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MINIME VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTUVES
TAUTA STIPRINA PASIRYZIMį DĖL 
SENOSIOS SOSTINĖS ATVADAVIMO
Ir mes be Vilniaus nenurimsim

— sako Amerikos lietuviai
Tr po penkiolikos metu lenkų smurto -- Vilniaus už

grobimo, mūsų tauta nerimsta. Kiekvienais metais spalių 
mėn. 9 d. lietuviai stiprina savo pasiryžimą atgauti seną
ją sostinę — Vilnių.

Šiandien, minint liūdnas 15 metų Vilniaus užgrobimo 
sukaktuves, visi lietuviai turi ne tik žodžiais, bet ir dar
bais pabrėžti, kad be Vilniaus nenurims. Visiems reikia 
rinktis j sales, priimti tinkamas rezoliucijas, 1h4 taip pat 
ir auką suteikti Vilniaus atvadavimo tikslams. Nė vienas 
susipratęs lietuvis, ar jaunas ar senas, neturėtų būti be 
Vilniaus paso, kuriuos yra išleidęs Vilniaus Geležinis Fon
das ir kurie platinami visuose pasaulio kraštuose, kur tik 
yra apsigyvenusių lietuvių.

Nuo Vilniaus vadavimo darbo neturi pasilikti ir nepa
silieka nė Amerikos lietuviai. Tam darbui vadovauja A. L.- 
R. K. Federacija, kurios skyriai ir apskričiai rengia .Vil
niaus prakalbas ir paskaitas.

šiuo pranešame, kad šj vakarą Chicagos Federaci
jos apskritys šaukia masinį susirinkimą švč. Panelės Nekal 
to Prasidėjimo par. salėj, Brighton Parke, Chicagoj. šiame į 
susirinkime bus svarstoma ne tik Vilniaus, bet Klaipėdos 
ir kiti tautos reikalai.

Kalbės iš Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso sugrįžę at
stovai: J. M. prel. M. Krušas, L. šimutis, adv. J. Grisius, 
p-nia O. Fivariūnienė ir kiti.

Dainuos garsusis Sasnausko Vyru Choras, komp. A. 
Pociui vadovaujant.

Visi Chieagos lietuviai kviečiami atvykti j šj iškilmin
gų Vilniaus posėdį, Brighton Parke.

Be šio bendro Vilniaus paminėjimo, atskirai rengiamos 
prakalbos šiose parapijose: šv. Mykolo par., North Si d? ir 
Aušros Vartuose. West Side. Ciceroj Įvyks penktadienio 
vakare.

Gedimino Kalne saulė teka...
Mūsų šventą žingsnį amžiai seka...
Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija!
Tik kovoj širdis linksmai atgyja...

Užu Vilniaus bokštų saulė šviečia...
Bočių žygiai mus į krūvą spiečia...
Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija —
Tieskim žygių kelią į Gabiją!

Bunda Vyčiai, žvanga, terška plienas —
Lietuvos kariai — visi, kaip vienas,
Už Tėvynę karžvgiauti eina__
Gausk, trimite, saulės žygių dainą! .P. Vaičiūnas

ITAUJA PRISIIMS EKO- GREEN SMERKIA DIKTA- 
NOMINĮ BOIKOTĄ TORIUS, KOMUNISTUS

ROMA, spal. 8. — Italijos 
'aukštieji valdininkai pareiš
kia, kad jei T. Sąjunga pa-

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 8. — Amerikos darbo

skelbs Italijai ekonominį boi- bos suvažiavime federacijos
'kotą, Italija randai priims prezidentas Wm. Green va
šią liausmę. kar kalbėdamas smerkė ko-

Tačiau jei bus skelbiama ! munistus ir diktatorius.
' liet kokia militarinė bausmė,
Italija į tai atsakys karo'

♦

“DRAUGO” RADIJO VA- ETIOPIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
LAN04 BUS PAMINĖ- !

TAS VILNIUS i ITALŲ KOLONIJON

KLAIPĖDOS RINKIKO ĮSTATYMAS 
NĖRA PRIEŠINGAS STATUTUI

LIETUVA ESANTI PATENKINTA 
SANTYKIAIS SU LENKIJA

KAUNAS, spal. 8. — Lie
tuvos užsienių reikalų minis
teris S. Lozoraitis pareiškia, 
kad Lietuva ištikimai laiky
sis Klaipėdos krašto statuto 
ir toliau, kaip tas daryta pra 
eityje.

Jis sako,

ŽYMUS GHIGAGIETIS 
ŽUVO LĖKTUVO 
KATASTROFOJE

Šios dienos “Draugo” ra
dijo valanda bus aukojama 
Vilniaus paminėjimui. Sasnau 
sko Vyrų choras vadovaujant 
prof. Antanui S. Pociui dai
nuos patrijotiškas, šiai die
nai pritaikintas, dainas.

Taip gi bus visokių prane 
Šimų. Neužmirškite. Šios die
nos radijo programa bus iš 
tos pačios stoties AVEDC, 
1210 kil., bet prasidės 4 vai. 
popiet.

STREIKUOJĄ ŪKININKAI 
NENORI PASIDUOTI

Gubern. Horneris pasiūlė 
streikuojantiems ūkininkams 
30 dienų paliaubas ir jų agen 
tai sutiko.

Ūkininkai pasipriešino pa
liauboms ir pradėjo vandaliz
mo darbą, kad sulaikius pie
no vežimą į Cbicagą.

