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PREZIDENTAS AZANA PASPRUKO IŠ MADRIDO 
NUMATOMAS MADRIDO RADIKALU. 

GREITAS 2L 
NEGALI GELEŽINKELIU SUSISIEKTI 

SU VIDURŽEMIO JŪRA 

Jų milicininkai suvaryti į pas
kutines pozicijas 

PARYŽIUS- spal. 19. - - Ži 
niomis iš Barcolonos, Ispani
jos radikali] prezidentas Ma-
mielis Azana šiandien ton nu
vyko iš Madrido. 

Suprantama, jis išbėgo iš 
Madrido, sukilėliams apgulant 
sostine. 

-MADRIDAS, spal. 19. — 
Madrido radikalų milicinin
kai pagaliau kone visu karo 
frontu sugyti į paskutines šj 

TOLEDO, Ispanija, spal. 
19. — Visu karo frontu suki
lėlių jėgoms pažangiuojant nu 
matomas Madrido radikalų 
vyriausybes visiškas griuvi
mas ir žlugimas. 

Sukilėlių vadovybe" paskel
bė, kad visiškai perkirstas Ma 
d ridu i geležinkeliu susisieki
mas su Valeneija ir Alieante 
— Viduržemio jūros pakraš
čiais, iš kur ikišiol radikalai 
gaudavo maisto, ginklų ir a-
munieijos ir turėjo betarpišką 
susisiekimą su pasauliu, BeJi-
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MAŽIAUSIA 25 ŽUVO 
NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 

ITALIJOJ 

miestą ginti pozicijas. Tai bus 
paskutinis jų bandymas atsi-1 ko tik trokais susisiekimas. 

"Sand Merchant" laivas — smilčių siurgfys, kurs nuskendo Erie .ežere ir su kuriuo 
žuvo 19 asmenų (anksčiau pranešta, kad 20), 4 8 vyrų įgulos ir viena moteriške. Septyni 
vyrai išgelbėta. Pakraščių sargyba ir kiti iešjjo žuvusiųjų lavonų. į(Acme Photo.) 

ginti prieš galinguosius suki
lėlius, kurie žaibo greitumu 
viską trittšfciaav- JS&i neteks 
šių pozicijų, milicininkai tu
rės susimesti į priemiesčius, 
kurie išvagoti apkasais. 

Bet sukilėliams nebus sunku
mų išgaudyti ir žiuos ^unkve.j 
žimins.- «i-\>: --***_• "O* -**-J 

Sukilėlių kariuomenes kari 
- i 

VOKIETIJA GYVENA 
SUNKIUS LAIKUS 

MASKVOS BOLŠEVIKAI ISPANIJOS SUKILĖLIAMS 
ŠŪKAUJA, EUROPAI ISPANAI AUKOJA AUKSį 

VENECIJA, spal. 19. — 
Papildomomis žiniomis, nuo 
žemes drebėjimą šiaurrytinėj 
Italijoj, kiek sužinota, žuvo 
mažiausia 25 asmenys. 

Žemės drebėjimas, be to, at
jaustas šiaurvakarinėj Jugos
lavijoj .ir Austrijos mažoj da
ly. Kroatijos mieste Zagrebe 
(Jugoslavijoj) drebėjimas bu
vo pakankamai smarkus ir gy 
ventojų tarpe buvo pasireiš
kusi pasiauba. Miestui padary 
ta nuostolių. 

Italijos kelies šiaurrytinės 
provincijos labai nukentėjo. 
Sugriauta daug namų, keletas 
bažnyčių ir viešųjų įstaigų. Iš 
atokesnių vietų dar negauta 
žinių. . 

BERLYNAS, spal. 19. — 
Xepaprastai sunki žiema , nu-

Milicininkams įsakyta nieku [progos ir negali smarkiau 
būdu nepasitraukti iš savo | priešmtis organizuotai karino 
pozicijų. įsakyme pažymėta, menei, kuri visi frontu pla-
kad verčiau "ga rb inga i " žū- ningai veikia 
ti, negu paskui kentėti. Nes, 

matoma VokietijaiT 1¥eismgu'-
mo ministeris F . Guertner pa 

ninkai pažymi, kad Madrido A ę m įspėjimą parduotuvi-
kalų milicija niekur neturi I n i n k k a d j i e b u s traukia-

girdi, jei " faš i s t a i " laimės, 
jie milicininkus ' 'kaip šunis 
gaudys ir žudys". 

Taip radikalai įsąmonina ir 
įgraudena milicininkus, kad j 
jie guldytų savo galvas už \ paėmė šį miestelį po kruvino 

SUKILĖLIAI PAEME 
ILLESCAS MIESTELJ 

ILLESCAS, Ispanija, spal. 
19. — Sukilėlių kariuomenė 

radikalus, siekiančius subolše-
vikinti Ispaniją. 

Radikalai jau mažiau skel
bia žinių apie savo "laimėji
mus" , kadangi jau nėra kas 
skelbus. Madridas apgulamas, 
Oviedo miestas Asturijoje su
kilėlių išvaduotas ir mainierių 
gaujos išblaškytos, kitur gi ne 
beliko jokios vilties. 

susirėmimo su Madrido mili
cininkais. Daugiau kaip 200 
milicininkų nukauta. 

mi tieson, jei bandys be auto-

BTJRGOS, Ispanija, spal. 
19. — Iš visų Ispanijos dalių 

—A*ASK«£, 
vietų vyriau 
kad Europos valstybių sutari- d [ k a l l l v S v a d o w b e i . Kasdien 
ma s nesikišti į Ispanijos vi- a p t u r m i a po kelis šimtus tūks 
daus reikalus yra daugiau nie \ tanHų p e s e t ų v e r t ė s aukso žie 

ITALAI ATSIMOKA 
ETIOPAMS 

ADDIS ABABA, Etiopija, 

PREZIDENTAS NURODO 
DIDINTI ATLYGINIMĄ 

DARBININKAMS 
DETROIT, Mich., spal. 19. 

— Pereitą savaitę čia sakė po 
litines prakalbas respublikonų 
kandidatas į prezidentus gub. 
Landonas ir demokratų kandi
datas prezidentas Rooseveltas. 
Gub. Landonas pareiškė, kad 
automobilių pramonėje darbai 
pagerėjo ačiū privačiai inicia-

o prez. Rooseveltas sa
kė, kad tas įvyko ačiū jo ad
ministracijos vykdomai nauja 
jai santvarkai. 

Prez. Rooseveltas teisino vy 
riausybės dideles išlaidas, 
prieš kurias respublikonai 
griežtai kovoja. Prezidentas 
sakė, kad vyriausybes išlaidos 
pakėlė iš krizės ne tik automo 
bilhj pramonę, bet ir visas ki 
tas pramones. 

Nurodė, kad dėl darbų gere 
jimo automobilių pramonėje 
jis tikisi, kad ateinančiais me 
tais pramonr.ninkaį padidins 

*«*••«>-• — * * - * # & ! pafriįotai" Sinkia ^V>*-^^»mk>Jk&SiM^ f g , ^ . H ? j , g * 
sybė pareiškia, s a k o v o t o - n p r i e S M a d r i d o r a . nesį Vallega provinrijoj W- aipT^aip ^ ~ ^ n , r a ; ° n , a 

draugingi italams etiopai nu- V™^<"*>* kelenau meta.s. 
žudė trylika italų lakūnų ir Prezidentas pareiškė, kad 
mechanikų, kurie trimis lėktų i^ 8 n * * 1 * * * aP>^ ET™**J* 

ritėtu leidimo didinti kainas, k a s ' k a i p t i k kapitalistinių" d a i g Jaikrodėlių viršeliais, v*** ten **** nusileidę apy-
kadangi ir be to viskas bran
gu-

Tuo tarpu valstybės banką 
prezidento dr. Schachto lai
kraštis paduoda žinių apie 
skaudu, parduotuvininkų sto
vį. Pažymima, kad smulkieji 
pa rduotuvin inkai toliau jau 
negali verstis ir daugelis jų 
išeina iš biznio. J ie už viską 
turi brangiai mokėti, o par
duodant negali didinti kainų. 

Ilescas yra ties Toledo Ma- J ^ J brangumo mažėja pirkimo 
drido vieškeliu, beveik pusiau 

tautu sankalbis remti Ispani- j b r a s i į e t a i s , monetomis ir kito 
jos "faš is tus" , kad jie ten lai k i a i s daiktai*. Gaunama daug 
metų karą. | deimantų ir kitų akmenėlių. 

Laikraščiai Izviestija i r J Laikraščiai pažymi, kad au-
Pravda nurodo, kad kapitalis k s o kontribucijos sukilėliams 
tinės tautos turėjo prisidengti l a b a i reikalingos. Ispanai ragi 
nesikišimo sutarimu, kadan- j n a m i n i e k o nesigailėti, kad tik 
gi "bijojo pasaulio viešosios' Ispaniją išlaisvinus iš radika-

linkių apžiūrėjimui. 
Dabar ital,ų vadovybė į tą 

Įvykio; vietą lėktuvais pasiun-

sprendimą lapkričio mėn. 3 d. 
Tvirtai tiki, kad sprendimas 
bus jam palankus, kad gyven
tojai patvirtins jo administra 

tė apie 500 karių, kurie be atoĮ0*** ™ ^ a t y m ą 
dairos išžudė ne mažą skaičių 
etiopų. 

jega. 

nuomonės, kad atvirai rėmus 
fašistus." 

Šie laikraščiai aštriais žod
žiais puola Angliją ir Prancū
ziją, kurios nieko neveikia, 

Į kad gelbėjus Madrido radika

lų — socialistų, komunistų ir 
anarchistų. 

SIŪLO TAIKĄ 
PRANCŪZIJAI 

KATALIKES RAGINAMOS 
KOVOTI SU KOMUNIZMU 

SAN ANTONIO, Tex., spal. 
19. — Amerikos-Katalikių I)«uk 

ATNAUJINTAI ŠVENTOVEI 
GRĘSE GAISRO PAVOJUS 

QUEBEC, Kanada. — Su
degė trylika trobesių šalia St. 
Anne de Beaupre istorinės 
šventovės. Padaryta iki 330,-

terų organizacijos vyriausioji 000 dolerių nuostolių. Baigia-
regentė Miss Mary Duffy r a - m a s t a t y t i v i e i l ( > milijono do-

STRASBURGAS, Prancū- gina Amerikos katalikes bur- ]er{ų nauja bazilika nenuken-

Milicininkų vadas pulk. Ba-
rron su savo liekanomis atsi
metė už keleto mylių į šiau
rius, 

KAIP GI, RADIKALAI Pulk. Monasterio vadovybė-
RESPUBLIKOS PAMATAI je sukilėlių kavalerija pasistū-

T̂  » n v A T ™ i «* n m ė arčiau Aranjuez — tik už PARAŽIUS, spal. 19. — So 0 . . . . *» <5 mvlių nuo to miesto, ciahstas premjeras B hunas 
paskelbs įspėjimą, kad niekas 
nesikėsintų griauti " l iaudies" 
fronto (radikalų politinio 
f r o n t ° ) - ROMA, spal. 19. — Musso-

Nes, girdi, jei šis frontas su l i n i o yyriaiisvbes užsienių rei-
irtų, griūtų pirmiausia demo- k a I ų s e k r e t o r i u s grafas Ciano 

kely tarp sių ******* uz 2 2 | Paskutinėmis dienomis Gel- N»- Sukilėlių gi rėmimą vadi- zija, spal. 19. — Atidengiant tis vienybėn ir atkakliai kovo- ' tėj0 . Tačiau buvo jai pavo-
. L ^ i . ^ i , — ^ , . Y , . . . ^ - m na "kriminališku" darbu. Ičia kare žuvusiems paminklą ti prieš komunizmą, kad šioj j a u s \\^ ga[^ra^ užgesintas. 

