Po šio pralaimėjimo Napo tugalams ir ispanams su an
Kadangi Meksikoj eina nuolatiniai neprie
karališkų
rūmų
ir
prie
negalima apsiimti. Aš nesu
Tuose Šliupo įeikalavynuose yra gerų
leonas pasiūlė Ispanijai pla glų pagalba pavyko uždrožti
ra m urnai ir persekiojimai, tai jaunų vyrą
pat
langų
šaukė:
duonos!
duo
pusių, bet labai daug mrimtų ir neteisingų.
ną pasidalinti Portugaliją. Po keletą smūgių prancūzams ir
mokymas, auklėjimas ir prirengimas į ku turėjęs jokio patyrimo. Be to nos!
Pu>isakę>. kad Lietuvos respublika turi būti
nigus yra apsunkintas. Todėl kunigų semi lipti į Armadą visai nepaty
rtugalijos karalius, išgirdęs a- Napoleono brolis, Ispanijos
Buvo
užėjusi
tikra
dvasinė
demokratiška, nes gyventojų daugumą suda
narija jauniems meksikonams yra steigiama rusiam, be susipažinimo, su je cholera.
pie tą sumanymą, nieko ne karalius, turėjo bėgti iš Ma
ro pilkscrmėgiai ūkininkai ir neturtingi mies šioje šalyje.
drido.
ir su jos kapitonais ir kari
laukęs
pabėgo
į
Ameriką,
tik
telių gyventojai. Šliupas teisingai rašo, kad |
•
•
•
Napoleono gadynė
ninkais, nesusipažinus su pra
m į Jungtines Valstybes, o
Ispaniją buvo
užkariavęs
Lietuvoj komunistų frontas per metus
konstitucija turi būti pataisyta ir ji turi I
n e š i t e is is Anglijos ir jos
Fo revoliucijos Prancūzijoj į Braziliją, kuri tada buvo pats Napoleonas. Jis po per
bfiti teisingumu paremta.
Į paskleidžia 2,666,000 kopijų laikraščių kouostus, nesusrpaznius su pia- N a p o , l e 0 I 1 0 ] a i k a i s
Ispanij[
Portugalijos kolonija. Tokiu galės Madride prie karališ
Tačiau, Šliupas, kaip visuomet, taip ir vojančių su religija. Katalikiškų laikraščių
nešimais, kurie per metų me
sykiu su Prancūzija laikėsi būdu per daug metų Portu kųjų rūmų, uždėjęs ranką ant
mtit) kartu, iš ilgo rašto išeina iš krašto. paskleidžiama per metus 7,030,000 kopijų.
J i s reikalauja Lietuvoje laisvės, bet n e vi- Indiferentiškų laikiašoių paplinta 25,902,000 tus buvo Marizo Santa Cruz prieš Angliją. Abi valstybes galija buvo valdoma iš užjū marmurinio
liūto, pasakė:
Žinioje,
reikštų
eiti
su
užriš
giems — tik laisvamaniams ir atviriems be kopijų.
sujungė laivynų jėgas ir ba rio.
"Pagalios turiu Ispaniją, ku
#
•
•
tomis
akimis
ir
be
abejones
dieviams. Tikinčiųjų žmonių laisvę šliupas \
ndė užduoti smūgį Anglijos
Prie Portugalijos pasidali rios taip labai norėjau ,, >
reikalauja dar labiau suvaržyti. Anot jo, {
Lietuvoj kai kuriuose fabrikuose padau grabinėdamas su užrištomis laivynui. Jūrų jėgos susitiko nimo nepriėjo dėlto, kad Na
Ispanai, išviję pi-ancūrzaM,
bažnyčia reikią atskirti nuo valstybes; at gėjo orderiai ir atsir: do daugiau darbų. Y- akimis, turėsiu prastą rapor spalių 21, 1805 Ispanijos pa poleonas sumanė užimti pačią
atsigriebė, bet kilti neįstengėimti iš bažnyčia triobtsius ir ^emę; nusta pač pagerėjo darbai Kauno stiklo ir audinio tą apie savo užpelną išduoti*
krantėse ties Trafalgar. Vir Ispaniją. Prancūzijos armija
tyti atlyginimą dvasininkams už patarnavi fabrikuose ir Jonavos baldų fabiikuose.
Viena po kitai atkrito Ispani
šus buvo anglų pusėje. Tai bu įsiveržė į Ispaniją ir užėmė
Bet
karalius
vis
tiek
pri
#
*
*
mą bažnyčiose; bažnytines proctsijas teleisti
jos kolonijos Amerikoj. Atsi
vo
antras
didis
anglą
laivyno
sostinę
Madridą.
Karaliuku
bu
vertė
kunigaikštį
Medina
Si
ttk bažnyčicca Ir šventoriuos; nustatyti Dai
Latvija naudojamos žemės turi mažiau,
metė Peravijn, Meksika Ku
laimėjimas,
o
ispanų;
buvo
anfvo
paskelbtas
Napoleono
bro
donia
vadovauti
armadai.
Pa
nyčių ir visnuoiynu. skaičių; tikyba mokoma negu Lietuva. Bet Latvija raguočių ir nieiba tapo neprikiauscftua. Flo
tras
jūrų
pralaimėjimas.
lis
Juozapas.
Bet
ispanai
ne
sekmės
buvo
tokios,
kad
Is
tik bažnyčiose; tikybos dėstymą išmesti is žiamų karvių turi daugiam negu Lietuva.
rida ir Filipinų salos teko D6Po pirmojo pralaimėjimo Is nurimo ir sukilo prieš pran
panijos jūrų galybė žuvo ant
visą mokyklų
lei Šamui.
panijos
karalius
Pilypas
pa
cūzus.
Sukilusiems
ispanams
visados.
Ta
ispanų
nelaimė
• Lietuvoj žydų yra 170 tūkstančių, o
Tokie tai dr. šliupo reikalavimai. Tiems
(Bus daugiau)
sakė, kad girdi jis siuntęs lai- Anglija pasiuntė į talką dvi
įvyko 1588 m.
' j o reikalavimams, be abejojimo, pritars ir Latvijoj — 97 tūkstančiai.
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čiui Brazdžiūnui teko apleisti Neseniai mūsų tautietis Bra
zdžiūnas paraše savo giminė
savo gerąjį šeimininką.
Brazdžiūnas buvo susitau ms laišką. Jis rašo, kad po
pęs apie 1800 frankų ir jau vienerių metų jau buvęs tikruošęsis vykti Lietuvon. Bet r u o J u ispanų svetimšalių le
jį sugundė vienas rusų emi gijono kareiviu. Jiems ne ka
Įdomesnės muzikos mėgėjui niauti! Nesavais balsais bliaugrantas ir prikalbėjo vykti rtą tekdavo žygiuoti į Maro
nekartą tenka susidurti su o-f Ii! Boitą ką nugriebia svaidyIspanijon. Brazdžiūnas vienas ko gilumą raminti vietos ma
pera taip vadinama " M e f i s - | l i ! Pasėkos to viso buvo tos,
su tuo rusų emigrantu vykti hometonų, kurie dažnai sukil
torele", šisai žingeidus muzi-.kad "po šešių valandų nem
nenorėjęs, tad jie susirado du davo prieš ispanų vyriausybe.
kos sandėlis, o da lietuviui lytos kamuolės, operai nev
a
brolius Guobius, kilusius iš Svetimšalių legijono dalims į
muzikui, yra lipšnus ne vien' užsibaigus, klausytojai Boitą
okupuotos Lietuvos. Guobiai tokius sukilėlių kaimus tek
kaipo muzikos kūrinys, bet kūliais iš svetainės išrito!
su kitais lenkų darbinintoais davo eiti pirmiesiems. Van
ir kaipo nepaprastas įvykis Taip, kad jau gerokai garsus