Sudegino vieną geležinkelio 
federacijos pildomosios tary- medinį tiltą, kitą padegė ir

Iš Addis Ababa pašalintas įta
lpos pasiuntinys

NEPAPRASTAS GALVŪ- IŠ KARO LAUKO ĮVYKIŲ

SUKIS ANGLIJAI SAN™AlKA
ADDIS ABABA. — čia o- 

ŽENEVA, spal. 8. — Ka- i ficialiai paskelbta, kai Etio- 
ras Etiopijoje visais žvil-'Pbios kariuomenės vienas va
giais kenksmingas Anglijai. ^as Seyyoum, su 15,000

Anglija buvo pasiryžusi bū' kareivių įsiveržė italų koloni- 
tinai suturėti Mussolini nuo 30n Eritrea. Pažymima, kad 
jo žygių Afrikoje. Kadangi dauS Eritreos kareivių dizer-
tas nepavyko, ji dabar deda|ta03a iš italų kariuomenės, 
pastangas, kad šis karas iš-
eitų kaip nors lygiomis Ita- ADDIS, Ababa. — Praneš
imai ir Etiopijai, tai yra, kad ta, kad etiopiečiai atsiėmė 
nė viena pusė nelaimėtų. nuo italų Adowa miestą. Ka-

Anglija bijo, kad Ttalija, r° ministeris Ras Mula Getta 
arba Etiopija laimėtų karą. vyksta ton karo fronto dalin.

Jei Italija laimėtų karą,
Anglijos valdomų, kolonijų LONDONAS. — Exchange 
gyventojai imtų karčiai atsi- Telegraph korespondentas pr- 
nešti į baltuosius spaudėjus anesa> kad trys italų lėktuvai 
ir anglams būtų vargo palai- matyta Fiche padangėse, už 
kyti savo kolonijas reikalin- mylių nuo Aldis Ababa. 
goję tvarkoje.

, 1 ŽENEVA. — T. Sąjunga
Jei Etiopija kokiu nors bū-' . „ . , , .y .1 •’ ... painformuota, kad iš Addis

du supliektų italus, Anglija. A|)aba paSaHntas Italijo8 pa.iiepaliauja puolę ir naikinę 
vežamo pieno.

Yra aišku, kad tarp ūkinin
kų yra įsimaišę radikalai agi 
tatoriai.

būtų kita nelaimė. Jos kolo
nijų gyventojai sakytų, kad siuntinys, kurs ten buvo užsi

likęs espionažo sumetimais.jei etiopiečiai supliekė italus, 
jie gali tą pat padaryti ir su 
anglais.

Sunku pasakyti, kaip Ang
lija išsisuks iš tos painiavos.

ROMA. — Italijos vyriau
sybė tvirtina, kad ikišiol Et- 
epi.įoje ji turėjusi “mažus” 
nuostolius užmuštais ir sužei
stais kareiviais.

Jis pareiškė, kad karas Et 
iopijoje yra įsigalinčių Euro- 

Vi-
si diktatoriai siekia vis didies- 
nės sau valdžios, kad vis dau 
giau užgrobus svetimų žemių, 
kad nuolatos palaikius jei ne 
tokį, tai kitokį triukšmą. Dik
tatorių ramus valdovavimas 
yra jiems kenksmingas.

Prez. Green sakė, kad A-

veiksmu. Jokia militarinė T. . ... a a -c . ... , poje diktatorių darbas.Sąjungos sankcija nebus pa- . J;i A i . lj£ 
kenčiama.

PENKI NERANDAMI FAB
RIKO GRIUVĖSIUOSE

KIEK JIE SURINKS 
MOKESČIŲ

C-ooko apskrities klerkas 
Flynn skelbia, kad apskrities 
iždas turi surinkti už 1934 
metus išviso 186,596,103 dol. ,merikai pakanka karų ir A-
mokesčių. Tas yra 4.34 nuoš. merikos darbo federacija dės
daugiau, kaip už 1933 metus.

Girdi, mokesčiai padidinti 
atsižvelgus į išlaidų padidėji
mą įvairiems reikalams.

Klerkas ramina žmonesLėktuvo katastrofoje arti 
kad jam esant (heyenne, A\yo., tarp dvyli- girdi, už 1932 me

pastangų, kad mūsų kraštas 
nesikišti) -į jokius svetimus 
karus.

Jis smerkė ir komunistus, 
kurie skverbiasi į Amerikos ! 
darbo federacijos unijas su

Ženevoje, jis aptarė su di- k°s žuvusiųjų yra J. F. Cush |U8 "būta. daugiau kaip 217 savo planais, kad šią organi-
džiosiomis valstybėmis Klai- I ’nff. chieagietis, Great Lakęs 
pėdos krašto rinkimus ir jų Dredge and Dock kompanijos 
tvarką. Šios valstybės rado, prezidentas ir Notre Dame 
kadi naujas rinkimų jstaty-1 universiteto direktorius.

milijonų mokesčių, iš 
didelė dalis tačiau 
rinkta.

mas Klaipėdos 
priešingas jų 
statutui.

Min. Lozoraitis

krašte nėra 
patvirtintam

^Velionis buvo 53 m. amž. 
Liko našlė su septyniais vai
kais, kurių vyriausias yra 28 

pažymi, metų, o jauniausias 11 metų
amžiaus. Velionis savo kaš
tais pastatė inžinierijos mo
kyklą Notre Dame universi-

KOLUMBO DIENA

kad vokiečiai mėgino sabota- 
žuoti (kenkti ir griauti) rin
kimus Klaipėdoje.

Toliau min. Lozoraitis pa-Įtetui. 
reiškia, kad jis patenkintas 
Lietuvos santykiais su Lenki
ja. Ženevoje būdamas jis tu
rėjo pasitarimų su Lenkų Ateinantį šeštadienį Chica- 
užsienių ministeriu Becku. Sa goj bus iškilmingai minima 
kosi jiedviem nepavykę suda- Kolumbo diena. Įvyks para- 
ryti plano Vilniaus ginčų iš-Į dai, susirinkimai su prakalbo- 
sprendimui. 'mis ir įvairios pramogos.