Visam Kremliuje skamba' Prancūzijos prezidentas kalbė šaly nesulaukus tų baisybių, 
šūkavimai ir grasinimai visai darnas pasiūlė Vokietijai tai kokias šiandien gyvena Ispani 
Europai dėl Ispanijos rad ika- l k i n ga sugyvenimą. t ja. , 

CIANO VYKSTA 
BERLYNAN 

kratija, o paskiau ir pati res 
publika. 

Premjero Blumo žodžiais, 
radikalų " l i aud ies" frontas 
esąs Prancūzijos demokrati
jos ir respublikos pamatas. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. - - Na-

vyksta Berlynan, kur turės 
kažkokių pasitarimų su Hitle
riu. • ; i 

NUSIŽUDĖ JAPONŲ 
KAPITONAS 

TOKIJO, spal. 19. — Nusi
šovė japonų kariuomenės ka
pitonas Vataru Tanaka, kurs 

matoma giedra; popiet šal-jbuvo įsivėlęs į kariuomenės 
čiau. sankalbį prieš vyriausybę. 

senkirchene areštuota 10 as
menų. Kaltinami, kad namie 
piove. galvijus ir mėsą parda
vinėję didesnėmis kainomis, 
negu autoritetų nustatyta. 

BALIONAMS SUSPROGUS 
18 SUŽEISTA 

SAN ERANCISCO, Cal., 
spal. 19. — San Francisco St. 
Mary — University futbolo 
žaismavietėje — Kezar stadi-

lų nepavykime 

KARIUOMENE PATRU
LIUOJA BOMBAJAUS 

GATVĖSE 

RAUDONŲJŲ KRAUGERINGUMAS 
WASHINGTON, spal. 19. 
- Ispanijos mieste Malaga 

Madride nužudytas žymus 
cbirurgas dr. Gomez ITUia už viešbučio virtuvėje. 

Tarp sudegusių trobesiu. 
: yra kunigų redemptoristų sa-
j nitorija, kurioje buvo 30 mal-
| dininkų. Jie išsigelbėjo. 

Spėjama, kad ga/sras iškilo 
dėl sugedusių elektros laidų 

radikalai buvo pasiryžę nužu- tai, kad jjs teikęs medikalinį St. Anne de Beaupre mies-
dyti International NeWg Ser
vice korespondentą, kuris ten 

BOMBAJUS, Indija, spal. 
19. — Kariuomenė patruliuo-
liuoja šio miesto gatves, kad 
neleidus pasikartoti indusų mu' darbus ir apie tai pranešė pa 

^ ' u l l f " m l l . I 8 ! " ' * subnonų kruvinoms riaušėms, j šauliui. Tik a«ū Amerikos 
Per keturių parų riaušes a-1 konsulo įsikišimui korespon-oran keletas šimtų gazinių ne 

didelių balionų su politiniais 
skelbimais. Apie 50 balionų 
nuslydo susirinkusių minių 
tarpam 

Iš nežinojimo, a r per neat
sargumą, vienas balionų su ci-
garetu susprogdintas. Nuo to 
pradėjo sproginėti vieni pas
kui kitus kiti buvę art i balio-

pie 50 asmenpj nužudyta ir a-
pie 500 sužejista. 

BALTIMORE, Md., — Iš garsus chemikas, 80 m. amž., 
St. Marys seminarijos, Ro-. nužudytas tik dėl to, kad jis 
land Park, pavogta 11 kielikų buvo kunigas ir dar jėzuitas. 

patarnavimą generolui Ochoa, telis yra už 30 mylių nuo Que 
nepriklausančiam raudonųjų beco miesto. Iki iš miesto at-

matė radikalų kraujagerių I gaujai. Prieš nužudysiant jam vyko ugniagesiai, susibėgę 
buvo nukirstos abidvi rankos, miestelio gyventojai, vado-

Tai tik keli pavyzdžiai iš vaujant kunigams ir broliams, 
šimtų ir tūkstančių radikalų gaisrą šiaip taip gesino. Van-
atliktų baisiųjų darbų Ispani- duo buvo nešamas viedru-
joje. kais iš St. Lawrence upes, ku-

Amerikoje gi yra laikraš- ri yra už vieno trečdalio my-
čių, kurie nėra radikališkų p * lios. 

dentas išlaisvintas iš radikalų 
nagų. 

Kun. Vitoria, tarptautiniai 

vertės apie 5,000 dolerių. Pašelusiųjų radikalų minia 
Seminarijos vedėjas kun. dr. šaukė: "Mums nereikalingi 

J . J . Lardner, S. S., paskelbė mokslininkai!" 
nai. Sprogdamas gazas suk§l§ atlyginimo 500 dol. už vagių I Panašiai pasielgta ir su 
nemažas liepsnas. 18 asmenų nurodymą, jų areštavimą ir kun. Poveda, žinomu švietimo 
sužeista, iš j(ų d,u sunkiai. j kielikų suradimą. dirvoje vadu. 

žvalgų, bet be jokios gėdos pa 
kartoja, kad Ispanijos radika-

1922 metais gaisras ištiko šį 
miestelį, sudegė originali šė

lai kovoja ,už demokratiją ir na šventovė. 1926 m. kitas gai 
respubliką. Nejau gi jie neži-1 sras aplankė miestelį, 
notų, kad radikalai ten kovoja 
už Ispanijos subolševikinimą. Šią naktį Chicagoj mirties 
Maskvos bolševikai juos re-.bausmė vykdoma žudikams 
mia. Bogackdui ir Korčikovskiui* 
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DIENOS KLAUSIMAI 

MIRŲ SANSKRITO ŽINOVAS -
LIETUVIŲ BIČIULIS 

Neseniai Prancūzijoj pasimirė įžymus 
prancūzų mokslininkas kalbininkas prof. An-
to ine Meil let . J i s pas ižymėjo savo moksl i 
n ia is d a r b a i s lyd inamoje ka lbo tyro je . .Kaipo 
didelis sanskrito žinovas, prof. Meillet lietu
vių kalbai savo veikaluose davė tikrai gar
binga vietą, i 

Vedoms profesorius Lietuva aplanke ke
liais atvejais. J i s Lietuvoj buvo prieš ka r t 
ir po karo. Su lietuvių mokslininku kalbinin
ku prof. Būga, kuris taip pat jau yra miręs, 
prof. Meilht nuolat susirašinėdavo. 

1913 «n. žurnale "Les Anales des Natio-
pal i tes" savo straipsnyje. "Lietuvių iv lat. 
vių kalbos, velionis JaŠe, kad i 

lietuvių kalba turinti tikrų žymių ben
dros indoeuropiečių kalbos, iš kurios yra 
kilusios beveik visos Europos kalbos. 
Daugelyje savo raštų ir paskaitų prof. 

Meillet yra tvirtinęs, kad jei kas n°ri išgirs
ti, kaip kalbtįo Europos protėviai, tas turi 
Vykti į Lietuvos kaimą. 

Lietuvos spauda pažymi, kad sunku bū
tų surasti kitą prancūzą, kuris būtų tiek 
daug pasitarnavęs Lietuvai. 

Matot, kaip žymiausi pasaulio moks
lininkai lietuvių kalba džiaugiasi, grožėjasi, 
ją giria, o mes patys lietuviai dažnai ją nie
kiname, nenorime jos išmokti. 

AR DAUG KOMUNISTŲ AMERIKOJ 

Visi žinome, kad komunistų Jungtinėse 
Valstybėse nėra daug. Komunistų partija 
turi apie 30,000 narių. Pralotas Ryan, eko
nominių mokslų profesorius Katalikų Uni
versitete \Vashingtone, spėja, kad Browder, 
komunistų kandidatas į prezidentus, gaus 
apie 150,000, o gal užteksią ir apie 100,000 
balsų. t 0 i % 

Tai lašas kibire palyginus su gyventojų 
skaičium šioje šalyje. Bet reikia atsiminti, 
kad'Rusijoj revoliucijos pradžioje buvo ma
žiau kounistų, negu dabar Jungtinėse Val
stybėse. Normaliu laiku komunistai ir Rusi-
joj nieko nereiškė. J ie savo darbą ir savo 
planus galėjo vykdinti tik tada, kai del karo 
gyventojai buvo ten sudemoralizuoti. 

I r šiame krašte normaliu laiku komunis
tei mažai ką reiškia. Jų galia apsireikštų 
tada, jei kraštas įpultų j didesnę ir ilgesnę 
depresiją, negu prez. Hooverio laikais kad 
turėjome. Todėl kad apsaugoti kraštą nuo 
komunistinio pavojaus-, tai reikia didinti žmo-
lių gerovę, pašalinant socijalę neteisyoę. 
Taip vadinamais geraisiais laikais niekas ne
pripažino, kad komunistai pavojingi šiam 
kraštui. Kai depresija suvargino milijonus 
žmonių, kai gyvenimas vis dar nėra norma
lus, tai priseina atsiminti apie raudonąjį pa
vojų. Tas raudonasis pavojus tegu bus sig
nalu visiems, kurie randasi prie vairo val
džioje, pramonėje ir finansuose. 

TURI SKAITYTIS SU ŽODŽIAIS 

Kinkinių kampanijos metu purvais drap-
stymasis yra paprastas dalykas. Išrodo, kad 
tada nėra reikalo skaitytis su žodžiais. Bet 
toli gražu taip nėra ištikrųjų. I r koliotis 
reikia mokėti. O apie savo planus tai dar 
atsargiau priseina kalbėti. 

Atsimename, kad kai respublikonų par
tija išrinko Kansas valstybės gub. Landoną 
savo kandidatu į prezidentus, tai demokratų 
partijos vadas J?m Farley išsireiškė, kad 

s r 
p. Landon yra tik prerijų valstybės guber
natorius. Aišku, kad čia toks pavadinimas 
n€ra nei perdaug pažeminantis, nei neteisin
gas. Bet tas demokratų vado išsirtiškimas 
davė respublikonams geros progos smarkiai 
atsikirsti. Toliau tokiu išsireiškimu pasijuto 
užgauti Kansas ir kitų prerijinių valstybių 
piliečiai. Jie pajuto pažemintais. Todėl tas 
demokratų vado kaip ir nekaltas išsireiški
mas pasirodė netaktingas. To pasekmė yra 
ta, kad šioje kampanijoje Jim Farley viešai 
mfiguruoja. 

Antras demokratų išsišokimas įvvko šio
mis dienomis. Tą padarė paties prez. Roose- l u e n ė » s u d a r ° kultūrinio fede-
velto sūnus, James. Jisai savo prakalboje rahzmo pagrindais vieną Vy-
iaikytoje (Jardner, Mass., išsireiškė, kad jo 'kaus ią Kultūros Tarybą, ku-
tėvas po išrinkimo tuoj rūpinsis atgaivinti | rioje jos y r a atstovaujamos 
NRA. Kadangi prieš NBA savo laiku buvo proporcijonaliai savo narių1 Tokių įstaigų didelis dau- I vadžiojo po visokius fabrikus,) Matote šitą ubagą i 
susidariusi griežta opozicija ir ji neteko sa- j skaičiui, išeinant iš pagrindo, gumas funkcijonuotų tokių pat j mugėjus, kinus, teatrus, pa- nudžiugęs klausia BatrakoVas. 
*vo pirmykščio populerumo ir kadangi Aukš-1 kad kiekvienas 100,000 narių būdu, kaip ir dabar. Jos ne-! galiau, nuvedė ir pas fStali- j— Dabar jis eina vienas, bet 

ka,i pagerės konjunktūra, tai 
keliu eis ubagas paskui ubagą! 