buvo į Prancūziją nuvykę dens a r vyno kiekvienas ka
muzikos istorijoje.
JBoitas, vietoje save da gar1928 metais. Taip trys lietu reivis gaudavęs tam tikrą bu
Arrigo Boito, josios sutvė-Jsiau išgarsinti, susmuko taip,
viai ir vienas rusas 1929 me teliuką. Tačiau to nepakak
lejas, yra kur kas lietuviui]jog paskui jau niekad dautais išvyko į Ispaniją. Po ke davo. Kalnuose, kur vandena
tdaugiau artimesnis, negu bi- giau išsitiesti nemėgino. Gi
lių dienų jie jau.buvo ispanų nėra, vietos gyventojai už vie
le kuris kitas italas kompo- jo "Mefistofele" ir po šiai
ną stikliuką kaž kokio rūkšsostinėje Madride.
K
zitorius. Ir, štai, dėl ko. Beito dienai, tik, aiškus dalykas,
mamytė, Juzė Eadolinskiūtė, gerokai pertaisyta, tai vie
Anas rusas Madride turė taus gėrimo ima net po 1Q
aiškus dalykas, buvo daugiau nur, tai kitur suskamba.
jęs draugų, kurie jau seniau pezetų.
Per komunistes teismą. Praėjusią savaitę vienam Chicago teismų pradėta byla
lietuvė, negu kas kita. I r nors
tarnavę ispanų svetimšalių lejaunos komunistės EJeonor Swimmer, kaltinamos drumstimu^*4ešpsios ramybės, j o s
Vasaromis svetimšalių le
gijone Afrikoje, Maroke. Ru
gyveno Italijoj, bet labai daTik pagalvok, kaip tie laiginti stojo trys advokatai. Teisėjui pareiškus, kad jos gynimui pakanka vieno ad
sas prikalbėjęs Brazdžiūną ir gijono kareiviai išeidavę į &*
žnai lankėsi ir Lietuvoj. A t - ( k a i keičiasi. Neseniai visi iki
vokato, kiti du bandė priešintis. Tat susirinkę bylos klausyti žmonės tuos du advo
Guobius vykti į nežinomąjį rabų apgyventus kaimus. Jie««
važiuodama pati, atsiveždavo i vienam pritarėm šūkiui, jog
katus išmetė iš teismo. Byla nutraukta ir įatidėta iki rugsėjo mėn. 15 d. Atvaizde
kraštą Afriką. Guobiai ir Bra ms tekdavę matyti, kaip smė
ir savo sūnuką. Arrigo. J i s | b e parapijinės mokyklos tauženklais (vilyčiomis) pažymėti komunistė ir vienas jos advokatų Ben Mayers.
zdžiūnas paklausę ir nuvykę. lyje padėtas kiaušinis per 8Lietuvą taip pamylo, kad pa- j tinis mūsų likimas neįmanoJiems neteko mokėti kelionės 10 'minučių iškepdavo. Vasa
Samaritonas, aiškus daly
skui pats, kur buvęs, kur ne mas. I r tas buvo tiesa. Visur,
išlaidų, nes už juos sumokėjo ros manievrų metu europie
buvęs, j Lietuva užkliūdavo. kur tik minėtos mokyklos at kas, yra tokis pat žydas, kaip
tam tikra bendrovė, kuri rink čiai nelabai gali vaikščioti
Gana to, kad garsiame jo sirado, lietuviai katalikai ten ir kiti. Vadinasi, samaritonas
basi, nes žeme yria labai karš
"Mefistofelyje" skamba daug ne vien moraliai, bet ir tau vien dėl to, kad paeina iš vie Iš vynuogių laukų į Ispaniją, gaudavęs butą ir maistą. Ta- davo kandidatus į svetimša
lių legijoną. Būsimiems ispa ta. Tik Viduržemio jūros pa
grynai lietuviškų posmų, o jo tiniai iki padangių iškilo. Kad tos vadinamos Samarija. SaVilniečiai Guobiai ir kau eiau neilgai buvę toki geri nų svetimšalių legijono karei kraščiuose klimatas kiek ve
maritonų
niekad
nebuvo
daug.
veide žėri daug lietuviško kartais nepriseitų ginčytis, to
nietis Brazdži?7nas — ispa laikai. Prancūzijoje taip pat viams teko pergyventi daug šesnis. Sakoma, kad Ispani
Kristaus
laikuose
ir
tai
jų
kraujo. Sakyčiau, iš išvaizdos l;ių parapijų vardų neminė
nų svetimšalių legijono ka atsirado bedarbių. Vyriausy sunkumų Afrikos pakraščiuo jos svetimšalių legijone esamtf
vos
saujalės
būta.
Šiandien
tikras lietuvis. Italui nei bis- siu. Antraip vertus
minėti
reiviai. Žygis 50 laipsnių be buvo įpareigojami pirmoje se. Jie išlipę Ceutos uoste. ir daugiau lietuvių, kurie da
jau
vos
tik
keli.
Tai
vienok
•kį nepanašus. Jei kam žingei- n d nereikia. Tai viešas daly
karštyje. Stiklinė vandens eilėje darbą teikti Prancūzijos Turėjo pėsti žygiuoti net apie bartinio sąmyšio metu iš Af
du, labai panašus nūdieniniam kas ir apie tai visi gerai žino. jie vis da laikosi. Pavyzdin
— 10 pezetų. Smėlyje ke piliečiams. Tūkstančiai atvy 150 kilometrų į pulko štabą. rikos siunčiami į Ispaniją
Šarkiui. Ne tik panašus vei Tai ten, mat, kur lietuviai ge gas samarietis, jei ieško mote
pa kiaušinius
kusių laukų darbininkų sve Tada karštis siekęs iki 50 lai tvnrkos daryti.
du, bet ir užsimojimais. Kai riausiai tautiniai ir politiniai ries, tai ieško saviškės. Ne
timšalių turėjo sugrįžti na psnių ir juos labai vargino.
1926—1929 metais iš Lietu
po kompozitorius begalo ga yra susirišę. Tai ten, kur lie kartą pasensta belaukdamas,
mo. Bene daugiausia nukentė- Į Pagaliau, po kelių dienų ke
bus. Nors kai kas sako, kad tuviai užima aukštas vietas kol kokios sulaukia:. Ypač pas vos į Prancūziją laukų dar jo lenkų darbininkai, nes tais
lionės, keturi europiečiai už
buvo da miklesnis kaipo ra- ne tik savitarpyje, bet ir aps juos, mat, merginų labai ma bams vyko nemažas skaičius laikais Prancūzijoje jų buvo
siregistravo pulko štebe.
šėjas. Tiek to, kad ne raštu, kritai. Tai ten, iš kur bud- žai. Nūdienos samaritonui, o darbininkų. Vieni jų ten įsi labai daug. I r mūsų tautieFeel full of pep and possess th6
o tik muzika savo vardą įam įiausi ir mikliausi veikėjai turėti moterį, garbė neapsa gyveno ir per metus uždirbda
fllender form you crave—you can't
:
^s it you listen to gossipers.
žino.
ir parinktieji lietuviai iškilo. koma ir retenybe nematyta. vo po 1000—1500 frankų. Ga r?
T o take off excess fat go light ofli
vęs iš savo draugo laišką, su
fatty meats, butter, cream and sugrBūtų įamžinęs ir da pla It tyčia, vienok, nevisados šv.
ary sweets — eat more fruit and
vegetables and take a half teaspoončiau, jei ne tipiškas lietuviš Jono. Reiškia, kas buvo gera Kalnas Sunaikino Du sigundė važiuoti į Prancūzi