ATSISTATYDINO PERU 
KABINETAS

LTMA, Peru, spal. 8. — 
Atsistatydino Peru respubli
kos ministeriu kabinetas, kad 
davus progos respublikos pre 
zidentui Benavides sudaryti 
naują vyriausybę.

VYKSTA DAINININKE

KAUNAS. - Į Lietuvą 
praleisti atostogų atvyksta 
žymi “Marijos” teatro artis
tė E. Z. Eller, kol. sopranas.

kurių zaciją pagrobus savo kontro- j 
nesu-, lėn ir ją pakeitus politine' 

partija, suprantama, komu- Į 
nistų naudai. Tai tuščios jų1 
pastangos. Kai ateis atitin
kamas laikas, tai organizuo
ti darbininkai ir be komunis
tų malonės žinos, kas jiems 
daryti, kaip krašto politiko
je dalyvauti ir kaip savo rei
kalus ginti. Amerikos darbi
ninkams nereikalingi Euro
pos radikalų politiniai meto-’ 
dai.

Kaip visą laiką, taip ir šį 
kartą prez. Green griežtai nu 
sistatęs už 30 valandų savai
tės darbo įvedimą į visas 
pramones ir atlyginimo didi
nimą.

Sprogimo sunaikinto Soya 
Products Co. fabriko griuvė
siuose ieškoma daugiau žuvu
siųjų.

Galutinai nustatyta, kad (i 
asmenys žuvę, apie 40 sužeis
ta ir penkių nesurandama. 
Tarp šių pastarųjų yra vie
nas lietuvis — Jerome Sto
nis, 22 m. amž.,’3002 No. Na- 
toma ave.

Tarp sužeistųjų yra ne tik 
fabriko darbininkai, bet ir 
pašaliniai asmenys, kurių vie 
ni sužeisti gatvėse, kiti šalia 
fabriko gyvenamuose namuo
se.

PRANCŪZAI STATO REI
KALAVIMUS ANGLIJAI

NESKAMBINTA VATIKA
NO BAZILIKOS VARPAIS

VATIKANAS, spal. 8. — 
Užsienių spaudoje paduota 
žinia, kad per Mussolinio pa 
skelbtą civilinę mobilizaciją 
Italijoje ir Šv. Petro bazili
kos Vatikane varpais skam
binta.

Vatikano laikraštis tai už
ginčija.

PARYŽIUS, spal. 8. — jAn 
glija būtinai reikalinga Pran 
elizijos pagalbos šiame italų 
etiopiečių kare. Kadangi Pr
ancūzija nori būti ištikima 
Italijai ir neprarasti draugin 
gurno su Anglija, tad - pran
cūzų pozicija iš tikrųjų yra 
sunki.

Anglijai reikalaujant, Pran 
elizija sutinka paviršutiniai 
gelliėti Anglijai, liet tik už 
didelę kainą. Prancūzija rei
kalauja, kad už jos pasiauko 
jimą ir Anglija turėtų pasi
aukoti, jei Prancūzijai būtų 
pavojaus ypač iš (Vokietijos 
pusės.

Matyt, kad Anglija pasira
šys tos rūšies pasi žadėjimą 
Prancūzijai.

NUBAUSTI PO 75 METUS 
KALĖTI

KAUNAS. — Vlniaus sto- 
rasto įsakymu buvo sukonfis- 
kuotas “Vilniaus Rytojus” 
už str. “Nubausti 26 liet.“

PARYŽIUS. — Prancūzų 
spauda reiškia vilties, kad 
Mussolini nutrauks savo žy
gius Etiopijoje užėmus Ado- 
wa.

MENKAS ITALŲ LAIMĖJI
MAS ETIOPIJOJ

Teismas nubaudė tris jau
nus plėšikus žudikus kalėti' 
po 75 metus už poliemono nu 
žudymą.

Ni4hau8tieji: E. J. AVrob- 
lewski, 21 m., A. Ooralski, 231 
m., ir A. Adams, 24 m. amž.

ADDIS (ABABA, spal. 8. 
— Etiopijos imperatorius 
ITaile Selassie pareiškia, kad 
italų laimėjimas Etiopijoj y- 
ra menkas laimėjimas, kadan 
gi paimti Adowa ir kiti mie
steliai Eritrea šone nebuvo 
apsaugoti.

Anot imperatoriaus, italai 
savo žygiavimu niekur nesu
sidūrė su etiopiečių kariuo
mene. Jie žudė tik civilinius 
nekaltus žmones. Kas kita 
bus, kai italai susidurs su 
tikromis etiopiečių pajėgo
mis.

Sužinota, kad imperatorius 
vyksta karo frontan.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Retkartėmis gali būt 

lietaus; kiek šilčiau.



PRAŪOA S Trečiadienis, spalių 9 d., 1935

Vilniaus Vergovės 15 Metų varo žemažiūrę ir net sau ža
lingų politikų. .Juk kiekvie
nam aišku, kad tik Vilniaus 
bvla trūklio lietuviams sueiti

ir visomis savo jėgomis stengsis Vilnių at
vaduoti.