Prof. Dr. K. Pakštas 

Kultūrinė Autonomija 
1. Idėjos Istorija. - 2. Pavyzdžiai Svetur. - 3. 

Kokia Ji Galėtu Būti Lietuvoje. - 4. Kultū
rines Autonomijos Didieji Tikslai. 

(Tęsinys) j bendras įstaigai, kurių Lictu-

3) Viso* kultūrinas bendrr .o l v f l i u ž t e k t l * t i k *30 v i e n * t u " 
rėti I Tai muziejus, teatras, 
meno akademija, konservato
rija, žemes ūkio akademija, 
ir t.t. 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS rnpinęs galvoja Ba~akovas, 
• kaip čia draugams • paaiski-

Su darbininkų delegacija jįnus, kas yra konjunktūra, ir 
atvažiavo į Maskvą koleho«i- staiga jo laimei kelyje pasi
ninkas Batrakovas. Čia jį pa- rodo ubagas. 

čiausysis Teismas ją buvo radęs nesudiri-l (gyventojų) turi Vyr. Kult. : priklausytų kuriai specifinei ną. 
narna su konstitucija, tai dabar rinkimų ka- j Taryboje vieną atstovą. Kul- ! ideologinei grupei, bet visai! — Tai kaipgi, drauge, patiko 
mpanijos metu užsiminti apie jos atgaivi
nimą yra netaktinga. 

Kaip respublikonai, taip ir demokratai 
dabar labai seka vieni kitų žodžius ir žiūri 
ar nepagaus to, kas gulėtų būti pavartota 
savo naudai. 

tūrinės bendruomenės, turin- bendrajai Vyr. Kult. Tarybai Maskva? — klausia Stalinas, 
čios ne mažiau 50,000 narių, ir turėtų lygiai aptarnauti v-- — Nieko sau, — sako Ba-
bet negalinčios siųsti į V. K. si.s gyventojus. Tačiau būtų trakovas. 
T-bą pilnateisio atstovo, turi ma/ų išimčių ar korektyvų. 

Nuėjau vakar pas pp. Pa
stogių^ Pastcgis žaidžia su 

Tai ką draugas dabar savo penkių metų sūneliu 
teisę deleguoti į ją vieną at- Pavyzdžiui, katalikai jau se-jčia matei, — sako Stalinas,1 — N a , Vvtuk, dabar at* nk 

Minėti netaktingi demokratų išsireiški- stovą su patariamuoju balsu, niai kelia (Amerikoje nuo j — yra vieni niekai. Kai hus m a n , kas tai yra: turit gus 
mai yra vanduo ant respublikonų malūno, i 4 ) V y r - Kultūros Taryba 1916 m. ir Lietuvoje nuo 1921 geresnė konjunktūra, ot, tada plaukus, ilgas ausis ir galima 

į ku l t ū r i n io gyven imo s r i ty y- m.) savojo nors nedidel io hc 
ra vyriausias lygiagretis Lietu nepilno universiteto reikalą ir 
vos Seimui organas, kuris yra nesulaukia progos jo reali-

Dabartine prezidento rinkimų kampanija pašauktas apsaugoti bei rea- zuoti. Tokia stambi ir didelių 
turi daug naujenybių. Prie tokių naujenybių lizuoti gyvenime kultūrinių kultūrinių potencijų grupė, 

DEL DVIEJŲ KUNIGŲ NESUTARIMO 
tai bus ko pažčure t i ! I a n t jo jo t i . Na, kas buss. At 

— 0 kas gi yra ta konjunk- mink? — klausia tėvas. 1 
tūra? — klausia Batrakovas. 

Stalinas nuvedė jį prie lan-
ir, rodydamas pravažiuo-go 

— Tai tu, pats tetuk! — 
greit atsakė sūnus. 

Vakar parėjęs iš darbo M e reikia priskirti ir kun. Coughlino ir praloto bendruomenių teises į laisvą kaip Lietuvos katalikai, juk : jautį automobilį sako: 
Kyano viešą pasirodymą politinėje arenoje. J kultūrinį apsisprendimą bei ] negalės labai ilgą laiką apsi-j — Matai, draugas, gatve t i u s K a l tunas randa sav 
Jų pasirodymas nebūtų tiek ryškus, jei ju- l y g ų p a 8 į r e j ž k jh ia , pagrįstą! eiti be savo universiteto, kun !važiuoja automobilis? O kai 1 ) r m ,_, 'v , 
dviejų nuomonės sutaptų. Pralotas Ryan p r o p o r c i j o i l a l i a į sldrstomų su-Snūsų salvgose jie vaizduojasi jiagerės konjunktū^^^ • ™ T T * U ' , d l n u , l u d l 

stoja uz prez. Koosevelta, o kun. Cougnlm v • , . . „. . , ., , , . ... . 
ne pilnų, t. y. be brangiųjų tomobihs važiuos paskui au-
fakultetų, reikalaujančių dide- įtomobilį. H$ įai na u 

eisėmis. lių laboratorijų ir klinikų. Ži-i (Jrįžo Batrakovas į savo 
politiniuose soeijaliuose ir ekonominiuose | 0 j ^ pirmininkas yra sykiu' nome, kad daugelis kitų ideo- j kolei 
dalykuose nereikia daryti išvados, būk, jie Kultūrinių %ikalų (Švietimo) | loginiu grupių žmonių labai ' les I 
prasižengia su Katalikų Bažnyčios p a g r i n - ( M i n i s t e r i & p r i e š j a tttsa. b i j o s i \ o k i o universiteto, nešikai, 
uais. įuose Klausimuose kataiiKai — pasau
liečiai ir dvasiškiai gali turėti skirtingas 
nuomones. 

kingas. 

Švietimo Reikalai 

Kun. Coughlino ir praloto Ryano viešas 1) Švietimo reikalai perlei 
pasirodymas patraukia dėmesį plačiausios A - džiami su visu valstybiniu j u - ' ] c a t į n h m i r o-Į( na? 
merikos visuomenės. Žmonės klauso jų per ms tarnaujančių turtu į V. K. j n e g a i į r a ^ t i ^ u r k ' i tur. Betgi 'kai. 

— baigia jis savo pasa-
jis reikštų katalikų moksline, j kojinių, — bet kai pagerės 
emaneipaciją. Priaugančios ka konjunktūra, ot, tada tai tik
tai ikų mokslinės jėgos susi-| rai bus ko pažiūrėti! 
lauktų užvėjos, tinkamo pas- O kas tokia ta konjunk-

- klausia kolehozinin-

sią ir apsiašarojusią. 
. *-*r Maryte, tu mano uii 
liausiav'šakižiattsia .uogę '̂ T 1 
tu taip nuliūdus, apsiašajf'tji 
gal, serg;., ar ką? " 

— Motejėli, mano brangus, 
— sako žmona. — Šiandie, 
gavau gromatą, kad kitą ne 
dėlią pas Šliurius bus sgpn 
pa re, o aš taip blogai ji 

t 

i supn 
jajįfiu 

radio^ir per prakalbas. Apie ^Uos skaito di 
džiuosiuose laikraščiuose. Jų nuomonių skir
tumas rodo ntkatalikiškajai visuomenei, kad 
katalikai nėra kokie nors sankalbininkai ty
koja it kokie komunistai pagrobti vyriau
sybę j savo rankas. Jų viešas pasirodymas 
populerina popiežių enciklikas "Reruun No-
varuni^ ir "Qua\iragesinio Anno ' \ Taigi tų 

Tarybos ir kultūrinių bendruo 
menių žinią. 

2) Kiekviena kultūrinė be
ndruomenė laisvai steigia, Iva 
rko ir administruoja savas mo 
kyklas, kurios tik lieka ben
droje V. Kult. Tarybos žinio-

dviejų kunigų viešas pasirodymas nėra koks ' ie> Pi'i^iūroje ir kontrolėje. 

viešosios opinijos. 

mes truputį tikimės, kad ir 
Lietuvoje tolerancija katalikų 
atžvilgiu prasiskins sau pla
tesnį kelių, kaip jai pavykę 
visų kontoi ntų gerai sutvar
kytose valstybėso. O gal pri
augs ir gilesnių patrijotų vi
sose grupėse, kurie supras, 

nors" skandalas, bet s:kaidrinimas Amerikos Mokyklų gyvenimas ir š i a i p - j k a d leidimas katalikams atsi
jai! švietimo reikalai tvarko-; s t o t i J , a v 0 tėvynėje pilnu ūgiu 
mi pagal tam tikrą įstatymų, J p a ( į a rys Lietuvai tik garbės 
bendrą visoms kultūrinėms be- Į t a u t ų §eįnioįe, o viduje padi-
ndruomenėms. alinsi gražaus sugyvenimo sų-

3) V. K. T-ba gauna švieti- Į i y g as . Tokius universitetus ta
rno reikalams Lietuvos Seimo j r ; D e v e įk kiekvienos tautos 
sprendimu ne mažiau 15 nuoš. • SUsipratę katalikai: belgai, o-
viso valstybės biudžeto, (iau- J^n^įį prancūzai, airiai, švei-
na<mas švietimo reikalams tiek ; cdmį italai, lenkai, daugelis 
iš Valstybės, tiek iš savival-1 Amerikos kraštų ir net mažos 
dybių sumas V. K. T. skirsto i r pia(xįaį išbarstytos Kinijos, 

Indijos, Japonijos ir Sirijos 

Batrakovas pažiūri pro lan
gą į kelių, 1x4 automolKlio, ži-

— rrai gal važiuokite r 
daktarą t^— klausia^yvras. 

— Jeigu jau važi\t*»|̂ r>i 
prieš tai, Motiejėli,' š 

PREZIDENTO ItlNlOMAI IR BIZNIS 

Praeityje prezidento rinkinių metais bi
znis, pramonė ir darbai sumažėdavo. Šiemet 
to nejaučiama. Biznio daviniai rodo, kad lai
kai vis gerėja, biznio apyvarta didėja. Chi-
cago Association of Cammerce štai skelbia, 
kad visos pramonės ir biznio šakos rodo pa
tenkinančius rezultatus. Pastebima tas, kad 
biznis gerėja kas savaitę ir gerėjimas vra . 
didesnis, negu pernai tuo pat laiku. Elek-! t a r P a t s k i r u kultūrinių ben 
tros naudojama nuo 10 iki 15 nuoš. daugiau, ^ o m e n i ų proporcijonaliai jų | k a t a l i k i i grupės. Patrijotiz-
negu pernai. Pasažierių judėjimas geležinke- j n a r i u skaičiams. Atskaitomy- • m u i p a ki lus į aukštą lygį —• 
liais, busais, orlaiviais yra didesnis, n e g u l ė s ir valstybes kontrolės vy-; j v 8 į r i a į nusistatę lietuviai da-
pernykštis; viešbučiai ir teatrai šiemet taip-: kdynio tvarka tiksliai nustatė-

KARO AVIACI 
AUKA 

gi turi daugiau kostumerių, negu pernai šiuo 
laiku. 

MŪ3Ų TRETININKAMS 

Kiekviena Amerikos lietuvių parapija 
turi tretininkų dr-jas. Tokios dr-jos gyvuo
ja veik prie visų tautų katalikiškų parapijų. 
Amerikos tretininkai turi metinius kongre
sus. Lietuvių tretininkai dar tiek nepriaugo, 
kad dalyvauti tuose kongresuose. 