ful of Kruschen Salts in a glass of
ją ir Kauno darbininkas Mo
hot water every morning to elimi*
kas užsikirtimas. Paprastai, pirmiau, visai neprieinama da
State excess waste.
Bažnytkaimius
tiejus Brazdžiūnas. Po kelių
kompozitorius savo kūrinį ki bar. Taip, kad tie lietuviai,
Mrs.
E l m a Verille of Havre da
Grace, Md., writes: "I took off 20
mėnesių jis jau buvo Pietų
tam sugroti paveda. Ypae I- kurie mano, jog su parapiji
lbs.—my clothes fit me fine now."
MASKVA. — Tasso žinio Prancūzijoje ir dirbo vynuo
No drastic cathartics—no constltalijoje tai nuo amžhj priim ne mokykla jie išgalėtų pasipation—but blissful daily bowel acmis iš Piatigorsko, rugpiūcio
tton when you take your little daily
ta taisyklė. Gi Boito užsispy vyti anuosius, dažniausiai kly 7 d č e g e t o g r i t y j e n i l g r i u v 0 gių taukuose.
dose of Kruschen.
Pirmaisiais metais Brazd
rė pats savo " Mefistofelį'' sta. Ir, štai, ve dėl ko. Pirdidelis kalnas. Du bažnytkai žiūnui visai neblogai sekėsi.
parodyti. Na ir, žinoma, jauirniau, matyk, M statai bažny- miai buvo visiškai sunaikinti,
Misi M. Katner ef Brooklyn, N. T.
vien tuo priešais save italų k ą ar atidarei mokyklą, tai ž u v u s i u ž m o n i u s k a i£ius ko! J i s per mėnesį uždirbdavo po
wrttes: "Have n»ed Kruschen for the
past 4 monthj and hm ve not only lošt SS
200—300 frankų, o be to, dar
skonį įerzino. Renkasi klau buvo tavo dalykas, o ne ki
ponods but feel so msrb better tn •••ry
kas dar nežinomas.
way. Erea for people who don't eat* ta
reduoe, Kruschen U wonderful to kaep
sytojai ne tiek "Mefistofelį" tų? Meldeisi, kaip mokėjai;
the system healthy. I beini a aura*
shorold know for I'Te tried so many
Už dviejų savaičių atsidaro mokyklos. Mokiniams
išgirsti, kiek jo kūrėją ant mokinai jaunimą sau, o ne ki
:
thinrs bot only Kruschen anaarared aJI
^
Jr
•urposes." (May U , IMS).
ir vel bus reikalingos visokios knygos. "Drauge" ga
juoko palaikyti. I r pats Boi- tam. K u r kas kitaip dabar,
Pasiūlymas Ieškantiems Naujos Pramones
TO IOM fat 8AFTLY and HARMLHBlite
gauti:
į
LY, take a half teaspoonful of Kruachaa
to pastebi tai. Tik j a u b u v o } ^ n e v i e n o j v i e t o j lietuviš
N a u j a s užpatentuotas išradimas, kuris pritaikomas prie
BalU in a glass of hot water in the
kiekvieno
Garu
ar
Vandeniu
šildomo
pečiaus.
Visa
šiluma,
morning
before breakfatt—don't mlu m
pervėlu ką kitą pradėti. Dėl kos bažnytėlės reikėtų.
Lietuvos Istorija — Pranas — 40c.
Da
morning—a bottle that lašu 4 treeka
kuri išbėga per kaminą sugrąžinama atgal j pečių, veik
coats but a trlfle—get Kruachan Salta ag
galutiniam sunaudojimui, ir per tą sutaupinima nuo l o k i ų
20c.
Kun. V. K.
Mažas Katekizmas
to būtinai reikėjo pradėtąjį būt ją kam ir pastatyti. Bet
any drugitore in America. If not įojiki 45kių nuošimčių kuro. Parsiduoda leidimas atskiroms
fully satiaūed alter the flrat bottle—
Vaikų Žvaigždute — P. Bendorius
valstijoms, teritorijoms arba miestams. Produktas išbandy
money back.
sumanymą toliau traukti. B e t | p a m ^ n k ^ s v e į k a ^
pradėti!
tas.
Su 8 svarais minkštų medžių užvirinama 16 galionų
Pirmoji dalis - 30c.
vandens. Operuoja suvirs 40C pečių Chieagoj. Atsišaukite:
kai pradės klausytojai neri- K a i m a t a i s u s ; d U r s i su kliū
Antroji dalis - 40c.
KAZ HEAT INTENSIFIER CO.
timis, iki šiol Almerikoj negir
Skaitymo Pradžiamokslis
J. Damijonaitis
dėtomis... Pirm, neg žinosi, į2522 West 45th Street, Chicago, III.
Antroji dalis — 40c.
P
a
s
t
a
b
a
:
š
i
s
išradimas
Lietuvio,
ir
vien
tik
lietuviams
k aibės tau, jog ligotas esi, ir
ABC Pradžiamokslis — 30c.
d u o d a m a p i r m a proga iki spalio p i r m o s dienos.
kad geriau grįžk atgal Lietu ^
Šventoji Istorija — Kun. šuster — 39c.
s?
Giedojimo Mokykla — $1.00
von pasigydyti. Neduok Die
Buy gloves with whaf
Mandagumas — Kun. A. St. — 20c.
ve! Turi mokyklą. I r kas tau
it savęs
ir daug kitų mokyklai reikalingų knygų.
iš jos? Neva mokykla tavo,
Nerelk
mokėti 6te.
ui J
Nusipirkite reikalingas knygas pirm mokyklų atida
tai vadinasi, tavo ištekliumi
INC
dantų moBtJ. Lis tterlne
erine T o - i
rymo,
i
oth Paate r a u n a muia po 26a. I
įsteigta, o betgi tu joje esi
Teoiyfc. kaip »erai
ai » T«d3320
So.
Halsted
Street
"Draugo" knygyne taipgi rasite visokių naudingų
«ia
J% Tartotadamae
amae per
tik nepakenčiamas asmuo. Ne
ouetua
autaupal
PHONE:
YARds
5215
knygų pasiskaitymui.
girdėti ir nematyti " s v e č i a i "
R
Pirmus Morgičius
ją taip prižiūri ir tvarko, kad
LISTERINE
"DRAUGAS"
Skolinain
ir
Perkam
" D r a u g a s " atlieka visokius tau ir tavo idėjai jau nei no
TOOTH PAŠTE
R E AL
E S T A T E
spaudos darbus gTeitai, gerai sies parodyti vietos neliko.
2334
S
o
.
Oakley
Ave.
.Chicago,
III.
c
Visokios R ū š i e s Insurance — U g n i e s , Viesulo, Automobilių,
Stiklų
ir
t.
t.
ir prieinama kaina
Taip, mokykla ir neva jauni
mą auklėja. Tik, auklėja ne
SPAUSDINANT
tau, o tik priešais tave. Žod
KNYGAS
By Richard Lee Į
žiu, tikrai lietuviškose mokyk
KVITAS
KONSTITUCIJAS
lose, o lietuviška dvasia jei
TIKIETUS
tik ant pirštukų pasirodyt iš
PLAKATUS
drįsta. Gi tuo tarpu ištautejiLAIŠKUS
BLANKAS
mo deivė net sienos braška,
kai savo suktinį drožia. Ga
ir t. p., ir norint gauti aukš
lutinai, kaip mokykloje, taip
tos kokybes darbą, eikite į
ir bažnyčioje. Kitaip ir būti
negali. Kokia dvasia varįto
"DRAUGAS"
•mokyklą, tokia pat vartys ir
2334 So. Oakley Ave.
bažnyčią. Vadinasi, žiūrinėti į
parapijos mokyklą, į kaipo
Del informacijų šaukite
tautinio išlikimo sargą, jau
CANal 7790
lik tuščias užsimojimas.