Tokiais tai sumetimais mūsų tauta per j _____________
peukioliką metų pasiliko karo stovyje su [ jp^o m. spalių 9 d. Lietuvų kiai. Ktai, 129 metų Lietuva ,
Lenkija. Tai buvo griežta tautos protesto fo- įstik,» smarkus smūgis, kuris buvo išgyvenusi ankštuose, su lenkU tauta į di nagingų 
rina prieš lenkų< smurtų. fla forma nejaisi- jjk kariuomenės did- nors ir priverstinuose, santy- • uP,\\inimą. Ji inii ne V ilniaus
■ * itė y-po penkiolikos metų. vyriškumų nepražudė taip ne- kinese su Rusija. Šiandien tie g,ncus’ tai Lenk,->a Lietuvų
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“DRAUGAS” 2334 S. Oaklev Avė., Chieago
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Bkelblmų kainos prlaiunčfaHioa parelkalavua.
Bendradarbiauta Ir kuruapond<*uuuuB raktų negirtina. .

ial peSto^tenk/ų1 pad“rytt lr ,lcvriaiuii<'iu.na tani tikę- | kraštų atgauti? pagrobė sostinę Vilnių ir treč- jų kraštų ėjo gyvas prekių ir
Bedektoriua priima — nuo 4 vai. ilsi 5 vai popM. Kas gali į šį klausimų atsakyti su tam ,iai; tėvvnės žemiu Ne- kultūros vertvbių mainikavi
pkEncmeiuids kaina: j. Amerikos valstybėm: i tikru autoritetu? Niekas kitas, kaip tik mes žiūrint, kad lenku apgaulė ir mas. (Ii dabar Lietuva yra nuo 

patys, mes, visi lietuviai, visa mūsų tauta.

tuv
Daug kas pasakys, kad gerai, jei Lie- atgUutų laisvę ir nepri- santykiai jau nutraukti, nes lur<‘lų sa‘l tlkra lr lūkima

a yra taip griežta savo nusistatyme, ta- klausomybę. Tų dienų lenkai Lietuva atsiskyrė nuo Kusi- atra,na kariškiems, pohtinia-

— 5J.50; Vienam mėnesini — 75c. Kitose valrtyb
prenumeratų: Metams 57.ei>; l'unei melų
Kopija

eitlams 
itybUe vu

MININT LIŪDNĄSIAS SUKAKTUVES

Šiandien sueina lygiai 15 metų, kai Lietuva neteko Vilniaus. Jį užgrobė lenkai, ku
rie prieš dvi dienas, būtent, spalių 7 d. Su
valkuose pasirašė sutarti su Lietuva. Toj 
sutarty labai aiškiui pabrėžta, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė ir dėl to lenkai jokių 
pretenzijų prie jo neturi.

Bet, praėjo dvi dienos, nespėjo rašalu.- 
nudžiūti nuo įkiši rašytos sutarties, kai “su
kilėlis” gen. Želigovskis smurto keliu už
grobė Vilnių. Jis tai Įtadarė ne savo inuia- , 
tyva ir ne Vilniaus krašto gyventojų noru, 
bet pildydamas Varšuvos valdžios Įsakymą.

Lietuva lenkams Vilniaus krašto neuž
leido geruoju. Jos kariuomenė jį narsiai gy
nė. Mūsų tautos istorija niekuomet neužmirš J 
kovų ties Giedraičiais ir Širvintuis.

Iš lenkų užsimojimo gulima buvo supin
ėti, kad jie nepasitenkins Vilniau-; užgrobi 
mu, bet sieks ir daugiau Lietuvos Žemių, o 
gal ir visų mūsų kraštų okupuoti. Dėl to i 
kova dėl Vilniaus ties Giedraičiais ir Kin>. ; 
tais buvo Lietuvos nepriklausomybės apgy
nimo kova.

Narsioji kariuomenė lenku veržimosi gi
liau j Lietuva sulaikė. Ji juos buvo pradė
jusi fctuinti atgal ir gal hūb-*i5š Vilniaus 
lenkai būt buvę išvaryti, jei TSut ų Sąjungos 
komisija būt nesustabdžius mūšių.

Mūsų tauta buvo skaudžiai užgauta ir 
nuskriausta ne vien tuo faktu, kad. lenkai 
smurto keliu pavergė \ ilnių, bet ir tuo, kad 
u> < isla jai jo atsiimti ir kad d’džiosios jė- 

Vgos aiškiai stojo Lenkijos pusėn,, lyg ir pu- 
teisindamos jos kiaurų smurtų. Tiesa, pada-
rė laOikijai pastabų, tačiau griežtai nepairi 
kai avo, kad lenkai pasitrauktu :š Vilniaus, 

l’ei Įten k tuliką metų Lietuva palaikį Ka
ro stovį su Lenkija, neidama i jokius su ja 
santykius. Savo laiku buvo oaroma ilu ig 
spaudimo, kad Lietuva s.niurkytų sg len
kais. Tačiau ?okia jėga prie lt lietuviu j'i 
tos neprivertė. “Tegrąžina Lenkija n.unis Vilnių, tuomet kalbėsime apie. taikų ir 'Išry
sime sunirti.- kaimyniškiem*- santykiams už 
mėgsti” — taip atsakydavo lietuviai.

Ligšiol mūsą tauta nuo š'n griežto nu
sistatymo »ie«ukrypo ir, reikia tikėlis ne nukryps.

Daug kas dabar klau-i, ar tauta neuž 
įnirš Vilniaus, kuomet voki"Lai grųsin i Klai
pėdos knislų atplėšti nuo Lietuvos?

No, neužmirš. Lietuva negali Vilnoms 
išsižadėti ir neišsižadės, nes Vilnius vra mū
sų tautos kamienus. Atplėšta nuo to kamie
no lietuvių tauta nustoja viso to, kuo ji yra 
buvusi. Taip kaip Prancūzija neįmanoma be 
Paryžiaus, taip Lietuva be Vilniaus. Atimk 
iš prancūzų Paryžių, atimsi pusę, o gal tr 
didesnę Prancūzijos dalį.