Šių metų tretininkų kongresas įvyko 
Louisville, Ky. Tame kongrese Dr. John C. 
Armstrong pasakė: "Mes privalome kovoti 
prieš komunizmą jų pačių ginklu — uolu
mu. >> 

Težino šį pareiškimą visi Amerikos lie
tuvių tretininkai ir tevykdo tą pasakymą. 
Iieikia, vienok, atsiminti, kad uolumas ko 
voje su komunizmu nereiškia vien uolią agi
taciją prieš komunistus, o taipgi reiškia šva
rų, blaivų, teisingą, dievobaimingą gyveni
mą. 

ma mokyklų įstatyme. 
4) Nepritenkant švietimo ir 

kitiems kultūriniams reikala
ms lėšų, gaunamų iš Valsty
bės ir savivaldybių. V. K. T. 
turi t.isę apkrauti Vi&tts kul
tūrinių bendruomenių narius 
lygiais mokesčiais, kurie ran
kiojami iš mokėtojų Valstybės 
ir savivaldybių priemonėmis. 

Čia patiekiamos tiktai pa
čios pagrindinės idėjos, kurios 
turėtų būti ilvystytos plačiais 
atskirais įstatymais. 

Bendrųjų Įstaigų 
Klausimas 

Mtno ir mokslo sierose šią 
vasarą tekoi girdėti kultūri
ninkams statomus klausimus: 
kaip reiktų kultūrinėje auto
nomijoje įsivaizduoti tokias 

rgi padės katalikų universite 

noma, niekur nematyti. Susi- dresių store. 
— — - - - - • • . . _ - _ • . . | 

• Ui • * m» m i. I • • •• — A — — • - — " < • ll Į ii I M I ^ B I I — ^ — ^ — ^ » — 

o tik teisingumas būtų į v y k - 1 N A U T A L I E 
dytas. Tačiau padėty nusima
ną katalikai gerai žino, kad 
mūsų šaly nėra 80 nuoš. kata
likų, nors valstybinė statis
tika jų tiek ir rodytų. Tauti- Rugsėjo 25 d. rytą tfcfl ] 
nę priklausomybę apskaičiuo-1 dainiais ore susidūrė uu r 
dama mūsų statistika gal ir , kintuvai kurje abu nukent* 
nedaug suklysta, bet konfe- Vienas su sulaužytu ur°P' 
sijų narių skaičiai dabarti- riu ir su sulankstytai*f sp 
niais metodais jai net apytiks- nais laimingai nusileidi į 
liai nepavyksta nustatyti. Nie timoje dirvoje, o antra- is, 
ko nėra klaidingesnio, kaip riam buvo nuplėšta uodeg* 
katalikais užrašyti visus kri- trūko vairai, smarkiajfltak 
kšto apeigą atlikusius žmones, 
visai nesiteiraujant ar dabar 
katalikų Credo turi jiems ko
kios reikšmės. Tad tikro ka
talikų ir indeferentų bei lais
vamanių procento Lietuvoje 
mes dar nežinome. Galėtume 

tui sudaryti tinkamas sąlygas, tik spėti, kad po Bažnyčios 
panašiai kaip Belgijos ir 0- sparnu Lietuvoje vis dėlto y-
landijos socijalistai ir net Ii- ra apie pusę Lietuvos pilie- metais birželio mėn. "Al. ?Ma į 
beralų dalis pripažino s tam-č ių arba apie 60 nuoš. lietu- į rijampoles apskr., K ^ t i š k i f 

į žemę. Šiuo lėktuvu fckri 
lakūnas leitenantas Anta 
Skaržinska? buvo sunkiai 
žeistas ir tuojau nuganyta 
ligoninę, kur tuojau ir mir" 
Jo kūnas buvo parvežtas 
Kauną ir rugsėjo 27 ^ pala 
dotas karių kapinėse. 

Velionis buvo gimics 190 

bias pašalpas savo kraštų ka
talikiškiems universitetams. 

Vėlgi kai kas ne visai rim
tai nukalba, kad per kultūri-

vių. Ar toks spėjimas artimas 
tiesai, — galėtų patikrinti tik 
bent kiek tikslesnis gyvento
jų atsiklaušimas, kurs, vyk-

1 dant kultūrinę autonomiją, 
nę autonomijų katalikai norį j hūių g a l h n a p a daryt i . Taigi 
pa siimti sau 80 nuoš. ir dau- niūsų indiferentai ir laisva-

valsč., Norto kaimo^^»Jiv 
Marijampolės ginui 
metais įstojo į karo 
kurią baigęs dar iš 
jos karininkų m o k y t į XV 
1935 metų tarnavo kjro avi 

V 

eijoje ir buvo naikinCjų gį 
gia nieko... Jeigu Lietuvoje. maniai, rodos, m turėtų bijotis j p ^ s lakūnu. Ltn. SWarzW 
būtų 80 nuoš. praktikuojančių stambios katalikų persvaros 
katalikų, tai kultūrinė auto- ypač kad numatoma kultūri-
nomija gal jau būtų senokai nio federalizmo santvarka ir 
šiokia ar tokia forma įvesta. • jos pastovi struktūra bus jie-
Jeigu jų būtų 80 nuoš. ir jie ms tikra garantija, sauganti 
norėtų tik savo sumokamų. ir silpnesnių interesus, 
mokesčių dalį savo reikalams. ^g U g cįaUgįau\ 
suvartoti, tai iš to irgi nie-i — — ~ ~ 
kam skriaudos nepasidarytų, PLATINKITE "DRAUGĄ* 

buvo labai geras šatiys. 
turėjo laimėjęs 13 aSm^nii 
dovanų, buvo nuolatif is M 
dymo rungtynių dalyvis P 
giantis Lietuvoje ir užai^nii 
se. Liūdesys vel apgffub^. 
tuvo« karo aviaciją, netek 
savo nario, gabaus lakūno, 
ro šaulio ir mylimo b^mir 
darbio. 
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SVEIKATOS KELIU 
Rašo Dr. A. G. Rakauskas 

KOKLIUŠAS 

Kokliušas yra limpanti li
ga. J i pasireiškia bet kurioj 
metų daly, o ypatingai žiemą. 
Liga pasižymi kvėpavimo takų 
— dūdelių katant ir tipingu 
kosuliu. 

Didelis nuo šios ligos mir
tingumas paeina netiesiogi
niai. Gan didelis skaičius už
sikrėtusių šia liga miršta nuo 
komplikacijų. Jos pasireiškia 
kitų ligų formose, kaip tai 
bronchiniu plaučių uždegimu, 
tuberkolozu ir net kraujoplū- s ; a d i e t a ^ g gTūdų ( c e r e 

džiu. Jaunuose vaikuose ir kū- j a l s ) i r daržovių su pienu ir 
dikelmose kokliušo liga savo, kiaušiniais. Mėsos, nors ir ma-

patogus, yra labai gera ligo-
niui pabūti valandomis lauke 
ar ant "porčių". Tik reikia 
žiūrėti, kad jis nenusišaldytų 
arba, ten būdamas, privarg
tų. 

Maisto atžvilgiu ne kiek
vienam tuos pačius valgius 
galima priskirti. Je i vaikas, 
pavalgęs, užėjus kosuliui iš-
vemia, praėjus keletai 'minutų 
reikia vel duoti valgyti ir už 
tai nerūgoti ir jo nebarti. Ka
rtais yra geriau valgydinti po 
mažiau, bet dažniau. Geriau-

mirtingumu pralenkia mirtin
gumą nuo tymų. Į 95 nuo
šimčius mirčių nuo kokliušo 
pasitaiko bėgy pirmųjų penkių 
metų amžiaus. Šių jaunų au
kų tarpe didžiumoje rasime 
vaikučius sulaukusius pirmuo
sius du -metus amžiaus. 

Didžiumoj kokliušo liga pa
sireiškia epidemijų formoj. Li 
ga labiausiai limpa prie jau
nų vaikų ir kūdikėlių. Suau
gusieji, paprastai, jau šia li
ga yra sirgę i r todėl neužsi-
krečia, išskyrus retus atsitiki
mus, kur nėra prieš kokliušą 
atsparumo. 

Liga pasižymi įdegimu vir
šutinių kvėpavimo dūdelių. 
Gleivė pradžioj yra normali. 
Vėliaus, prisidėjus infekcijai, 
ji pavirsta j pusiau-pūliuojan-

žoj kiekybėj ne visuomet yra 
leistina. Arbatos ar kavos ne
žiūrint kad tai būtų labai at
mieštoj formoj visiškai nerei-

LietUVOS C i v i l i n e s ! $t. George Str., Norwoo<į | Nuo gruodžio 14 iki 27, • -
Mass. 1515 So. 50th Ave., Cicero, 1:1 

Mirė. Illinois vai. legis-
latūros atstovas D. E. Slia-
nahan, respublikonas, šio
mis dienomis mirė sulaukęs 
74 m. amžiaus. Legislatūroj 
tarnavo 42 metus 

Kun. J. Bružiko Misijos 

Nuo spalių 5 iki 18. — 50 į 
W. 6th Str., So. Boston, Ma*?. 

Nuo spalių 19 iki lapkr. ]. 
— St. Andrew's Church. 

goniui labai daug pagelbėti, j _ P l a c i d ( > P r a n c u l i o , ' Antano Church Str., New Bri ta i* 
Vartojimas tinkamų nuo kok- K l l b i l i a u s i r P e t r o i r K o n R t a n _ ( C o n n . 

kia duoti. Vaistais galima li-1 d u o t a a j o n o L a p f t l 0 > A n t a n o 

Aviacijos Dešimtmetis 
Lietuvos aero klubas įsistei

gė 1927 metų gegužės mėn. 1 
d. Taigi, ateinančiais metais 
sueina 10 metų, kai buvo pa
daryta Lietuvos civilinės avi
acijos užuomazga. Lietuvos ae
ro klubo vadovybė nutarė šias 
sukaktuves tinkamai paminė
ti. Sukaktuvėms numatyta su
rengti didelę aviacijos švente, 
į kurių bus pakviesta daug 
svečių ir iš užsienių. Ta pa
čia proga įvyks naujų lėktų- ] 
vų krikštynos, bus iškištas! 
specialus leidinys apie Lietu
vos civiline aviacija ir kitais 
būdais šios reikšmingos su
kaktuvės bus atžymėtos. Tsb. 

# ^ 

liušo vaistų trumpina ligos ! e i j o s Lap^ų a p e I i a e i j a s p r i e š 
per.oda' ,r sykiu pati liga yra š i a u l i ų a p y g a r d o s t e i s m o s p r e 
žymiai švelnesnė. Be to, išven
giama komplikacijų, kurios, 
kaip pradžioje 'minėjau, yra 
giltinės kviesliu. 

M. M. T. klausia: 1) Kaip 
geriau gulėti kūdikiui su pa
galvine ar be pagalvinės po 
galvute? Mano mama juokia
si iš manės kam aš dedu pa
galvinę. 2) Ar gerai vartoti 
ma trasą, iš plunksnų? 

Atsakymas: 1) Pagalvinė po 
M tekėj imų/ Smarki' kosulio g a l v a k ū d i k i u i nereikalinga, 
ataka paveikia neigiamai ant I J a m £ e n a u s i a S^t'h kuomet 
širdies, plaučių i r gali būt I g a l v a i r v i s a s l i e m e ™ l i s yra 

ndimą, kuriuo jie nubausti nuo 
2 ligi 8 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Kaltinamuosius gina 
3 advokatai. Bylos nagrinėji
mas užtruko kelias dienas. 

. .Tsb. 

Nuo lapkr. 2 iki 18, — St. 
Ann's Church, 337 Woodwa:-i 
Str., Jersey City, N. J.-

Nuo lapkr. 9 iki 15, - 259 
N. 5th Str., Brooklyn, N. Y. 
(poilsis). 