Morkus

Iš po mano balanos

ii-

Lietuviai Ispanu Svetimšaliu Legpe

SHE LOŠT 20

POUNDS OF FAT

kfc.

TOLOSEFAT

ŠUKYS - DOODY - ANTONiSEN

25

S

DETECT1VE RILEY

. /.

-'

Antradienis, rugsėjo 1, 1936

T>K A T T O A S

Ginklų Fonde Jau

SMARKIAI TIESIAMAS ŽEMAIČIŲ
PLENTAS
Prie statybos dirba apia 1000 per Kaltinėnus,
darbininkų. Nuo Kauno iki I Gargždus.

Raseinių plentas bus bai* \

&.

Rietave

1,139,097 Litai
ir

, ,

Ginklų zondo kinu įtfėja ru
do gilaus pritarimo visuose

niuose. Fondo kapitalai nuo
ligi 1937 metų gruodžio mėn. g t o s auga. Ligi rugpiūčio
Kaip žinoma, pernai Lietu
31 d., o nuo Raseinių ligi mėn. 1 d. ginklų fondan buvo
voje buvo pradėtas statyti di
Klaipėdos Žemaičių plento suaukota; grynais pinigais dysis Žemaičių plentas, kuri.*
rnož$ užbaigs ligi 1938 metų
687,003 litai, vertybės popie
tiesioginiai sujungs Kaune, su
Klaipėda. Dabar šio plento pabaigos. Darbas yra' dideht ;,. i a i s _ . mĄW l i t , brang*,
M l n j , _ 2 ,615 lit., ir kitais
statybos darbai smarkiai va ir sunkus, daug ir kaštuojant.s. Vienas plento kilometrą* ( ^ ^ _ 2 0 , i t T a i g i H
romi pirmyn. Šiuo metu vi
nutiesti vidutiniškai kaštuoja viso 1,139,097 litai. Vertybes
same plento ruože nuo Kauno
50,000—60,000 litų. Žemaičių popieriais ginklų fondui dau
iki Raseinių dirbami žemes
plento tiesimas sudaro pir giausia aukoja vidaus pasko
darbai. Čia reikės supilti ir
mųjų nustatytų plentų tiesi los lakštais, žetfnes banko įnukasti apie 1 mil. kubinių
mo dešimtmečio plano dalj. kaito paskolos lakštais, ak
metrų žemes. Plentus vedamas
Netrukus Žemaičių plento rei cinės bendrovės "Spindulio",
per kalnus, upes, griovius ir
kšmę pajus ne tik Žemaitija, akc. b-vės "Pažangos", akc.
miškus. Vietomis žemę reikia
bet ir visa Lietuva. Tuojau b-vės "Maisto", akc. b-vės
nukasti ligi 12 metrų, kitur
žymiai pagyvės Raseinių ir "Lietuvos Cukrus" akcijas ir
įeikia ligi tiek supilti. Sta
visi kiti prie to plento esan Lietuvos laisvės paskolos bo
tomi tiltai, dedami didžiuliai
tiej : miestai.
Tsb. nus.
Tsb.
vamzdžiai. Vietomis supiltas
pylimas, siek h esančių medžių
viršūnes. Padarytuosius pyli Steigiamos Valstybine?, KAI XAS. — Prieš kurį lai
mus -reikia apsaugoti nuo ga
Viešosios Bibliotekos įk4 k a i kuriose Lietuvos vie
limų vandens paplovimų ir ki
tose buvo pastebėti dažnesni
lų netikėtumų.
susirgimai dezinterija. Daugu
KAUNAS. — Rugsėjo mėn.
ma dezinterija susirgusių žmo
Prie Žemaičių plento staty
pradžioje Lietuvoje buvo pabos dirba apie 1000 darbinin >kelbtas valstybinio viešųjų nių dabar jau pasveiko. Nuo
1
kų. Visi darbai atliekamai gu- bibliotekų, vaikų darželių ir 'igos pasirodymo pradžios li
na gerui. Darbai vyksta nuo aikštelių įstatymas, kuris p m | gi šio laiko- Raseinių apskr
n l i r t M žmm ų
i r Kražill0S(?
ankstyvo ryto ligi vėlyvo va dės veikti nuo rugsėjo mėn. 11 ,
g ^ L i e t u v o s vietost.
karo, o prie tiltų statybos net d. Įstatyme numatyta, kad vie
taip pat mirė
keliasdešimt
ištisų parą. Dabar sparčiai
šųjų bibliotekų tikslas yra pa žmonių. Tenka pažymėti, kad
statomas gelžbetoninis tiltarūpinti visuomenei geros lek Lietuvoje šiais metais susir*
per Nevėžio upę, kuris turės
tūros, plėsti visuomenėje kny
girnai dezinterija buvo ne e12T) metrus ilgio. Plentas tie
gų skaitymų ir rinkti kultūsiamas pagal paskutiniuosius
linės vertės spaudinius lietu pidemijos, bet paprasto sezo
tarptautinius plentų statybos
vių ir kitomis kalbomis. Šios ninio susirgimų pobūdžio.
reikalavimus. Visur žiūrima,
bibliotekos yra švietimo mikad būtų geras matomumas,
nisterio žinioje. Bibliotekas
30 METŲ PRITYRIMAS
būtų priešais matomas kuo il
Akys
egzaminuojamos — akiniai
gali laikyti valstybė, savival
giausias plento galas, nebūtų
pritaikomi
dybės ir privatiniai asmenys,
staigių užsisukimų. « ^ N j v i i k * darželiai laikomi priešnutiesus, Kaunas bus sujung mokyklinio amžiaus vaikams ]
OPTOMETRISTAS
ta? su Raseiniais. Juo per Ra auklėti. Gi mokyklinio a^n- j
1801 S. Ashland Avenue
šeinius, išvažiavus į Taura žiaus. vaikams auklėti vasa J VALANDOS: kasdien nno 9 iki
12 — 1:30 iki 8 vak.
gės - Šiaulių plentą, bus gali ros metu bus laikomos vaikų 1
Tel CANal 0523
ma lengviau nuvykti į Šiau įftik.štelės. Jos bus švietimo
lius ir kitur. Jau kitais me ministerijos žinioje, bet gavu? Į
tais numatyta Žemaičių plen švietimo ministerio leidimą, j LIETUVIAI DAKTARAI
tą nuo Raseinių pradėti tie "aikų darželius ir aikšteles _, _ , m - ,
Res. 6924 S. Talman Ave.
sti Klaipėdos link. Jis eis
galės steigti ir savivaldybės Res. Tel. GROvehill 0617

DOVANOS

"DRAUGO"
LABOR DAY

Bridge Lamp

Smoking Stand

Vytauto Darže
115-tos gat. tarp Crawford ir Cicero Avės

.

Ofiso p h o n e
FKOapect 1028

Res.
a n d Office
M M S. I^avltt St.
CANal 0706

DR. J. J. KQWAR
(KOWARSHAS)
GYDYTOJAS I R CHIRLKGAS

2403 VV. 63rd St., Chicago
OFFICE HOLRS
2 to 4 and 7 to 9 P . M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Kedėiiomis pagal sutarti
Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namų TeL PROspect 1930
Tel CANal 6122

Tel. CANal 0857
Itcs. PROspect GG5U

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artcsian Ave.
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai. vakaro
TeL BOUlevard 7048

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro
Scredoj pagal sutartį
Tel Ofiso BOUlevaru 5913—14
Bes. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH

0R.S.BEŽIS

Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

2201 VV. Cermak Road
Valandoe 1—3 ir 7—6
Seredomia ir NadeL pagal nrtartį
REZIDENCIJA

6631 & California Ave.
Tekfona* EBPahbc 7S6*
Į V A I R Ū S

DR. CHARLES SEGAL
oraus
4729 So. Ashland Ave.
3 hiboa
CHICAGO, ILL
T e k t a u f HXDway 8890

756 West 35th Street

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tai YARda 0994
R*.: TeL PLAsa 8400

OFISO VALANDOS:
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki i
vakaro. Kedelieaiis aao 10 iki 12 Nao 1042 r. ryto; 3-3 u 7-3 v. vak.
i#A* i*t 2R«^ ir PUO T iki 8 3 t JWL
»d £ llC^ y' ^ ° i ° «*• — ***+

ROOSEVELT FURNL
TURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd.

7

1936
7 ." ' ' '

' Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. Marquette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vel. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomia susitarus

\

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS

Vyrui Siūtas
vertes $22.50
aukotas
WM. A. LEWIS
CLOTHIERS
4716 S. Ashland Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt St.
TeL CANal 0402

" S P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, I1L
Utara., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai.
3147 So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

DR. A. J. MANIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
LAFayette
3051
8619 W. 43rd S t
4157 Archer Avenue
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
TeL Vntdnia 0036
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Ofiso vaL: 2—4 i i 6—8 p. ta.
pagal sutarti
Nadeliomia pagal nrtartį

D A K T A R A I

Vaisos trys viršminetos
dovanos paaukotos

Jovarauskas ir Bertulis,
savininkai

DR. JOHN SMETANA

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARE DRAUGIJOS NARIAI

Club Chair

Residence
6609 S. Artosiaa Ave.
PROspect 3403

Visos čionai atvaizduojamos dovanos teks laimingiems pijaiiko dalyviams.
Taipgi bus daug kity dovanų.
Pikniko pradžia 10 vai. ryto.
Bus šokiai prie geros muzikos, įvairių žaidimų ir tt.
Visi kviečiami Rugsėjo 7 d. atvykti į didžiulį "Draugo" Labor Day Piknike Vytauto
Darže.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
3156 W. 59th S i
H£MkMko998
VALANDOS:
Mr-Ą popiet •— 7—9 vakare
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Marijos Vaikelių
Išvažiavimas
HARTFORD, COXN. — Rupiūeio 23 d. įvyko matinis
Larijos vaikelių išvažiavimas
Lake Congamond. Be dideo skaičiaus Marijos vaike
ų, dalyvavo i r kelios lietuiu šeimynos i r kunigai. Vii turėjo "good t i m e " .
Lietimų Legijono veikimas

vern, Lawrence Tavern, Town
Tavern (Windsore), Sunrise
Tavern (Windsore), G ižas,
Vienna Bakery, New Rye Baking Co.* (Wilsone), High- i
land Dairy Iee Cream, Brasauskis (North Manchestere),
Griška i r Vileikis (Paąuonocke). Iš ūkininkų aukojo: Stru
gis (Manchestere), Volungevi
čius (Bucklande), Baukis, De
ltuva, Žutakauskas, Rūkas, Sa
kalauskas, Kripas, Kupčiūnas,
Žukaitis, Bružas, Jončius, Mi
ckevičius, Mozūraitis, Kup
čiūnas, Muraška, Čeponis, MilJeris, Kašėta, Aidentas, Buidvitienė, Žukauskas. Visiems
dėkojame. Jeigu kurių pavar
dės nėra, prašomi atsišaukti;
klaidą pataisysime.