Jei prancūzai per 40 metų rengėsi atva
duoti prarastų Klzas Lotaringiją, dėl to vi
somis jėgomis stojo į l*asaulinį Karų, tai 
su kokiu pasiryžimu mūsų tauta turi siekti 
Vilniaus atvadavimo. Klzas 1/įtari ugi j« Pra
ncūzijai reiškia tik tiek. kiek Lietuvai pora 
valsčių, o Vilnius — visas Lietuvos trečdalis, 
kurio pegalinm išsižadėti. Anot vieno rašy
tojo, Ijf Vilniaus nebebus daugiau lietuvių 
tauta, kokia ji buvo. Tai bus tautos skevel
dra.

Jei kas sako. kad Klaipėda yra lietuvių 
tautos kojos, tui Vilnius tikrai jos galva.

LIETUVOJE STEIGIAMI 
DRAGŪNŲ PULKAI

Kiekvienu valstybė stengia
si būti tvirtu, kad nelemtų va 
landų kas jos nesugriautų ii 
neužgrobtų. Didelėms valsty
bėms tokias pastangas vykdy
ti lengviau, nes jų rankose y- 
i*a dideli kapitalai, dideli tur
tai, didelė pramonė ir jos tu
ri milijonus žmonių. Mažo
sioms valstybėms užtikrinti 
savo saugumų yra kur kas Iv 
ngviau. Dėl to ir Lietuvai te
nka ieškoti ypatingų priemo
nių, kurie..- nereikalautų ypa
tingai didelių išlaidų ir neap- 
mnkintų pučių gyventojų, bet

čiau ar ji turi vilties kuomet nors Vilniaus Į puoj$ lietuvius iš pasalų ir jos. Daug metų tarp tų dvie- ir net flfcisliiems reikalama 
Tuo būdu matome, kad ne

apgalvotas, skubus lenkų gro
buoniškas žygis 1920 m. spa-

bloga valia buvo viso pustui- Rusijos atskirta dirbtiniu Le 
Tiesa, kelius į Vilnių dygliais ir erškė- |jo u|<vse įrodytu bei nustaty nkijos koridorium, sudarytu iš 

čiuis nuklotas. Vilniaus utvuduvimo žygiui į įu> Lietuvai ligšiol padaryta lietuviškų ir gudiškų žemių, 
visi lietuviai, Lietuvoj ir užsieniuose gyve- skriauda dar neatitaisyta. Su gudais lietuviai ilgiau, ne
mintieji, turi ugdyti ir fizines ir morulines į \|at, lenkai pasinaudojo savo gu su lenkais bendrai gyvena. į
jėgas ir jas telkti į krūvų. Kuomet tautu į (Įj(Įesniu Įiolitiuiu svoriu Va- Istorija nežino nei vieno lie-

ių ir gudų karo, nė vieno . ..... .
pinigais ir Vilniaus livlą pa- *uų tautų reikalų susikirtimo. 1>U< bii lank'j a ” 1 kurios didintų valstybės sau-
kreipė savo naudai, nors tie- Tuo tarpu apie lietuvių - len- nivt" l,u'>btl'imą ainieje gum^ |,eį atsparumų.

ir nelaimėje sąjungininkų n šiomis mintimis vadovauja- 
Įiadaiė jį aršiu politikos prie- ; ntij. visoje Lietuvoju ir stei-

•» ~ ------- t   *   | niurnu ii įnniumu vi m v '

Ims ne tik pasiryžusi, bet stipri ir vieninga, karų Europoje, savo įtaka bei tuv 
nieks ne nedrys abejoti apie Vilniaus kmš- • pinigais ir Vilniaus bvlą pa- &ių
to atvadavimo galimumų.

bylų pa
mirs tie

sa ir visų geros valios žmo- kų santykių eigų taip švelniai
Gal bfit ir gerai, kad Amerikoje sĮtortas njy įsitikinimas sakė ir sako negalima pasakyti. Gi dabar

yra aukštai pasiūlytas. Kuomet Europoje 
žmonių nervai įtempti, kuomet gyvenama Ka
ro baime, dauguma amerikiečių į tai mažai

visai kų kitų. Tuo būdu, len- nepr. Lietuva ir su gudais 
kai, tyčiomis nejiasteliėdanii neturi bendros sienos. Paga- 
šio pasaulio galiūnų, sulaužė bau, ir su Lenkija nepr. Lie- 

dėmesio tekreipia. Jie labiau susirūpinę tuo, ! visas tarptautines teises ir .tuva neturi jokių santykių, nes 
kas laimės beisbolo čenipijonatų, kaip eis padorių žmonių įsitikinimus ir -juos vra nutraukusi kruvina 
lutbolės žaidimai ir 1.1. Ar nesviikiau Imlų | visų Lietuvų, drauge su jos
ir Europoje sportų labiau išplėsti, negu gy-I sostine Vilniumi, įstūmė į di- 
venti vieni kitų neapykanta ir ruošti vietą |delį vargų.
karams.

LIETUVĄ APLANKIUS
Rašo L. Simutis__________

IR KITOS ISLEISTUVR3

Pačiam Vilniui tas vargas 
: reiškiasi jo nenormale būkle.
! Juk gana didelis Vilniaus mie- 
■ stas, su garsia praeitimi, pra
moningas, kelių ir geležinke
lių mazgas, jiervežamosios ir 
vidaus prekybos centras, da
bar liko kelių politinių sienų 
atkirsta nuo savo prigimtojo 
užnugario, su kuriuo jis visų 
laikų buvo sumigęs ir iš kurio 
gyveno. Dabartie keliai už-

Dar tebeskambėjo ausyse žodžiai, paša 
kyti Chicagoj parengtose man išleistuvėse, 
linkint laimingos kelionės, kaip, štai, po Fe
deracijos Tarybos posėdžio į kitas išleistu
ves buvau pakviestus. Jas parengė Brookly-
no veikėjai, mano draugai jr bendradarbiai.fabrikai 'sustojo, pre-

kvba apmirusi, žemės ūkis me 
•„r.