Nuo lapkr. 1G iki 22, — 15 i 
Rogers Str., Lo\vell, Mass 

Nuo lapkr. 23 iki 29, — 3t 

Mfl 

priežastimi kraujoplūdžio iš 
nosies, akių, o net ir ant sme
genų, i 

Kosulys iš pradžios yra 
paprastas, sausas. Vėliaus jis 
pasikeičia į aštrų, didėjantį 
mėšlunginio pobūdžio pasikar
tojantį kosulį. Nuo paprasto 
kosulio jis visiškai tuomet ski
riasi. Kartais užtenka ligo
niui įkvėpti šalta oro, nusijuo
kti, ar maisto nuryti, kad iš
šaukti kosulio ataką. Atakos 
ateina i r be ypatingų priežas
čių. Ligos pradžioje ligoms 
gali turėti kiek karščio. Kai 
kuriuos vaikus ištinka kon
vulsijos. 

Ligonis, ypač jei jis yra a-

ant lygaus paklojimo. Kūdikio 
nugarkaulis auga tiesiau. 

2) Paklojimas bei matrasas 
nereikalauja būt iš plunksnų 
(per minkštas), o kita grei
tai pasidaro nelygus. 

O. T. klausia: Praeitą žiemą 
ištraukė man krūminį dantį. 
Žaizda sugijo. Vėliau ėmiau 
X-spindulius prie kito dentis-
to dėl kitų dantų. Pasirodė 
ištraukto danties liko galas 
šaknies, mat, traukiant, nu
lūžo. Man tos vietos neskau
da, bet dentistas patarė tą 
šaknį ištraukt pirm negu pra
dės gesti ir skaudėt. Ką dak
taras patariate man daryti? 

Atsakymas: Paklausyk savo 
pimtas karščio, privalo būt j dentisto sveiko patarimo, 
globojamas lovoje. Bet su vai-
kučiais „e taip lengva padą- ^ f a į t o » g fe LietUVOS 
ryti. J ie labiau yra linkę to- f . . . 

Apeliaciniuose 

« • 

ryti. J ie labiau yra linkę 
k i ai globai nepasiduoti. Gi 
juo daugiau kokliušu sergąs 
vaikutis bėgioja, tuo dažniau 
pasikartoja kosulio atakos. 
Laike atakų dažnai priseina 
vemti. Maistui neužsilaikant, 
ligonio pajėgos mažėja; jis 
pradeda nykti, išblykšta. To
kiuose atsitikimuose ligonis 
privalo būti nuolatinėje dak
taro ir prityrusios slaugės glo 
boję. 

Gydyman įeina keletas prin
cipų. Jų tarpe yra 1) atskiri-
mas ligonio ir saugojimas, kad 
nuo jo neužsikrėstų kit i ; 2) 
trumpinimas ligos periodo, jei 
tik galima; 3) malšinimas ko
sulio atakų ir jų aštrumo; 4) 
gydymas komplikacijų joms 
pasireiškiant. 

Grynas oras ir saulutes spi
nduliai yra geriausi sveikatos 
šalininkai. Je i tik oras yra 

Rūmuose 

Spalių 1 d. Lietuvos apelia
ciniai ritmai pradėjo svarstyti 
Tauragės "Mai s to" byloje pa 

Čionai atvaizduojama visos tau
tos žaidžiamą "sTveepstakes" vyriau 
sj štabą. Viršutiniam paveiksle ro
doma kambarys, į kurį pilasi įsto
jimo blankos iš visų šios šalies val
stijų. Milijonai tų blankų leidžia 
muzikos mėgėjams išrinkti tris dai
nas, kurios, jų -nuomone laimės 1, 
2, ir 3 vietas ant Lucky Strike 
"Your Hit Pa r ade" programos, ku
rią sudaro penkiolika populiariš-
kiausių, sprendžiant visos šalies da
viniais, tą savaitę. 

Du aukštai taipgi pavesti tvar
kymui įstojimų blankų šiam nepap
rastam, naujam, cigaretų lošimui. 
Blankos pasiekusios šią vietą yra 
rūšiuojamos, tikrinamos ir pertik
rinamos daugiau kaip 500 asmenų. 

kuriems šis lošimas suteikė taip pa
geidaujamą darbą. 

Antrasis paveikslas vaizduoja da
li merginų rūšiuojančių šias blan
kas. 

Kontestininkai, kuriems pasiseka 
teisingai išrinkti tris populiariškiau-
sias dainas gauna dovanų Lucky 
Strike cigaretę, lengvą užsirūkymą 
iš turtingo, pilnai-subrendusio ta
bako. Iki šiol, per ' ' sweepstakes" 
lošimą buvo išdalinta 1,500,000 do
vanų. Daugelis rūkytojų, kurie su
sipažino su Luckies per "sweepsta-
kes atraše, kad jie atsivertė į šių 
cigaretų rūkytoją, nes išbandę, 
jiems patiko lengvaųs už,sirūkymo 
malonumas ir gerklės apsauga, ku
riuos duoda Lucky Strike "Toas-
ting Process." 

IŠRINKIME VĖL Į PREZIDENTUS MŪSŲ 
GERIAUSIĄ DRAUGĄ, VADĄ IR GELBĖTOJĄ 

FRANKLIN DELANO ROOSEVELTJį 

Amerikos darbo žmonės dar niekad istorijoj netu
rėjo tokio gero jiems prezidento kaip Franklin D. 
Rbosevelt. 

Kaip Amerika yra Amerka, darbo žmcnes, varg
šai ir nelaimingi dar niekad nebuvo tureię tokio už
tarėjo prezidento asmenyje kafp F. D. RooseveUas. 

Su Rooseveltu mums prašvito mūšy aušrine. 
Kad palaikyti Amerikos valdžią žmcniŲ rankose, 
Kad neužsitraukti nauju nelaimiŲ, 
Kad eiti tolyn Roosevelto keliu J gerovę ir švie

sesnę ateiti, 
Kad iškovoti didesnes algas, trumpesnes valandas 

ir užtikrini! jau įgytu darbin nky teisiu apsaugojimą. 
Kad nesugrąžinti Hooverio Mkų bado ir vargo, 
Kad palaikyti mūsų sutaupyta pnigu cpdraudą, 

viešus darbus, paramą farmeriams, sočiai? apsaugą, 
pašalpą beturčiams, našiems ir našlaičiams ir visą 
tą gerą, ką gavom iš Roosevelto, 

Mes turime didelę pareigą suk'lti ka'p vienas j 
darbą už Prezidentą Franklin D. Rooseveltą. Bal
suokime patys ir žiūrėkime, kad kiekvienas, kas tik 
turi balsą, paduotu jj lapkričio 3 dieną už Preziden
tą Franklin D. Rooseveltą. 

Nesugadinkit savo balso, o todėl balsuokite už 
visą Demokratu Partijos tikietą su Prezidentu Roose
veitu priešaky. 

LIETUVIŲ KOMITETAS 
Prezidentui Rooseveltui Remtį. 

^ J 
DETECTIVE RILEY B y Richard Lee 

I 
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DRAUGAS Antradienis, spalių 20 d. 1936 

ac 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S 
New Britain Ketur-

desimte ir misijos 

Spalių 18 d. Šv. Andriejaus 
bažnyčioje prasidės metinė 40 
vai. atlaidų šventė. Kleb. knn. 
Vaškelis nuoširdžiai kviečia 
visus New Britaino ir apylin
kės lietuvius pasinaudoti at-

Lietuvos trispalvė buvo juo
du kaspinu perrišta. 

Kalbėjo vakaro vedėjas ir 
Vilniaus Vaduoti Sąjungos 
Hartfordo sk. pinu. V. Čeka
nauskas. Po to, pakvietė seka-

I neius kalbėtojos: New Britai-
j no posto komendantą Vita
li yna ir adv. Kubilių, Hart-

l fordo posto komendantų Žal-

UNCLE WICGILVS TRICKS 

r - -

for 0 * c** . " 

laidais. Bus iškalbingų kuni-i l nieraitį ir New Britaino au-
lxitiary Vitukynienę. Paskui 

gų, pamokslininkų. Spalių B ' j ^ y į k u n . Amtetas, K r i - ! 5 - 1 5 b u v 0 * * • * $ • P i r a , a ™ I Š K I L M I N G A I A T I D A R Y T A S L I E T U V I Ų 
d. prasideda misijos (pirma į į ~ £ J Į į ^ į į g . £ ' dio programa iš WTHT.Cho-

ras ir solistai dainavo ir or
kestrą griežė. Buvo ir kalbų. 
Viskas puikiai išėjo. 

un. Bruzikas. 
Pasinaudokime nepaprasta 

proga 
Ant galo kalbėjo sveria s iš 

savaite moterims ir mergino-
., . Į klaniavo Knpukai Jonas U ms, o antrų vyrams ir vaiki- _,., *T . 

v , , .. .. i Mikas, o tėvas Matas padai-
nams), kurias duos jėzuitas * . ^ , 

navo ir viena mergaitė, rodos, 
Lesunaitytė gražiai padekla
mavo. 

DARŽELIS 
vieiaus 

HARTFORD, CONN. — Spa 
Jių 11 d., mokyklos salėje ha- b i , * ' a s ^ ^ t o j a s » Jo kalba 
rtfordieeiai šauniai minėjo 1<> * * * • • • ^ūko' 
tųjų metinv Vihiiaus pagrobi-v **«* pardavinėjami pasai 
mo sukaktį. Žmonių priėjo pil- ;

 i r
 v

r m k , i a v a - A l * * R i n k t a 
na salė. Choras gražiai daina- i v i r s **°-
vo. New Britaino ir Hartfor-1 Valio liartfordieėiams už 
do veteranų postai įmaršavo ! gausų atsilankymų, už reini-

lėmis, pritaikintomis iškilmė-
Teko matytis su baseball mis, spalių 11 d., atidarytas 

metiku hartfordieeiu Peter Clevelando Lietuvių Kultūri 
Naktenis. Gražus vaikinas, 

' Lietuvos V. Uždavinvs. Iškal- vos 22 metų amž. Jis gyvena 
su savo tėveliais Hartforde. 
Bolę metė Hartford High ty-

CLEVELAND, 0 . Dide-kitu bulvaru negali nematyti 
lietuvių Darželio. 

Paskiri, Lietuvių Darželio a 
rehitektūra yra ypatingai gra
ži, nes žemės plotas, einantis 
nuokalniai davė galimybės Da 

nis Darželis ir tomis iškilmė
mis galutinai apvainikuota 

biustas - paminklas. 
Šios estrados kraistas apgaub
tas žeme akmenine užtvara, 
stovinčia ant stiprios akmeni
nės sienos. 

Iš šios estrados į apatinę 
Darž.Iio dalį abiem pusėm vėl 
eina akmeniniai laiptai žemyn, 
ir iš tų laiptų takai susieina 

Clevelando lietuvių kelių me- rželį išvystyti stebinančiai gr a I i v i e m * tak{*> kuriuo jau išeini 
tų pastangos pastatyti savo | žiu. 

me ir labai pasižymėjo, už i tautai tokį paminklą, kokio 

į sale uniformose nešini Lie
tuvos, Mm rikos ir posto vė
liavas, {spūdis buvo didelis. 

mų pastangų atgauti sostinę. 
Hartf°Tde Radio pusvalandis 

Spalių 11 d. tarpe 4:45 ir 

tat gavo vietų Philadelpbia 
Al Ieties. Bet jam ten nepasi
sekė, tai dabar padarė kon
traktų su Yankees. Šį pava
sarį važiuos su visu Yankees 
tymu į pietus treniruotis. l i 
nk i nu* pasekmių. 

r^ 
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Laukų vėjelis, pradėjęs Topekoj 
praėjusį birželį, eina vėsulo greitu-
'iiiu artyn prie YVasltingtono. Tai y-
ra išbudusi viešoji opinija. Reika
lavimas išrinkti Aifred M. Landon ir 
baigti valdžios barstymų pinigų. 