Hartforde būna reguliariai
letuvių veteranų susirinki
mai.
Rugpiūeio 26 d. buvo
?iepaprastas susirinkimas. Ma
yti, Hartfordo lietuviai eks;areivrai nemano
pasiduoti
d toms lietuvių
kolonijoms,
u ip Bridgeport, Waterbury
rjNew Britain, kur jie ranBe to, reikia padėkoti ir
tasi lietuvių ekskareivių pos- visoms moteribis, kurios do
ai. Teko girdėti, kad lietu- vanojo daiktų bazarui. J ų pa
ių ekskareivių Hartforde i r vardžių neturiu, tai ir negaliu
apylinkėje randasi nemažas laikraštyje skelbti. Žodžiu,
kaičius. Vyrai, jungkitės vie- klebonas ir komisija dėkoja
tyben. Vienybe daug reiškia. visiems, kurie darbavosi, au
I r moterys pradeda bruz- kojo i r t.t. Lai Dievulis vi
leti. J a u tveriasi auxiliarv siems atlygina!
w
;nit.
Žinutes
Pasisekimo.

Karnivalas
Rugpiūeio 20, 21 i r 22 va

karais buvo Šv. Trejybes pa

rapijos

Serga ir guli ligoninėse: Viįicas Kripas —
Sv. Pranciš
- Šv.
kaus ligoninėj, Grigaitienė,
Visi ortas ir Vistortienė — Ha-

i;^|į^

o^it

Gražiai jame' cfarTvavosi vyrgf
\ ^ r # {pasveikti.
klubas, vyčiai, Marijos vaike
liai ir Moterų gildą.
Šiomis dienomis Niantic,
Norime viešai padėkoti lie Coim... įVyko Conn. Militia
tuviams biznieriams i r ūki karininkų metiniai manevrai.
ninkams, kurie aukojo karni- J ų tarpe randasi ir lietuvių,
ilui, būtent: Beacon Tavern, kaip tai Gaškas, Mušinskas,
.ion Ton Grille, Kedys, Bill's Kasmonaitis, Bart ir kiti. Kai
,
-ii*
llaVern, Povilonis, P and G , • ,. ,
Tavem, Tovvn Tavern, York kurių lietuvių net paveikslai
tilpo "Hartfordo Times' ir
Tavern, Spelis, Old Kngland
"Hartford Courant". Linki
iewery,
Aetna
Brewery,
me jieJms prasimušti į oficieark Tavern, Harkin's Ta-

AHA.
TEKLE PUIDOKIENĖ

Dar dvi savaites Šv. Tarno
seminarijoje bus kunigų re
kolekcijos. Seserys savo me
tines rekolekcijas atliko pe
reita, savaitę Mt. St. Joseph

akademijoje.

Cp© tėvais AVežlutė)
mirė rugp. 29, 1936, 8:50 vai.
vakare, sulaukus 38 metų amž.
Kilo iš Šiaulių Apskr., K.rukių parap., Kihninis viensė
dis.
Amerikoje išgyveno TZ metu.
l'aliko dideliame nuliūdime
vyrą Joną, 4 dukteris: Julijo
ną, Teklę, Viktoriją i r Stephanią i r stinų Joną, dvi seseris:
Uoauiiją ir Barborą, 2 švogejrlus; Pranciškų Rimkų, P r a n 
ciškų Jonaitį ir gimines, o Lie
tuvoje 2 seseris ir 1 brolį.
K ū n a s pašarvotas 12401 P e oria st., VV'est PuUman.
.Laidotuvės įvyks treėtafdienj,
rūgs. 2 d. I š namų S:0G vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Petro
ir Povilo parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. P o pa
maldų bus nulydėta į Šv. K a 
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažyst a m u s - m u s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Tyras, Dukterys, S&nus,
Seserys, š>ogi-rii»i i r €14Laidotuvių direktorius J. F .
Eudcikis Tel. YAJtds 17 41.

Hartforde atsidarė nauja ra
dio stotis (Station WIIFH,
arba "Hartford T i m e s " sto
tis)." Manoma, kad bent ret
karčiais per ją bus girdimos
ir lietuviškos programos. Mū
su choras tikrai galėtų išpil
dyti gražias lietuviškas prog
ramas.
Šiomis dienomis pas gerb.
kun. Ambotų lankėsi šie ku
nigai: Stonis, Simonaitis i r
kan. P . Kemėšis.

kaip Lietuvos piMetis. Lietutoje viešės ligi rudens, o gal
ir visai čia pasiliks gyventi,
jei susidarys sąlygos tinka
mam darbui gauti.

DidEttls garažo gaisras. Praėjusį sekmadienį dideliam garaže Chicagoj, 1619 So.
State st., kilo gaisras, kuris sunaikino 35 stovėjusius busus. Neužilgo netoli nuo tos
vietos kilo kitos gaisras. Gaisrus likviduojant sužeista du gaisrininkai. Gaisro priežas
tys tiriamos.

kas. Laidotuvės buvo iškilmi
ngos. Mišias šv. laikė kun.
Ambotas, Karlonas i r Kripas.
Amžiną jam atilsį.
Nuo redakcijos. Gerb. ko
respondentą prašome
siųsti
rankraščio, rašyto mašinėle, originala, o ne kopiją., kurią
sunku įskaityti. Prašome pa
sigailėti redaktorių i r staty
tojų (zecerių) akių.
Straipsnelis
' ' Mokyklos
Klausimas'' visiškai neįskai
tomas, dėl to ir liko nesunau
dotas.

skaičių mokinių. J o žmona broliai iš Lietuvos. Tačiau 27
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Kalvaitienė, taip pat muzikos metus būdamas toli nno tevyŪkininkai Renka
profesorė, specialistė mažus j nes neužmiršo kalbėti lietuJUOZAPAS
Vaistažoles
vaikus mokyti pianino.
Iviškai. Pavardę taip pat paKinijoje netekę sutikti ne liko lietuviškų. J o vizitinėse
Jaunųjų ūkininkų
ratelių
vieno lietuvių ir netekę išgir kortelėse vienoje pusėje už
TĖVAS
nariai uoliai dalyvauja vaista
sti kalbant lietuviškai. Teat rašyta " S . Stass Kalvaitis.
žolių rinkime. Ligi šiol vais
re, namie ir mieste kalbų tik Peiping", kitoje pusėje tie
tažolių rinkti užsiregistravo
angliškai. Jokio lietuviško lai- patys žodžiai parašyti kinis
kraščio nei knygos netekę ma kais rašmenimis.
tyti eilę metų. Apie Lietuvą,
Brolio prok. pad. Jono Kal
kaip nepriklausomų valstybę, vaičio pastangomis, Stasys
ir jos gyvenimų tiek žinojo, Kalvaitis atgavo Lietuvos pi
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
kiek apie tai jam parašydavo lietybę ir atvyko į Lietuvų,
Grabnamių
o —
:
^
<?
Didžiausia paminldų dirbtuve Chicagoj

UDEIKI

REPublic 8 3 4 0

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
o

LIETUVIAI RENGIASI
PREZIDENTO RINKIMAMS

AUTHORIZED

N E W YORK. — Prie Tau
tinio Priešrinkiminio Demok
ratų Komiteto sudaryti .įviairių tautų skyriai. Hioniis die
<- suorganizuotas
^ J
nonas
ir
suorganizuotas i r lie
tuvių skyrius: pirmininkai
(assoeiated
cliąirmen) y i a
adv. Alfredas } J. Vencius
(\Yentz) i r K. »trumskis, se
kretorius J . Jurgela.
Šis skyrius, kaipo vykdo
masis komitetas, netrukus su
organizuos Centrinį Lietuvių
Komitetų, į kurį įeis žymūs
mūsų veikėjai, profesijonaiai
ir biznieriai, kurie remia Fra
nklino D. Koosevelto kandi
datūrų į prezidentus.
Lietuvių Komiteto adresas:
Democratrc National Campaign Committee, Lithuaiiian
Division, Hotel Biltmore, Ne\v
York City.