ISusirinko Brooklyno lietuvių katalikų sme-
tonėlė. New Jersev lietuvius atstovavo veik- * 1 >< ’lusis Elizabetho lietuvių parap. klobona.4' 
kun. J. Simonaitis, o New Yorko — kun. 
.Jagminas, kuris buvo atvykęs iš Mariana- l»olio pavaduoti kun. J. Šeštoko, kartu su 
manim vykusiu į Lietuvų.

Man šios išleistuvės ypatingai buvo bra
ngios, nes jose dalyvavo tie veikėjai vetera
nai, su kuriais, redaguodamas “Garsų” per 
aštuonerins metus, draugavau, tautinį ir re
liginį darbą dirbau. Aš visada branginau 
Kazio Krušinsko, Juozo Mačiulio, Petro Mo
ntvilos, Jurgio Tumasonio, Pūko, Subatienės 
ir visos eilės kitų veikėjų pasišventimą, dir
bant visuomeninį darbą ir su jais smagu 
buvo dar kartų susitikti.

Smagu buvo sutikti ir jaunesnes Brook
lyno katalikų jėgas: energingųjį kun. Jonų 
Balk finų, kun. Aleksiūnų, kun. Lekėšį, Khzį 
Vilniškį, St. Lukoševičių, “Draugo” bendra
darbį. (Jis dažnai pasirašo L. S. dėl to kai 
kas mano, kad aš esu jo rašomų straipsnių 
autorius). Jaukioj išleistuvių puotoj buvo ir 
daugiau veikėjų, net. iš Anisterdani, N. Y. p.

lių mėn. 9 d. ne tik suardė 
Vilniaus gerbūvį, ne tik pas
merkė visą Lietuvą (80,000 
kvadratinių kilometrų su maž
daug 4 milijonais gyventojų) 
kamuotis nenormaliose, dirb
tinėse gyvenimo sąlygose, bet

šu. Šiandien, kai mus nuo to 
lenkų tamsaus pasielgimo ski
ria 15 metų, galima diųsiaiij— pal-uošti karo tarnybai, 
tvirtinti, kad tik gėda lenkus
vev< *a nepripažinti 1920 m. j gQnuįs į)US priimami kavale- 

ir neužmirštama Vilniaus i 4- klaidų, laiiau pd- įrįjos atsargos karininkai ir
skriaudos žaizda. Juk niekas jtys ,enkl? toliau numatytieji kareįvįaį į.. visį tįe vyraį. ku- 
negali iš Lietuvos reikalauti, 17*^®* neabejotinai supranta, , rį^ f,n|<a kavalerijos karo tai

kai! savo skriaudėjams ji pir

giami dragūnų pulkai. Kas 
yra dragūnui? Tai yra raite
liai paruošti karo tarnybai. 
Jie bus steigiami būriais. Dra
gūnais

t
moji paduotų rankų, dar Vii- j 
niaus bylos Lietuvos garbei 
priimtini būdu neišsprendus. 
Lietuvai lieka dar vakarų kai 
niynas — Vokietija. Iš dvic 
jų pusių lenkų suspausta Lie- j 
tuva ilgų laikų neturėjo ki
tos išeities, kaip iš savo va
karų kaimyno semti kultūros 
vertybes, jose ieškoti atlygi
nimo už medžiaginius bei kul
tūrinius nuostolius, kuriuos i
lietuvių tauta turėjo Vilniaus

rdi. Tai vis išdavos nenorma- ”etekusi Štai priežastis, ko- ...
lios, galima sa tr, priešgam-! <K‘1 <lan8 ttepMKmusOTno
tiškos Vilhiaus dabartinės bū-1 Lietuvoje buvo jaučiama 
klės. Suprantama, kad nuo jos ' oLieeių kultui os įtaka, buvo 
daugiausia kenčia patys Vil
niaus krašto gyventojai. Todėl
paskutiniuoju metu jie deda 
daug pastangų, kad sutrukdy-

lietuviui artima vokiška kny
ga, technika ir mokslas.

Lietuviai nieko neturi prieš 
vokiečių kultūrų, ypač kai sa-

tų juos supančiojusias sienas.; ve ir savo laimėjimus gerbia.
JJetuva, hustojusi sostinės 

taip Įiat daug nukentėjo. Ji 
nukentėjo daugiau, negu ga-

kad tokios klaidos turi buti nj.Į>uj dragūnai turės
►s, pada- |

rytos skriaudos atlygintos ir
nelaukiant atitaisytos, pada- patys įS|aikytį tinkamų arklį,

turės saugoti savo uniloriii.i
teisi, ūkiškoji bei <hasinė lyg- :r kįĮUS SU tarnybos pareigo
švara atstatytu. Tai bus tik 
tada, kai Vilnius su savo že- 
mėmis bus
ugdžiusiai ir jo įeiKunngai , tarnyboje 7 metus. Ir tik po 
Lietuvai, kuri tik viena yia galės būti dragūnais.

Dragūnų tamyba tęsis septy
nerius metus. Tačiau visų tar- 

(Tęsinvs ant 3 pusi >

mis surištus daiktus. Stodami 
į dragūnus, vyrai turės būti

grųžmtas jį 1S_ tikroje. Lietuvos kariuomenės 
ir jo reikalingai

senosios didžiosios Lietuvos 
kur.: gaiKštijos paveldėtoja.