.Mušdamiesi nugaras atstatę į savo 
darbus. Naujos Dalybos politikos va
dai susirinko konferuoti. Kas dary
ti.' Jiems buvo tik vhnas atsaky
mas — daryti kitų prižadų — arba 
geriau, pakartoti senų prižadą. 

I r taip rugpiūeio 14 d., Washing-
tonas pranešė: "Jokiu naujų taksų." 
Dėlto, Baltųjų Rūmų atstovas sakė: 
"Pasieksime balansuotų biudžetų 
anksčiau negu buvome manę." 

Rugsėjo 29 d., 2932 m. Franklin 
D. Roosevelt prižadėjo sumažinti 
taksus. J is taipgi prižadėjo suly
ginti biudžetų sumažindamas valdžios 
išlaidas 25 nuošimčių. 

J is pakartojo prižadų subalansuo
ti biudžetą, kovo 4 d., 1933 m. 

Sausio 3 d., 1934 m., jis pranešė, 
kad biudžetas bus subalansuotas 
1936 m. 

Tada rugsėjo 29 d., 1935 m., p. 
Roosevelt dar kartų sakė, kad nebus 
rtikalo skirti naujų taksų. 

Taipgi savo platformoj, patvirtin
toj Philadelphijoj birželio mėn., 1936 
m., p. Roosevelt. pagal Naujo Daly
bos seno papročio, dar kartų priža
dėjo subalansuoti biudžetų. 

Yra sakoma, kad jūreiviai nura
mino juras su aliejum, bet dar nesam 
girdėję tikro atsitikimo, kur malonūs 
prižadai sustabdė vėsula. 
REKORDAS 

Vietoj taksų sumažinamo, kaip bu
vo žadėta, Prezidento Roosevelto ad
ministracija pravedė keturiolika į-
statų inimančių naujus taksus. Vie
toj sumažinti taksus, jis padidino 
juos 196 nuošimčiais. 

Vietoj sumažinti valdžios išlaidas 
25 nuošimčiais, jis padidino jas 72 
nuošimčiais. Jeigu jis būtų išpil
dęs savo prižada būtų kainavę $3,-
865,000,000 palaikymui valdžios 1936 
m. Vietoj to kainavo $8,880,000,000. 

Kodėl taip? 
Dėlto, kad Roosevelt 'o administra

cija mėgina valdyti visų biznius iš 
YVashingtono. 

Dėlto, kad padarė daugiau negu 
penkias-dešihit priedinių biurų, ko
misijų, komitetų, boardų, agentūrų ir 
valdžios korporacijų. 

Dėlto, kad buvo pridėta ant fede
ralinio darbininkų listo suvirs 240,000 
naujose pozicijose darbininkų. 

Jr paskučiausia, bet ne-mažiausia 
priežastis, dėlto, kad J im Farley 
vartoja taksų mokėtojų pinigus, kad 
parodžius, kad politine masina gali 
nupirkti Amerikos žmonių balsus. 

BALSUOKITE UŽ LANDON, KNOX, GLENN, 
BROOKS IR VISĄ REPUBLIKONU TIKIETĄ 

^ 

niekur kitur pasaulyje, už pa
čios Lietuvos sienų, nebėra. 

Iškilmėse dalyvavo ir Dar
želio dedikacijų atliko Dr. Mi
kas Bagdonas, laikinai einųs 
Lietuvos Ministerio pareigas 
ir Pasiuntinybės Sekretorius 
Washingtone. 

Lietuvių Darželis — poros 
akrų žemės plotas, kuriame 
iš akmenų išstatyta Gedimino 
Stulpų pavidalas, stovi bron
zinis Dr. Jono Basanavičiaus 
biustas ant granito pedestalo, 
ir dar bus pastatyti kiti du 
biustai — Dr. Vinco Kudirkos 
ir Maironio; iš akmenų pa
dirbdintas Birutos fontanas, 
akmeniniai takai ir laiptai iš 
apatinės Darželio dalies į pat 
viršų — yra stiprūs, greit 
nesunystanti padariniai, kurie 
palaikys Darželį čielybėje ir 
jo dabartinėje formoje ilgiems 
laikams. 

iš Darželio į žemutinį bulva 
rų. 

Birutos fontanas įrengtas 
kranto viršūnėje lėkštumoje. j I š apačios į viršų žiūrint, 
Nuo fontano į kairę ir dešinę ' Darželis išrodo lyros pavid* 
yra palikta vietos kur bus \ k . 
pastatyta, į fontanų žiūrinti, Aplink, pašaliais ir visa^ 
biustai Maironio ir Kudirkos.' tarpais, kur tik yra liuosos fc 

Ties fontanu, žiūrint žemyn' m e , s i a j p t u pašonėmis, sienų 
į visų Darželį, yra įtaisyta j pakraščiais ir gaubiant visę 
akmeninė baliustrada, stovinti j Darželį iš šalių, apsodinta ge 
ant išlenktos akmeninės sie- j rįausio darželių - sočių žinovo -
nos. Abiem pusėm šios balius 
trados eina žemyn laiptai, ku 

nas savu meto laiku, taip kad 
visų vasarų nuo pat pavasa
rio, kada pradeda gėlės ir me
deliai žydėti, iki pat vėlyvo 
rudens, Darželis vis būtų pa
puoštas žiedais, žalumynais, 
gėlynais. Tarp gėlynų ir tin
kamose vietose aplink Darže
lį prisodinta pristaikytų aukš
tesnių medžių. 

Du tų medžių, dideli ųžuo-
lukai, iš šonų vidurinė* plat
formos, šiose iškilmėse buvo 
dedikuoti Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje ir Lietuvių 
Romos Katalikų Susivieniji
mui Amerikoje. 

Taigi, šiame Darželyje in
korporuota ir mūsų didžiau
sios fraternalės kultūrinės or
ganizacijos ir tautos kultūros 
kėyėjai, laisvės kovotojai ir 
praeities amžių mūsų istori
jos atstovai, kas liudija mnsų 
tautos senumų ir garsių pra
eitį. 

K. S. Karpius, 

L. K. Darželio sekr. 
6820 Superior Av*., 

Cleveland, Ohio. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Office Phone 
PROspect 1028 

Darželyje yra akmenyje ir 
metale iškalta keletas išrašų 

, skelbiančių to Darželio reikš-
mę ir kilmę. Iš tų išrašų ir už 
daugybės metų, kada Cleve-
lande lietuvių jau nebus, kiek
vienas žingeiduolis galės su 
žinoti, kieno čia Darželis, ko
kios tautos tai paminklai sto
vi, ir galės nuėjęs į skaityklų, 
pasiėmęs enciklopedijų, susi
rasti kas tie lietuviai buvo. 
Štai kokie išrašai - ženklai 
Lietuvių Darželyje galima ma
tyti: LHhnaniaji Garden Pil-
lars of Gediimnas, Forantain 
dedicated to Biruta, Lithuani-
an Prineess, Jonas Basanavi-
čres. Vėliau bus įdėta dar du 
paminklai, ir ant jų esanti, 
parašai skelbs savo rtikšmę. 

i Pagaliau, kuomet bus baigta Į 
; visi tautiniai darželiai, prie 

jjnėjimo į l ie tuvių Darželį 
bus pastatyta metalinė lenta j 
su oficialiu titulu išlietomis Į T e l cAifa] 6122 
varinėmis raidėtmis: Lithuani 
an Cuttural Garden. 

rie atveda į centralinę dalį. 
Ši dalis yra vidurkrantėje. 
Čia yra išstatyta stipri, auk
šta ir plati akmens siena, ku
rioje išmūryta iš balto ak
mens Gedimino Stulpai. Šioje 
dalyje išstatyta didelė pi a t 
forma, akmenimis išklota, su 
paliktomis vietomis gėlėms pri 
sodinti. Toje platformoje gali 
sutilpti liuosai apie 300 žmo
nių. J i yra lyg kokia paaukš 
tinta estrada, ant kurios ga 
Įima statyti veikalus, net ope
ras. 

architekto išskaičiavimu gely 
t * į 

nai, krūmokšliaiv amžinai ža
liuojanti arba žydinti kiekvie 

Šiek - tiek priešakin nuo 
Gedimino Stulpų, toje estra
doje stovi Dr. Jono Basana-

THE BRIDGEPORT 
KNITTINC SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vafkų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius-. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 VV. 33rd St 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel. VICtory 348« 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DAKTISTAS 

1446 So. 49tti CL, Cicero, III. 
ttarn., KHv* ir, Ptyn^lO-pP yaL v. 

3147 So. HalsUd 0 t , Ckicago , 
Paned., Scred. ir Sabat. nuo 2—9 •. 

Tel. Calumet 5974 Ofiso valandos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO. I L I J . 

TL&\ §924 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvehfll 0617 
Office Tel. KEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv . ir Kedetiomis susitarus 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Td. CANal 2345 

DR. F. G. WINSKUNAS Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

l ietuvių Darželis pasitaikė 
parinkti labai patogioje vie
toje, Rockefeller parke, tarp 
dviejų per park^ einančių bu
lvarų, taip kad praeinantis 
ar pravažiuojantis vienu ar 

A 

30 MITŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminūojamoe — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRJSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TaL OANal 052S 

DR. J. J. K0WAR 
(XOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-
Office Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN aad SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutarti 

Ofiso Talef. BUOJevard 7820 
Namų Ttlef. PROspect 1930 

DR. S . BIEŽIS 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATDRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. ROUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZELTS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

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

REZIDENCIJA 

6631 S. Caltfomia Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Tai. Ofiso BOUkvard 5913-14 
Res. K!Nwood 5107 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8* p. m. 
Nedeliomis pagal sutarti 

Į V A I E Ū 8 P A g T A B A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4> 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietų, ir nuo 7 iki 8;3Q s. y. 

DR. MAURkCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CTIB1JS0AS 

463! So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel. PLAza 240t> 
I 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 diena 
i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgiaia 1116 4070 Arcker Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:3d 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

Residenee 
•609 8. Artaiian Ava. 
PROspect 3403 

DR. A. i . SHIMIUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

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

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

pagal sutartį 

Tel. Ofiso: Res.: 
LAFayette 4017 2456 W. 69 S t 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. 6 . RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai! 

pagal sutartį 

, j 
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GRAŽUS LIET. GOLF. SĄJUNGOS 
SEZONO UŽBAIGIMAS 

s mmmmmmm*m 
5 

Suruošta Šaunus Banketas, Per Kurį Išdalinta 
Laimėjusiems Dovanos 

(iolfo sportas Chicagos lie- na pasitaikė" graži ir suvirs 
tuvių tarpe šiuo metu, galima' šimtas golfininkų, paskirstytų 
sakyti, užima pirmą vietą, grupėmis - klesomis pasileido 
Lietuvių Oolfininkų Sąjunga po dirvonus žaisti už čenipi-. 
šiuo metu skaito virš 163 na-1 joną t a ir kitus brangius pri-
rius abiijų lyčių. Sąjungai pri zus. Tuo tarpu gražioje klubo 
klauso ne vien stambūs Chi- salėje golfininkų moterys ir 
eagos lietuvių biznieriai, įvai-1 kviesti svečiai bei viešnios 
rių šakų profesijonalai, bet, j sėdo prie bridžo (kortų), nes 
taip pat, ir paprasti žmonės, j ir čia laimėjusias laukė bran-
mėgią šį sportą. Be to, Sąjun-, gios dovanos. % 
gai priklauso ir bendrai vei- I Šarnus bankietas, 
kia lietuviai golfininkai, gy- Vakare saulės nurausvintais 
veliantieji Chicagos apylinkėj veidais golfininkų eiles papil-
ir net iš miestelių toliau nuo 
Chicagos. 