HUDSON - TERRAPLANE

YARds 1741-1742
OAB.Y, DID. LALUOILVIU D I R E K T O R I A I
•i

ĮTKUTKR — PRUZIN
Ouilonriea pwtyffTMm« — Moterį* patarnauja

arti Grand Ave.

CHASAS MOTOR SALES

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

2037-41 W. CERMAK ROAD

Chicago, Illinois

Tel. CANal 2469
CHICAGO
Šiomis dienomis didžiausi Vartotų Karų Bargenai.
1934 Pontiae 8 — 4 durų Sedan
1929 I)e Soto — 4 durų Sedan
^

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl|

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A

. . . * I loob ten yeare younger. My hoir t> no longer
faded and streaked with grey. Once oflain U b a i thot
lovely luster and rich shade thot John admired t o beforo'
we were married. And I owe it all fo Cloirol whicb, iil |
one quick 3 - i n - 1 treatment, thampooed, reconditioned
and tinfed my hairto its present natural-looking beauty - *

Br. Kalvaičio.

AMBUUNCE PATARNAVIMAS DIENA. IR NAKTĮ)

527 NORTH WESTERN AVE.

S A L E S AND SERVICE

Lietuvis
savininkas

Lietuvis Muzikos
Profesorius Pekine
Dabar Vieši
Lietuvoje

Prieš 27 metus, dar būda
mas mažas, išvyko į Rusiją,
Petrapilį, studijuoti konserva
torijoje. Baigos muzikos mok
slus, specialiai pianino, pasi
liko gyventi Kusi joje. Vėliau
gyveno Filipinų sraloje, Javo
je, paskui Japonijoje i r da
bar (jau eilė metų) gyvena
Kinijoje, Pekine. Dirba vie
name didžiausiame teatre pia
nistu. Teatras dažnai rengia
simfoninius koncertus. Laisvu
laiku St. Kalvaitis duoda pia
nino pamokas, turi nemažų

Suvirs 50 metų prityrimo
o
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
pinigus
o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių
Cbicagos Lietuvių

Chas. Chasas

Kaune vieši Kinijos lietu
vis Stasys Kalvaitis. J i s yra
Šiomis dienomis mirė senas brolis operos dainininkes Kal
lietuvis, kun. Kavaliausko tė
vaitytės, prokuroro padėjėjo
vas,
Aleksandras KavaliausJ. Kalvaičio i r advokato dr.

J.F.EUDEIKIS

iš įvairių vietų 64 rateliai.
Surinktos vaistažolės parduo
damos Vaistažolių draugijai,
su kuria dėl kainų ir kieky*
bės iš anksto susitarta. Jei
pavyks tų darbą išplėsti, ma
Didefe Durpiy Gamyba noma daryti žygių, kad vaisfca~
žolių, kokios Lietuvoje auga,
būtų
uždraustai
VILKAVIŠKIS. — Kaipo įvežimas
•aemiškingo apskrities gyven
Nervuotas—Jauslus?
tojai, vasarojaus atsejimo ir
Štai Greita Pagelba
rugiapiūtes pradžios laikotar
Kam būti nervuotu a r jausliam?
pyje, jeigu tik oro sąlygos lei Naujasis NtJGA-TONE moksliškai
pastiprintas su VITAMINAIS A ir D
džia, kasmet kurui kasasi dur duos skubią, pagrelbą. Tai tiesioginis
vaistas nervuotiems a u d i n i a m s i r
pių. Kadangi šiemet tam dar veikia
kaipo
pastiprintojas
visai
nerv,ų sistemai. Nervingumas pada
bui oro sąlygos buvo labai ge ro :tmones jausliais ir prikliais. Sus
tiprink savo nervus su nauju NTJGAros,
tai kaip valstybiniuose, TONE
ir tuoj visi nesmagumai liks
užmirštu dalyku. NTJGA-TONE ne
taip i r privačiuose durpynuo turi blogo skonio. Sudarytas tablečiukėse ir lengvas vartoti. J e i ne
se durpių gamyba labai dide būsi
patenkintas pasekmėmis, pini
gai
bus
Parsiduoda Ir ga
lė. Pirmo kasimo durpes šie rantuotas grąžinti.
pas visus vaistininkus. Ne
jsigyk bonką šiandien. Da
met gana anksti ir sausas atė atidėliok,
bokis padirbimų. Reikalauk
tik
r
o
j
o
NUGA-TONE
dabar
sustiprin
mus,
o dar vis esant palan ta su VITAMINAIS A ir D.
kiam orui, daugelyje durpy Nuo užkietėjimo imk UGA—SO"L.
Tai idealus liuosuotojas. 25c i r 5<to.
nų dabar durpes kasamos jau
antra eile.

.

MocolcIric
lljdOdloMO

I. J. Zolp

1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203

•

aoirol, Inc., 132 W«tt 4^1 h Street, New York Cly

r*

Pleas* icnd FR££ Gairei b«okl#, NES a*U* ond Flfcfi

w

t

i

•

I I I .

1410 So. 49th Ct., Cicer*

718 West U3th Street
Phone MONroe 3377

Ask your beautician about a CIairol treatment totj
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE odvico,
on care of hafr and FREE beauty cnolysis/

V^

Pbone BOUlevard 4139

A. Petkus
J. F. Radžius
S. M. Skydas
Ezerskis ir Sunos
LadBwig ir Siaai
Not whh common, oU-hshhnedhatr dyes...but)
J.
F.
Emtetkts
Hatu*altu„.Mi, MMROl
S. C. Lacbavricz
J. Liidniaus