T»b

Bet lietuviai mato skirtumų j Šiandie, tavoršeiai, Vii- kęs, leidos bėgt, savo pulką 
tarp vokiečių ir kitų vakarų niaus gedulą. Penkiolika, me-j pametęs, šaukdamas sulenkė-
Kuropos tautų kultūrų ir nie

žėtų įsivaizduoti kitų, turtin-, kam jokių išimčių nepripažį- 
gesnių šalių piliečiai ir jų vy-! sta. Lietuviai nori, kad Lietu- 
riausybeB. Vilnitos — didžiau-; voje laisvai ir niekieno nekliū
siąs ir gražiausias Lietuvos 
miestas, kuriame per amžius 
buvo kraunamas visas šalies 
turtas, statoma daugybė vi
sokių rūmų ir bažnyčių. Da
bar, Vilniui tapus menkos le
nkų vaivadijos centru, visi tie 
turtai stovi nenaudojami. O 
tų turtų nustojnsi vakarinė,

tų, kai prošepanai pagrobė jusiu akcentu: “eime by kil
Vilnių ir po šiai dienai jame 
sėdi. Ta proga pašnekėsiu 
jums keletu Kaskamdarbo sū

dą! — choc by kuda!” 
Išsklaidęs vištų būrį, pro-

šepanas įsakė savo legijonu-
domos rungtyniautų viso pa
saulio kultūros, kad Lietuva 
galėtų naudotis visais bet ku
rioj srity laimėjimais, visais 
išradimais. Jeigu to viso lig
šiol Lietuvoje nebuvo, tai yra 1

rinktų pripotkų su prošepa- ms surinkti trofėjus. Kasta 
nars, kada jie rengėsi užimti žiūpsnys vištų apatinių plunk 
ne tik Vilnių, ale ir visų Lie- snų ir didelė plunksna iš gui- 
tuvų. džio vuodegos. Didis proše-

, ----------- panas telet’onavo paštu agen-
Kada Suvalkuose ėjo dery- turai paskelbt lenkų ir pran- 

kaltas lenkų grobuoniškumas; bos, prošepanų armijoj dėjo- cūzų laikraščiuos tokį prane-| 
ir jų įnirtusi propaganda už- si taip: Šimų: “Bežygiuodami per

— Preč su derybomis! Ei kresus, visur randame lenkų 
legijony, mano dvaro gelliėt L kultūros žymių. Viename su-

sieniuose, kuri vaizdavo lie-
Kerbelių šeima. Visų vardų čia nepajėgsiu ; savo nepriklausomybę apgynu , tuvius, kaip Rytų Europos tai
suminėti. Tik pažymėsiu, kad jų atsilanky- i >i, Lietuvos dalis, buvo pri
mas Įiądarė man daug malonumo. Vadinas, varsta viską sau iš naujo ku 
senieji draugai manęs dar neužmiršo! Ar ga
li kas būti malonesnio?

Iš pusakvtų kalbų ir linkėjimų suyra -j gražiai įvykdžiusi savo jėgo-
tau, kad visiems lietuviams, nežiūrint kar'mis. Tai liudija visi Lietuvos 
jie gyvena, gyvai rūpi mūsų tautos reikalai,1 lankytojai, net tie patys len-

rti laikinoje sostinėje Kaune. 
Ir Lietuva tą uždavinį yra

kos drumstėjus, kaip komum 
stų šalininku*, r.^ugyvenamą 
ir tautiškai nenusistovėjusią 
tautą.

Visi tie kerštingi lenkų pra 
sitnanymai dar netaip seniai

— sušuko prošepanų genero
las.

lietuvėjusianie kaime, išsklai
džius vištų pulkų, pastebėtas

Kas tau ^rangesnis:— lenkų rasės gaidys. Tos ru-
šės gaidžių plunksnomis se
novės siektos dabindavo sa
vo konfederatkas. Sumuštas

taip pat viso pasaulio lietuvių kongresas, 
į kurį uš ant rytojaus (liepos 31 d.) ir išvy
kau. Beje, išleistuvėse dalyvavo ir mano ben
drakeleivis adv. J. Grisius.

Kad biski hūč praleidęs paminėti svarbų 
dalyką, būtent, kad tuoj po Federacijos Ta
rybos posėdžio, pas gerb. kun. J. Bnlkūną 
klebonijoj buvo lietuvių katalikų 'laikraščių 
redaktorių — M. Zujaus, A. Kneižio, K. Vil
niškio ir L. šimučio susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir šie kunigai: P. Juras, J. Balko
nas. P. Lekėšis, P. Jlinkaitis ir A. Kamžiškis. 
Pasitarius bendrais katalikų spaudos reika
lais, padarėme užuomazgą Amerikos lietuvių 
žurnalistų sąjungai, kurių turėjau garbės at-

, Lietuva ir be vieno ir be kito negali gvven- stovauti pasaulio žurnalistų konferencijoj, 
ti. lr dėl to — ji nepaleis Klaipėdos krašto buvusioj Klaipėdoj ir Giruliuose.

kai. Tačiau suprantama, kad 
visa tai kaštavo gana daug 
lėšų ir buvo reikalinga dide
lio pasiryžimo, bei visos lais
vos Lietuvos tautos energijos, 
kuri, turint Vilnių, būtų bu
vusi nukreipta į nenaudinge- 
snę ir tikslesnę pusę. Nuo to 
ir pats Vilniūs būtų daug lai
mėjęs.

Medžiaginiais nuostoliais ne 
sibaigia visos Lietuvos nelai
mės dėl Vilniaus jmgrobinio. 
Atplėšiant trečdalį žemių, bu
vo smarkiai supainioti ne tik 
ūkiški, bet ir politiniai bei 
kultūriniai visos šalies santy-

dvaras ar legijonų galvos ? — 
paklausė prošepanų kareivis.