Sąjunga savo žaidimams, tu 
rnamentams yra pasirinkus 
(ilenegl a Country Club, ku
rio virš 200 akerių žemės pa
vesta golfui lošti. Kadangi, 
paprastai, lietuviai visur pa 

TREČIADIENIAIS TARP 4;00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykks) 

miteto pastangomis, kurio pi- HT\ ^ » O J ! ! - TV. 
rm yra M Bložienė Ja i pa DraUgO Kadi JO PrOglattia 
gelbljo dr. Znbsk«ų Pakalnis 
ir Gregg, taipgi sąjungos Val
dyba: D. Pivariflnas — pirm., 
L. Petrulis — vice pirm., dr. 
G. Bložis — pro t ras t , J- ; s įo s ištraukos iš operetės 4Mi-
Vitkus - ižd. ir dr. S. B i e - | k a d o , T a i > j f c j f c ^ b u s k o 

zis — fin. rast. , p a s i k i a U s y t L Be to, bus pa-
Buvęs j t i e k t a įdoTnįų ž i n i ų i š P e o . 

I į̂ T T" * JP , e s krautuvių apie didelį is-
V a j a U S P r o g a Juda* (pardavimą (Autuinn Harvest 

6ARSINKITĖS "DRAUGE" 
PLATINKITE "DRAUGIĄ >> 

mieji paveikslu 

\ 

dė dar visa t ile svečių, suva
žiavusių į sezono baigimo ban-
kieti). Bankietas įvyko gražio
je to klubo salėje, kuri, kad 
ir rudens metu, kvepėjo ro-
žc'.nis nuo jomis papuoštų sta
lų ir dalyvių krūtinių. 

Per bankietą laimėjusiems j 
sižymi taktingumu, džentelme | turnamente išdalinta brangios 
niškumu, tai ir sakomas klū- i dovanos. Pasakęs įžangine ka
bas už garbę skaito taip sa- N U G. S. pirm. Pivari Cinas, 
kant turėti savo laukuose Lie-, programai vesti pakvietė dr. 
tuvių Golfininkų Sąjungą far& B i^l< k u r i S trumpai api-
•niatvti lietuvius golfininkus \ budinės sąjungos gyvavimų, 

.jaut. Šie sveikino turhfcmento laimėto- b e abeJ°> džiugina L. G. S., sisveikmti ir skirstytis į na-

jSale), kur kiekvienam yra 
geros progos įsigyti puikiau
sių namams reikmenų stebė-

BRIUHTON PARJC. — Sv. tinai sumažintom kainom. 

Rap. XXX Pranciškaus Seserų Rėmėjų 2 
sk. rengia vajaus vakarą su 
programa ir judamais paveik- i ^ v a k a r ą 9 v a l a n d ą i g W H 

slais sekmadienį, spalių 25 d 
parapijos svetainėj. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga 25c. 

Rap. 

Iškilmių procesijoj. Praėjusį sekmadienį Our Lady 
of Mount Carmel parapija minėjo 50 m. jubiliejų. Iškil
mingas Mišias šv. laikė pats J . E. kardinolas Mundelein, 
kuri čia matome procesijoj einant iš klebonijos į bažny-
v * r 

etą. 
• i i 

tarp savęs rungtiniuoj 
met L. G. S. buvo su rukus j į"*-. % ' J9, .dar kalbėjo adv. 
net penkis tornamentusi .. j 

Paskutinis Gražiausias 

l>; «J\ Bce/iza, $u,Eimutis, adv. C 
1 

Paskutinis šių metų L- G. 
S. turnanuntas i r prizų išda
linimas buvo spalių 11 d. Die

nioje .cia augę lietuviai, kas,, liktai išmušus visi pradėjo at-
be J 
kad ia augusieji spiečiasi į mus. 
prie; lietuvių ir su senesniais' 
sykitiflaI^a^|ą4|*'V. <;ifįj ! 

RADIO 
OPERETĖ " MIKADO " 

ORO BANGOMIS 

Kai, A. Vanagaitis, dr. Za-
liska, klubo menedžeris, po- Baigus programą, jaunesnie 

l 

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare užsistatę savo 
radio ant stoties WGES, 1360 
kil., pasigrožėsite nepaprastai 
įdomia programa, leidžiama 
pastangom Peoples Purniture 
,Co. krautuvės, nes be gražių 
cĮainų, muzikos ir įdomių kai-

FC, stoties vėl išgirsite John 
F. Eudeikio ansemblį ir artis
tą Jack Savage, interesingus 
pranešimus, Roosevelto ir Zū-
rio pasikalbėjimą ir kitus pa
marginamus. Praleisite malo
nų pusvalandį klausydami į-
domių lietuviškų radio prog
ramų, kurias veda pranešėjas 
P. Šaltimieras. Pasiklausykite. 

KLAUSYKITE 
SĮ VAKARĄ 

iš radio stoties 
W.G.E.S. j 

per 
Peoples Furniture Co. 

valandą 
KALBĖS 

Chief Justice 
Sonsteby 

of the MunicipaI Court 
nurodydamas lietuviams 

kam balsuoti už 
PREZIDENTĄ 

F. D. ROOSEVELT 

nia M. Bložienė ir kiti. Po vi- ji kitam klubo gale pasišoko 

Šis gražus turnamento ba
nkietas surengtas: Jociai k©-^bi^; "6us ^dainiiojaii^ą ^gražiau 

'^r\ 
A. A. 

I 

STANISLOVAS 
NORVAIŠAS 

Mirė spalių 18 d.. 1936 m.. 
10 vai. ryto, sulaukęs 75 me
tų amžiaus. 

Kilo iš Šiaulių apskričio, 
Kuršėnų parapijos. 

Amerikoje išsryveno 40 metų. 
P a l i k o d i d e l i a m e n u l i ū d i m e 

m o t e r į Klzbiet-ą^ p o t ė v a i s F a -
bijonaitė, 2 sūnus: Vincentą ir 
Stanislovą .dukterj Helen Cho-
balo. brolj Juozapą, gimines: 
Elzbietą Mozoniene ir Leo Te-
lėnį; o Lietuvoj seserį Karo
liną ir brolj Jurgį ir glfcmines. 

Kanas pašarvotas Ezerskio 
koplyčioj 10?34 So. Michigran 
Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
spalių 21 d. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris. s ūmi-. 
Ifciktė, Brolis Ir Giminės, 

laidotuvių direktorius Ezer-
skis. Tel. PULlman 5703 

sų kalbų vadovaujantis vaka- p r į e <veros lietuviškos orkes-
rui dr. Biefcis iššaukė laime- j tros, o senesnieji susimetę į 
tojus ir jiems įteikė dovanas, būrius išdainavo visas lietu-

Piiuios klasės eempijonatą viskas liaudies dainas. Nie-
laimėjo Jonas Mileris iš E- j kad, tur būt, Gleneagles coun-

try klū be neskambėjo tiek lie
tuviškų dailių ir tiek golfi
ninkai, tiek svečiai nebuvo 
surišti tokiais draugiškumo ry 

vanston, 111. 
Antros klasės — Tbomas 

Khomaitis iš Chieago, 111. 

Trečios klasės — Joe Kisser 
-Kiserauskas iš Cicero, 111. 

Moterų sekcijos turnanun-
te laimėtojos buvo: p-lė Mile-
riūtė, adv. I. Kučinskaitė, p-
lė Jakubkiūtė ir ponia Ma
čiulis. 

Kitas dovanas laimėjo: d r. 
11. Makaras, dr. A. W. Jacobs, 
Į dr. V. Zopel, P. Masiokas iš 
j Aurora, 111., Kaunietis, Povi 
I lonis, dr. A. Gussen, J . Bar-
| tnsli, Stokis, Pieržynskis, A. 
• P i v a r i ū n a s i r k i t i . Be to, mo
terys , b r idžo la imėto jos t a i p 
pat apdovanotos brangiomis 
dovanomis. 

Reikia pažymėti, kad lai
mėtojai čempijonatai didžiu

liais, kaip ta vakarą. Tik dvy 

Daugiau Gajumo Susilpusiu 
Vyru ir Moterų 

Nervams 
NUGA-TONE įuri svarbų Zinc Tho-
sphide mišinį, duodantį naudingą 
phosphorą, be ko negalima turėti 
stiprių ir galingų nervų. Gydytojai 
dažnai prirašo phosphorą, kad su
raminti jauslius ir sukrėstus nervais. 
Tai svarbu nervų sujudimuose, taip 
nuožmiai nuolat varginančiuose. 

Tas puikus vaistas moksliškai sus
tiprintas su VITAMINAIS A ir D Ir 
turįs geležies be ko negalima turėti 
turtingo raudonaisiais rutulėliais 
kraujo ir skaistaus veido. Be to, 
NUGA-TONE turi ir kitokių vertin
gų dalykų vaistijoje. Pradek šiandien 
imti sust iprintą. N U G A - T O N E ir p a s -
teb6k k a i p p a g y v ė s i . P a r d u o d a m a s 
ir užtikrintas pas visus vaistininkus. 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 
"lOS-VOIl — 5ti"! ounfsjaiiisn o n ^ 

BUDR1K FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

1 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
l!į—i O 1 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chieago j 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o — — 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORfifWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chieago, Illinois 

i ' 
j 

<'*1 

§fcj 

. 

B. ?._. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU8 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 
^ M M > * * r i a 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZLN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbone 9000 620 \V. 15th Ave. 

10 P I E C E C O S M E T I C 
S E T $1.97 

Thla Ia a Famous VivanI Set and !n-
Cludea face powder, $1.»0; Rouge, 76o, 
Tissue Cream $1.00, Depilatory $i.00, 
faclal Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water $1.28. Perfume $2.75, Brll-
liantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten pleces to introduce thla line. 

V a r d a s 
Aarftsas « • . . • • • • • • • • • . • • 
Biunčlam* per pa5ta COD 

PiDigai r r a ž t n a m l . Jai 
Depatenkin ias . 

Bea Vau 580-5th Avenue, N«w Yodr 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Slogos krūtinėj, kurios gali įsiga
lėti, greitai palengvinamos uždė
jus malonų, šildantį Musterole. 
Musterole NE VIEN mostis. J is 
"*erzinhno priešas". Milijonų var
tojamas per 25 metus. Trijų stip-
vaistinSse. 
rūmų. Daugelio gydytojų ir slau
gių rekomenduojamas. Visose 

Griažios Komodos-Chests p<> $ "| 2s50 

Gražūs chests su 5 stalčiais })o ^9.50 

Cedar chests po "9195 
Medines Lovos po ^"3T»9S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse I 
4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YARds 1741—1742 J. F. Eudeikis 

— Į — ^ — ^ I • • I I » I - Į • • — — I Į Į •• Į - ^ — — — , 

S. C. Lachawicz 
ftkyr.—4447 S. Fairfield Ave, 

42-44 E. 108th Street 
P h o n e P U L l m a n 1 2 7 0 
arba CANal 2515 

AKORDIONŲ IR RADIO-RADIONŲ CENTRAS 

Kainos žemeangs negu Mtur. Mokiname groti 
savo privatinėj studijoj. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417-21 S. Halsted St. 

Tel. BOUtevard 4703 

J. 4092 Archer Ave. 

Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
i • — — < • —-

A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138 

3307 Lituanica Ave. 

Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 

5& 
WX l'L, 9*0 kll.. galinga stotis, 5 vftl. popiet.. Nedediomis BUMtfKAS 

leidžia gražų programą, kuris yra visur aiškiai girdimas. 

J. F. Radzius 
1410 So. 49th Ct , Cicero 
Phone Cicero 2109 " 

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skudas 718 Vfimt 18th Street 
Phone MONroe 3377 

I.J.Zolp 
Ezerskis ir Sunūs 
P. J. 