B«v«rly King, Consuttant

^^ Litūanic& Ave

Phone CICero 2109
Phone CANal 6174
668 West 18th Street

10734 S. Kichigan Ave.
Tel. PTJLlman 5703
2314 West 23rd Place
Ph one Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phoae YABds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.
42-44 E. 108th Street
Jttone PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

~~~^

Addreu—• Stata*

City
My Beautician *»

. ,r

,

—>

Oe

• MtCHVa

3319 Lituanica Ave.
Phone TABda 1138

^"'<rrm
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UNCLE WIGGILY'S TRICK*
This doesrit 6©era

Tius is įtvore /V/\

awit. &*, q/\

Malonios Sutiktuves i Du Dideli Gaisrai

čettin

NORTH SIDE. — Pereito
Praėjusį sekmadienį Chieatrečiadienio vakrre, Šv. M y .
goj buvo du dideli gr.israi.
kolo parapijos svetainėj bu
Vienas gaisras kilo garadžiuvo suruoštos iškilmingos su
je, 1619 So. State st., kur su
tiktuvės adv. Savickui, kuris
naikinta 33 dideli busai. Nuo
n seniai grįžo iš Lietuvos.
stoliai siekia $75,000.
Parengltne d a i n a v o daug
Netoli tos vietos po piet
svečių. Programa ejo šia tva
kitas gaisras kilo American
r k a : Pirmiausia kalbėjo cdv.
Tire and Rubber Co., kur nuo
A. Lapinskas, adv. A. Dubicstolių padaryta už $25,000.
kas,
dr. Rakauskas, dr. B.
Gaisrus bcgesinmt sužeista
Nausėda.
;
į Ę\k.
du gaisrininkai.
Paskui gražiai
padainavo
Leokadija Sutkiūte.
Toliau kalbėjo: adv. F . Pe Streikuos Drabužiu
traitis, adv. J . Dorin, kun. M.
Valytojai
I įbonavičius.

4_

Kun.
J. MaČAilion's, M.LC.
* 'Draugo' y
administratorius,
kuris y r a išvažiavęs atostogų
yra prašomas tuoj susisiekti
su kun. V. Kulikausku, M. L
C , nes atsirado
netikėtų
svarbių reikalų.

RADIO

Lietuva Transliuos
Amerikos Koncerte
Europai

Žinių • Žineles
1

" D r a u g o " Labor Day piknip
ka
jau eiapat. Prisirengimai
EEOPLES KRAUTUVĖS
KAUNAS. — Pereitais me-; prie pikniko po vfcsa ChicaPROGRAMA
| t a i s gruodžio men. 8 d. Lie- ! gą eina dideliu sn\rkumu.
Harry
Woo<lring,
karo
1
šiandie 7 valanda, vak, re i š ! W * * K a u n 0 r a d i o s t a t i Kviesliai po visas lietuvių paDaugiau
kai 1000 narių departamento sekretorių us
Paskui buvo muzikos. Gra
r
Lo ndon
radio
stoties
WGES,
13601
]
£
f
^ transliavo lie- rapijas platina pikniko tikieasistentas.
Mirus
dep.
seki.
i
jai
n
s,
rėmėjams,
daiblninkėms
žiai pagriežė: M. Petraitienė. Cleaner, Byers and Pressers
luviškų dainų ir mi zikos kc- tus, kviečia svečius, renka
Po to vėl kalbėjo J . Kup- unijos narių praėjusį sekma- rl. Dern, jis pradėjo eiti ir į pikniką atsilankusiems k i L, girdėsime gražių ir įdorugpiū^io 16 d. Pikniko komi- m\ą nuolatinę antradienio ra ncertą Amerikai. Dabar Kau- dovanas nuo biznierių. Prašo<\iūnas, dr. Stulga, kun. j . | d i e n į susirinkime nutarė išei- sekretoriaus pareigas.
.
, . 1V. ,ne. gauta zmių, kad Amerikos nu visi biznieriai atsilankyti
sija ypatingai dėkoja Ciceros dio programa, .kurias
leidzir
,.
, ,
.
, wt A,
*
{saulinskas ir adv. Savickas. ti į streiką, jei drabužių vav.
t.m,
r
biznieriams: Grigui, Patera- savo lėšomis
°
P starasis papasakojo apie lymo kompanijos nepriims li
Peoplos rakau-h, radio stočių bendrove rengia i r susipažinti su "dienraščiu
bui, Bociūnui, Vasiliauskui ir krautuvės, 2536 W. 63 st. ii didelį koncertą Europini. 6 į : " D r a u g u " ir gausiai paremti
Lietuva ir jos gyvenimą. Įsi nijos sąlygų. Drabužių valy
Charles Bakery. F . Miliaus 4183 Archer ave. Šios dieno:* koncertą pertransliuos Kauno ' Rudeninį Pikniką, rugsėjo 7
dėmėtini j o žodžiai: " K a i p tojai reikalauja numušimo da
kas, kaip ir visuomet, prisi programoj tarpe kitų d.ini ir Klaipėdos radio stotys. Ko \ i , Vytauto parke.
Amerikoj, taip ir Lietuvoj ge rbo valandų — iki 40 vai. per
Blugpiūčio 27 d. pakrikšty
-t
rai gyventi". Baigdamas adv. savaitę. Iki šiol dirbo 44 vai. tas Br. Kučiaus sūnus var dėjo prie kvpimo v lgių ir ninku dainuos vyrų duetas, ncertas bus rugsėjo men.
patarnavimo. Kun. F . Vaitu Kastas Sabonis i r Antanas d. vakare. J i s tesis pusę va-1 Šiandien, iš aušros Vartų !
Savickas pasižadėjo
dirbti per savaitę.
dais Cornelius - Tadas. Kri
' p a r . bažnyčios
laidojamas
kaitis i r kun. Skripka links Ciapas. Be to, programoj bus landos.
Lietuvos labui, kiek tik jo
kšto tėvais buvo Vincas Bal
jaunuolis, a. a. Aleks. Šturmai praleido laiką, ir parėmė smagios muzikos i r įdomių
jėgos leis.
i;
sis ir A. Jusaitė.
DIRBA REAL ESTATE
Šturmų šeimynai reiš
seseles per mūsų skyrių ir kalbų b. i svarbių pranešimų.
LONDONAS, rugp. 28. — mas.
Sveikintinas pasižadėjimas!
FIRMOJ
kiama gailestinga užuojauta
l'.nums daug malonumo sutei
Rap.
XXX Atsistatydino Ispanijos am
Vakarą sumaningai vedė A.
Rugpiačio 29 d. jauna po kė.
basadorius
Anglijai Lopez del netikėtos mirties vienati
Manstavičius.
S.
MARQUKTTE PARK. — ra įstojo moterysten, būtent
nio sūnelio.
Olivan.
Valgių ir pinigais aukojo:
Butkų Onutė, 7040 So. Tal-Andrius Sabo (vokietis, kuris
— Brighton Parke paskuti
Iš Kazirninky Ateme man ave., šįmit h igusi Šv. priėmė katalikų tikėjimą) su Petrošiene, Bukauskienė, Li
nė diena karnivalo. Daug fano
leikiene, Adominiene, Jaškli
Kazimiero akademiją, (4 meJanušauskaite.
#145
r;uj prisirinko. Biznieriai gau
menę, Bilienė, Svabienė, PoNoriu viešai pareikšti pa
tų komercijos kursą,) j a u dir
>dai parapijos reikalus remia.
Du maskuoti plėšikai, pra- ba Peters Bros. real estą t e
Labdarių 3 kp. stropiai re Jceičienė, Šileikienė, Milašienė, dėką dr. Biežiui už sėkmingai
— Dar vienas didelis, pik- ,
oitą sekmadienį įėjo į Garfield firmoj, 1&47 W. 47 st. Besi ngiasi prie centro išvažiavi jKarksuskkne, Feizienė, Tru- p darytas dvi nemažas ope
nikas įvyks Rugsėjo 13 d., 3
Park Athletic club, 3352 Lake mokindama O. Butkiūtė visose mo rugsėjo 6 d., labdarių ū- l'mpauskienė, Stancikienė, Kas- racijas.
mauskienė, Tamuliūniene, J a 
st., k u r tuo metu vienuolika klasėse pasižymėdavo; buvo'kyje.
Rūkykite Dvigubai - Švel "Vilniaus Kalneliuose" Ren- S
Negaliu praleisti nepadėko nius Old Golds.
gia katalikų laikraščių repoi- Mį.
kazirninkų lošė iš pinigų. Vi viena gabiausių studenčių.
saitiene, Reikauskienė, Rakau
jus i r Šv. Kryžiaus ligoninei
teriai su Chieagos biznieiiiiis.jfc.
sus lošėjus apkraustę pabė
A I A I
Per labdarių centro išvažia j skienė, Laurinaitienė, Kiškūir jų vedėjoms Šv. Kazimiero LIETUVIAI^ ADVOKATAI
go išsinešdami $145 pinigų ir
nienė,
ir
Jašktjniene.
O.
Kra
vimą, rugsėjo 6 d., kalbėtoseserims. Neturiu žodžių, ku
klubo menedžerio laikrodėlį.
JARSINKITES "DRAUGE* jum žada būti svečias iš Lie sauskienė, Baubkienė, Arlaus
Telephone: BOUlevard 2800
riais
galėčiau
išreikšti
savo
kienė, J . Rubis, Grigaliūnie
tuvos kun. V. Rudžinskas.