1646 AYest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

jt 
Lachawicz Ir Sunai 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

2314 \Yest 23rd Place 
Phone Canal 2515 

file:///Yest
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VIETINĖS 2INI0S CICERO, ILL. 
—' — «P«*p» 

GUBERNATORIUS ZCRIO BANKIETE 

Šauniai Pagerbtas Lietuvis Kandidatas 
"Pažįstu adv. Joną Zūri. 

Tai teisingas, apsukrus ir ga
bus vyras. J i s turės būti iš
rinktas Cbieagos miesto tei
sėju. Lietuvių tauta, kuri liek 
kentėjo praeity ir tiek daug 
ir taip energingai kovojo di! 
teisvbės, turi turėti teisės 
saugotojų tarpe savo žmogų"•. 
Maždaug taip kalbėjo šios 
valstvbės gubernatorius Htn-
rv Horner, kuris dalvvavo 
adv. Jono Zūrio pagerbimo 
bankiete, buvusiame praėjusį 
sekmadienį Palmer House vie
ši utyje. 

Susirinkusieji j šį šaunų ba-
nkietą jautė ypatingą pasidi
džiavimą, kad jų tarpe daly
vavo Illinois valstybes galva. 

Buvo ir daugiau aukštų va
ldininkų ir svečių. 

Pasakyta apie tuziuas kal
bų. Programa, pradėjo Al. Ku-
mskis, vi de J . Mackevičius. 
Jam padėjo P. ftaltimieras. Vi 
n kalbėtojai nuoširdžiai lin 
kėjo p. Zūri ui geriausio pasi
sekimo rinkimuose. 

Plačiau apie bankieta. bū
ry to j . 

Graži Puota Varda
dienio proga 

TOWN OF LAKE. — Kv. 
Jadvygos dieną, spalių 17 d., 
zv.ui "toleikiečių" veikėja ir 
Motern Są-gos centro iždin., 
.Jadvyga Čepulienė savo name 
susilaukė gražios puotos ir 
dovanu, kurią suruošė M. S. 
21 k p. sąjungietės, vadovau
jant Stugienei. Be vietinių są-

jivngiecių, puotoj dalyvavo ki
tos Moterų Sąjungos centro 
valdybos narės, ir pašaliečių 
svečių, kurių tarpe buvo ir 
žvnms biznierius Kizas. 

Vakaras linksmai praleis
tas ir J. Čepulienei sudėta 
daug gražių linkėjimų. Rap. 

J. Sliwka, 1817 So. May st., 
laimingai važinėjo automobi
liu, kuriam neturėjo miesto 
leidftno. Praeitą sekmadienį 
tai patėmijo policininkai ir 

Adv. C. KAL, 
Ass't. State Attorney 

Sv. Antano pa r. Namų Sa
vininkų Kliubo susirinkimas 

'.įvyksta .Yandien vakare, Spa-
lic-Oct. 20 d., parapijos 8-mo 
mokyklos kambary. 

Turėsime įžymu kalbėtoja, 
adv. C, Kai, kuris yra Illinois 
valstijos prokuroro pagelbi-
ninku. Eep. 
i i 

susilaikę- norėjo išrašyti ' t i-
kietą'. Bet Sliwka pasileido 
bėgti. Sugautas ir nugaben-

(tas į dvtektyvų biurą, kur pa
sirodė, kad jis policijos bu
vo ieškomas nuo 1935 m. rugp, 
23 d. J is įtariamas subadyme 
Ed. Laemy, 2127 W. 18 st 

Vajaus M o s Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

Kas Dienę Būriai Naujy Talkininkų. Aukos 
Plaukia Iš VISŲ Pusiy 

SPALIO 17. 7/ FUTBOLO Holy Cross , 13; Manhattan , 7 
REZULTATAI 

Kur du stoja, visados dau 
giau padaro. Bet kur šimtai \ 
į talką stoja, ten dideli dar- ' 
bai atliekami. 

Vienas tokių didelių darbų 
dideles talkos pagelba bus at
liktas Tėvų Marijonų semi
narijoj, Hinsdąle, 111., — pa
statyta būtinai reikalinga klie 
rikanis koplyčia. Tai bus 
gražus Amerikos lietuvių pa-
iminklas. Prisidėję prie jos pa
statymo gerb. aukotojai bus 
surašyti knygon, kuri bus 
liudininke būsimoms kartoms, 
kad 1936 m. jie pagelbėjo Tė
vams Marijonams realiznoti-
viena. didelių darbų. 

Be vakar paskelbtų aukoto
jų, vėl sulaukta nemažas bū
rys naujų talkininkų. Štai, 
p-lės Josie Bružas iš Chicagos 
koplyčios statybos baigimui 
paklojo visą $50.00, o ponia 
L ketiene iš Cicero, UI., ir Jo-

1 nas Naujokaitis iš VVoroester, 
! Mass., po $10.00. 

Po $5.00 aukojo: Celmiene 
i iš Cicero, III., F. Bacevičienė 

iš Belwood, 111., Kiselienė iš 
Melrose Park, 111., T. Kubi
lius iš Brockton, Mass., ponia 
Anna Semel iš Zelienople, Pa., 
ir Juozas Slavinskas iš Becke^ 
meyr, 111. 

L. Polikarpas iš Brockton, 
Mass., $3.00. 

Po $2.00: Mr. X, M. Jacu-
eiomienė iš Gilberton, Pa., V. 
ir K. Milkai iš Cbicago, 111. 

Po $1.00: M. Kašetienė iš 
Staghton, Mass., O. Anugai-
tė iš Cbicago, 111. 

Po 50c: Antanina Kašėtai
tė ir Domicėlė Kašėtaitė iš 
Stugbton, Pa. 

Raginam visus, kurie anks
čiau paėmė knygutes aukoms 
rinkti, pagreitinti jų pripil
dyme ir tuojau pasiųsti semi
narijos rektoriui, kad galima 
būtų paskelbti aukotojus. Ku
rie norėtų dar gauti knygučių 
aukoms rinkti, prašomi krei
ptis šiuo adresu: Vajaus Ko-
mifetas: 2334-So. Oakley ave., 
Cbicago, 111. V. K. 

Notre Dame, 27; Wisconsin, 0. 
Army, 32; Harvard, 0. 
Yale, 12; Navy, 7. 
Marąuette, 13; Kans. State, 0. 
EvansviHe, 7; De Pauw, 7. 
Xavitr, 13; Obio Wesleyan, 6. 

LIETUVIAI ADVOKATAI" 
Telepbone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnblie 9600 

Catholic U., 12; De Paul , 7. 
Washington S., 0; So. Calif. 0. 
Georgetown, 19; Bucknell, 0. 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKĖS 

REIKALINGA morjrina namų -dar
bui. Patyrusi. Maža šeimyna. Būti 
naktimis." BEVerly 3076. H. R. Hi-
ller, 11226 S. Oakley Ave. 

REIKALINGA mergina tarp 23 ir 
35 m. amžiaus namų darbui. Švari. 
Turi niokoti kaip virti. 1 vaikelis 
šeimoj. Al<ra $8.00 į savaitę. Glab-
man, 6909 Crandon ave. PLAza4271. 

ItOOMING HOUSE 

12 kambarių. Įrengti ir švarūs. Arti 
(lybourno ir Fullerton. Su ar be 
pirmo aukšto krautuves. Pigi ren-
da tinkamam žmogui, kuris gali pa-
statvti mažą oasli garancij*. Henry 
G. ZA^DER & CO., 110 So. Dear-
born St. 

RENDON FLATAS 

State 4690 Prospeet 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Wesfern Ave. 

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

6:00 vakare 
188 VV. Kamlolpli St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

RENDON naujai ištaisyti 4 ir 5 
kambarių flatai. Labai prionama kai
na. Kreipkitės į Mrs. Gordon, 1445 
S. Halsted S t , 3-čios lubos, užpa
kaly. 

PARDUODAMA NAMAS 

PARDUODAMA naujas, moder
niškas, mūrinis namas. Ką tik pas
tatytas. 6 dideli kambariai Karš
to vandens šiluma. 5326 Eddy St., 
arti Cornelia Ave. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Uimles, Viesulo, Automobiliu. 

Stiklų ir t. t. 

D A B A R 

<{r 

Tai Lengvas Užsirūkymas! 

SVARUS BALSAS 
-Lengvas Užsirūkymas 
Ar dainuoja* seklyčioj - ar tik 
niūniuojat savo rytinij maudy-
n i j , būkit garais savo gorklai. 
'varus balsas, langvas užsirū
kymas - abu aina draugą. 
Saugokit tas jauslias garklas 
plavas. Pasirinkit langvį uisj-

rūkymą - Lucky. ftną - Lucky. ^ - ^ 

~j/uc6ieč 

Sutarime Su Savo Gerkle 
Daug stebėt inesni u, negu bent koks kitas išradimas 
yra tai '"muzikos dėžute7' jūsų gerkles viduje. Bet 
j i taip jausli . . . su pievel ių t inklu! Tad nenuosta
bu , kad taip daug judoinų paveikslų ir radio žvaig
ždžių suko, jog lengvas užsirūkymas yra j iems 
tinkamas užsirūkymas. Luckies yra lengvu užsirū-
kymu iš turtingo, brandaus-kūno tabako. Luckies 
yra sutarime su jūsų skoniu! Tai vienintelis eiga-
retas su minkštais viduriniais brangiausio tabako 
lapais , tplius didžiai svarbi "Toasting" proceso 
gerkles apsauga. Atsiminkit — tai vienintelis eiga-
retas. Tad pasisiekit už Lucky ir būkit geru savo 
gerklei fc 

• •VĖLIAUSIOS NAUJIENOS!** 
205 Svečiai Ritz Carltone, Atlantic City 

Lošia "Sweepstakes"! 
Žmones atostogose taipgi lošia "Sweep-
stakes." Tik vienoj savaitėj 205 svečiai 
iš moderniškojo Ritz Carlton, Atlantic 
City viešbučio atsiminė pasiusti į Jūsų 
Lucky Strike "Sweepstakes" savo įstoji
mo blankas. Mes sakytume, tai sujun* 
gintas žaislo su žaislu! 

Ar jūs jau įstojot? Ar laime jot savo 
skoningus Lucky Strikes? Ant radio yra 
perduodama muzika. A t s i s u k i t e ant 
radio "Your Hit Parade" — trečiadienio 
ir šeštadienio vakarais. K l a u s y k i t e , 
spręskite ir palyginkite melodijas — tada 
pabandykite Jūsų Lucky Strike "Sweep» 
stakes." 

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, nusi
pirkti pakelį šiandiena ir pabandykite 
juos. Gal būt tuo ką nors netenkate? 
Jūs {vertinsite Luckies pirmenybe — 
Lengvą Užsirūkytus, i i turtingo, bran
daus-kūno tabako* 

lengvas užsirūkymas 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^ 

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus 
P R O D U K T A S D I D Ž I A U S I O F U E L O I I , R A F T M K I L O T O J O * 

Š I O J T E R I T O R I J O J 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną raierą sii City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais trokais. 
KUOMET REIKIA AUIEJAI S PEČIAMS ŠAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

2430 West 26th St., Chicago, 111. 
K U R U I AUIE.7AI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 

PETER BALSITIS, Manager 
^ : J 

JAU YRA! 
NAUJAS 1 9 3 7 

MATYKITE J Į ŠIANDIEN 

Emil Denemark Ine 
P 

Didesnės Vertes! Žemesnės Kainos! 

Naujas Buick Sedan • 
5 Pasažierams Pristatomas 

Pilnai Įrengtas Bile Spalvoj 
Už 

Tiktai £ 9 9 7 . 0 0 

TURTINGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO-"IT'S TOASTED' 
wm_ a •e-s; • 5 B - • B « " • - ' 

3 8 6 0 Ogden Avenue 

Cr»awfoi*d 4 1 O O 