og
ne, Bilevicienė, Jaukšienė, Ba dėkingumą. Brangios seselės.,
^
tik vienas Dievas tegali atly
1900 So. Union Ave. rdilsiene,
Palubinskienė,
A.
B<*rL I E T U V I S ADVOKATAS
Rugpiūčio 24 d. p*laidota
ginti už jūsų patarnavimą. A I 4631 South Ashland Avenue
kina<
lipius,
Spranaitimė,
Satkie
Tel. CANAL 2183
P. G. Veliones gimines tą, ry
čiū taip pfti ir slaugėms.
Reg. 6515 S. Rockwell Street
1
tą suėjo į bažnyčią ir laukė nė, Kaikaris, A. Lukauskas ii
Telephone: RKPnhlic 9723
Širdingiausiai dėkoju kape
nabašninkes, bet laisvamanio Juozūnienė. Pasidarbavo ir
JUHN Ui D U R U L N
vyras neleido. O, kaip josios aukojo: E . Gricaitė, S. Bart- lionui kun. Juškevičiui, kuri. i
RENDON KEPYKLA
motinėle graudžiai verkė, kad kaitė, O. Rtidaitienė, O. Bar- lankė net kelis sykius į die- j L I E J Į J V I S ADVOKATAS
REN'DON" kepykla su dviem mūruiiais
pečiais. Tinkama urmuinegalėjo savo dukrelės bepa tašienė ir Buividienė. F . Jifln- ną. Ačiū lankytojams už lan- j 2201 VV. Cermak Road
wholet,ale. Telefonuokite BOUlevard
(West 22nd St.)
i -v . v._ v
- i i • i kvma ir dovanas, o ypač na
matyti bažnyčioj.
0861.
MetroTK)litan State Bank name
J r
kaiciui aciu uz pasidarbavi-i J *
'
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios
mą.
PARDAVIMUI PIKNIKO DARŽAS
' rems Šv. Kazihiiero Akade
varasais nuo 6 iki 9
PADĖKA
Telefonas CANal 1175
Šį vakarą bus svarbus su mijos rėmėjų ir Motinos "Die
PARDAVIMUI 10 akerią daržas
*
I
Namai:
6459
S.
Rockwell
St.
piknikams.
Tik 12 mylių nuo Chicavo
-Sopulingos
dr-jų.
sirinkimas. Prašau visas rė
Telefonas R E P u b i c »600
Šv. Kazimiero Akademijos
j pos. Visi namai naujai pastatyti.
Antanina Vaišvilienė
!
mėjas atsilankyti.
Daržas visuomet išrenduotas. Kreip
Rėmėjų 9 skyrius viešai nori
kitės pas savininką po antrašu: 1887
Rorcspondsnte
padėkoti biznierį-ms, aukotoSo. 49th Court, Cicero, HL
ŠAUNI RADIO

1

CICERO 2 1 0 $

NUOŠIRDI PADĖKA

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS "DRAUGE"

-

•

i

JOSEPH J. GRISH

CHERNAUCKAS COAL >
GOMPANY
;
CLASSIFIED j

E M I L DENEMARK. I N C .

Buick - Cadillac - La Salle
Lengva išmokti Akordioną groti. Budriko patyrę moky
tojai išmokins J u s groti per trumpą laiką. Pilnas kursas
lekcijų su kiekvienu akordionu. Lengvus išmokėjimai po
$1.00 į savaitę.
12 Basų Pradinis Akordionas
48 Basi} Akordionas
80 Basų Akordionas
120 Basų Akordionas

S18.50
569.50
S89.50
cjQ Q C A

Apteik&na 200 akordionu iš Italijos, Vokietijos i r Ame
rikos išdirbysčių. Kainos nuo

#15.00 * 5350.0C

J?

JOKIŲ SUODŽIŲ
JOKIŲ PELENŲ
''SILVER FLASH" — RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus

Atsakanti Vartoti Karai
VIDUR-VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Puikiausios vertybės šių metų žemiausiomis kainomis. Kiekvienas
vartotas karas apkainuotas kuožemiausiai. Nė vienas teisingras pa
siūlymas neatskomas. Esme nusistatę paleisti kiekvieną vartotą ka
rą mūsų stake.

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEIi OIL RAFINIRIUOTOJO
ŠIOJ TERITORIJOJ
Me.s greitai pristatome ir garantuojame pilną miera su City SeaJer
apžiūrėtais, saikuotais t rokais.
KU03IET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

GERESNIAM PASIRINKIMUI NUVYKITE ŠIANDIEN

CANal 2020

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

PETĘR BAI^ITIB,^^ KUcoa^r'

\.

>v

.- *m %

•*

J?

Taipgi parduodami SAXOPHONAI, GITAROS RADIOS, KIMBALL PIANAI.
Viskas dėl namiį žemiausiomis

^

DAROME

kainomis

MORGICIUS

Jos. F. Budrik, Inc.

Gerom Išlygom
i

3417-21 So. Halsted St.

B. R. PIETKEWICZ

Tel. BOUlevard 4705
Budrik International Potpouri WAAF radio laikas permainytas, vie
toje 7 vai. vakare bus dabar 5 vai. po pietų: panedėliais ir n Wnv"
čiomls. NedėllomU WCFL tuo pačiu laiku .1 v . yak?,re,
^^'"y-

2608 West 47th St.

LAFayette 1083

^

- .„ ^

w t»C

LOTAS

*

GERIAUSIA S pasiūlymas paims 75
pėdų lotas, kuris randasi ant Kedzie Ave., 100 pėdų nuo 71st gat
vės kampo. Kampas, kur Kedzie A ve. eina per Marquette Park. P a 
šaukite CENtral 1461. 160 No. L a
Salio St.

BUICK "35. 5 Club Sedan, tobulas, garant
$8»5
545. J REIKALINGA DARBININKĖS
BUICK *34. 5 Sedan 47, tobulam stovy,
«95.
RUTCK '34. Club Sedan 61, trunk, puikus
595
BTTICK '34, 5 Sedan, tobulai bėgąs
450. | REIKALINGA darbininkes sortuoti
BUICK '32, 5 Sedan, puikus karas
225. ( waste paper. Kreipkiteg j Thomaa
BUICK '30, 5 Sedan 57, labai sreram stovy
CAuILLAC '34, 5 Sedan. kaip naujas
10t5, Paper Stock Oo.^J41^ W. 22nd S t
295
CADILLAC '30* 6i. Town Sedan. greroj tvarkoj.
895.
CADILLAC
; ,R£lKALAtTfAMĄ
Itarnaitč riamų
645.
tr s
CADILLAC
^j^$iĮi4^m.
'
i
I>r!*• A. Kop745.
CADIL
545.
10*6,
2009
W.
North
Ave^
telephone
TADTT,
145.
CADILLAC '29. 5 Sedan. atsakantis, žetna kaina
HUMboldt
4«30.
695.
CHRYSLETt '35, 5> Sedan, trunk, kaip naujas gurant.
325.
CHRYSLER '31, 5 Sedan, švarus karas, grerai išrodo .
245.
CHEVROLET '31, 2 Coupe, gerai bėgąs
PARDAVIMUI ŪKIS
125.
CHEVROLET '30, 2 Door Sedan, gražus mažas karas
fr'OKD '35, 2 Coupe, kaip naujas, mažai vartotas
SPEC1AL. , _ . _ _
F-ORD '34. 2 door Sedan, labai puikiam stovy
395. I PARDAVIMUI 40 akerių ūkis
P F P « ^ ? ? U ^ . . 3 0 , 5 S e d a n - tv«rta» mažas karas
itwv. Gera žeme. Arti cementinio ICAUA
LA SALLE '34, 5 Sedan, labai puikus karas
725. r-OM- „ o r r , 0 ;
temeunnio Kelio.
LA SALLE '81. 5 Sedan, geras karas, žema kaina
845. į x e . n n a n i m . s n i n d ė n u i ir elektroe
LA SALLE *30. 5 Sedan, geras karas žema kaina,
145. I šviesa. Arti ežero. ARBA MAINYHiJ£hkE.»}0' 7 S e d a n - g e r o j t v a r k ° J
225. , S I U ant malo namo. kreipkitėsL1NCOIJV '38, 7 Sedan. puikiam stovy.
l i » 5 . p D AnArt^nu
»«,*_.i. i i ^ . '
gar.
LINCOLN •SI, 7 Limo. labai ©ražus karas
545. '
* A n d r e k u s ,P6Htwat6r, UldhiJLINCOLN '30, 7 Tovru Car, puikiam stovy
g**.
NASH *32. 6 Sedan, čionai grera vertybė,
296
PARDAVIMUI LOTAI
OAKLAND '30, 5 Sedan, greroj tvarkoj
175.
DIDELIS
BARGENAS
PAOKARD '34, 5 Sedan, tobulam stovy
a»5.
PACKARD '31, 7 Sedan, grerai bėgua žema kaina
295 * j
PLYMOIJTH '33, 2 Coupe, švarus mažas karas
29fi!~ DIDELIS išpardavimas lotų apgy
PONTIAC
'34,
5
Sedan,
nepaprastas
pirkinys
4
Mainykite savo senąjį karą aukščiausia kaina ant vieno Iš šių pui f 5 . ventoj pietinėj daly miesto. Taipgi
kių vartotu karu, Ir balansą mokėkite patogriais mėnesiniais mo
turime kelis lotus North Sidėj arti
kesčiais žemos — kainos G.M.A.C. planu.
ežero. Kainos yra žemiausios reti
estą te istorijoj. Norint padaryti piniprij, rašykite mums dabar. WM. H .
BRITIOAN REALTY ASSOOIATIOK 10 S. L A SALLE S I -

3860 Ogden Avenue
I '

PARDAVIMUI

Tel. CRAwford 4100

EMIL DINEMARK, INC.

|

I