— Klojiu galvų kiek nori, 
buvo Varšuvos diplomatinėje Į o mano dvaras tik vienas!— gaidys kovos lauke paliko 
kalvėje kalami ir po visų pa i suriko prošepanų generolas, vieną vuodegos plunksną, kli

— O kai tie klopai neteks rią kaipo laimykį siunčiu Z<-- 
galvų.’ — paklausė kareivis, ligovskio kepurei Įiapuošt.

— Kai bus dvarų, bus ir
klopų! — atšovė Įirošepanas

šaulį skleidžiami Tačiau šian
dien jie jau (langelio nešališ
kų stebėtojų yra visiškai iš
sklaidyti, bent šviesesniuose 
pasaulio centruose. Čia sumi
nėtų lenkų piktų prasimany- Viename lietuviškam kaime 
mų dėka lietuviai negali būti ; prošepanas užklupo vištų pul 
jiatenkinti. Viso jiasaulio lie- ką, kurį vedė labai šlakeckos 
tuviai ir Lietuvos draugai šia- išvaizdos gaidys. Būdamas 
ndien turi vieną gana svarbų 
uždavinį — pasaulio šviesuo-

uarsumo pavyzdys savo bū-' 
riui, prošepanas, kaiji boin- 

menę įsąmoninti ir nurodyti, l»a, įpuolė į vištų pulką ir pa
kas yra tikram® Kvtų Euro sivijęs jų vadą, kirto savo 
pos tvarkos ardytojas, kas .šoNele gaidžiui per vuodėgą.
neleidžia čionykščiam gyveni
mui ramiai nustovėti ir kas

Gaidys, nesitikėjęs tokio štai 
gaus puolimo, dvasios nete-

— Co znači (ką reiškia) 
valio? — klausia prošepanas 
Lietuvos kareivio, žiūrinčio 
tvarkos.

— Tai reiškia: mušk prosepanūs iŠ Lietuvos.
— Mane! — paklausė pro

šepanas.
— O kas tu toks esi?
— .lestam polak z imk! Bai

singai}’. (Esu lenkus nuo Bai
sogalos) — paaiškino proše- 
panas.
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DRAUGO RADIO

Spaliu M d. 1935
Gimimo Pan. Šv. Parapijos Svet. Marquette Parke

PRIE 68-TOS IR WASHTENAW GATVIŲ, CHICAGO, ILLINOIS

-•*»> ■

Šokiai prasidės 8 vai. vakare.

Koncertą išpildys Sasnausko Vyrų 
Choras ir solistai.

Koncertas prasidės 5 vai. popiet.

Šokiams gros Lon Laban’s Orkestrą.

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

"A - . FT* 4

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS

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

■ ''į

Tr.-v*

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

KASTAS SABONIS. žymus baritonas, kuris linksmins 
“Draugo” Radio Koncerto publiką savo dainomis.

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

% <
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DRAUGAS Trečiadienis, spalių 9 d., 1935

A. L. R, K, FEDERACIJOS SEKRETO* 
RIAUS RAPORTAS 25 KONGRESUI

k

Federacijos apskr. Plttsburyh. Pa. už Vilniaus
litėralūrą ..........................................................................

I’ittston. l’a. per M. Zuju Vilniaus panai Ir žuukl. 
tvilkęs - Bu r r e, Pu. per M. Zujų Vllniuua pasui

ir ženki...........................................................................

Lapineio mėn.

.40
4.XU

4.1 J5 I
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS , Lautaitis, Kenosha miesto va-' Ačiū ir choro nariams, ku- 

ldybos narys Jonas Marcin- rie patarnavo prie stalų. Visi

Kandidatai į Valdybą
1. Kun. Jg. Albavičins, Chicago, III.
2. A. Bacevičius, Chicago, III.
3. Kun. .1. Balkonas, Brooklyn, X. Y.
4. Kun. ,1. Čepukaitis, l’hiladelphia, l’a.
5. l‘etr. Druugelienė, Brooklyn, X. Y.
G. M. (lUiinskaitė, Chicago, III.
7. Kun. .1. Jakaitis, Chicago, III.
IS. Kun. l’r. Juras, La\vreiice, Muss.
9. Kun. l’r. Juškaitis, Cumbridge, Mass.
10. Kun. Al. Kazėnas, Pittsburgb, l’a.
11. A. Kncižys, Boston, Mass.
12. Pral. M. Krušas, Chicago, 111.
13. K. Krušinskas, Brooklyn, X. Y.
14. Kun. dr. J. Končius, Mt. Carinei, l’a. 

J. Mačiulis, Brooklyn, N. Y.
A. M užeik a, Brooklyn, X. Y.
T. Mažeikienė, \Yoreester, Mass.

KENOSHA, WIS.Federuc. 3 sk lioalon, Mae* Vilniau* našlaičiams 418.00 
Feder. 4 ak. Boston. M u g*. Katalikų Vnlvurultetui 13.00 
Feder. 3 sk. Boston, Mum*. I.DS 1 kp. duoklė . . 1.00 
Visų šventų pu r. Rosclund, Vllniuua pasui Ir ženki. 13.80 
Feder. 12 »k. Cicero. III. Vilniun* pasui Ir ženki. 12.00 
Feder. 18 sk. Chicago, UI. Viiiiiuu* pasui ir ženki. 6.25 j 
Kun. S. Slruekus gen, Žukausku fondui

Viso įeigų lapkr. mėn......................................... 468 05
Gruodžio mėn.

Federacijos 18 sk. Lowell, Mus*. Vilniau* pusui
tr ženkleliai ....................................................................

Viso jeigu gruodžio mėn.................................
Sausio mėn. 1935 m.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų sk. Archer lleiglit* 4100 |»; • ,ir
Liet. Labdarių Centras ........................................................ 1.V0 , blO pUSlUKltllUS. IVUI1. M. UT-
Federucljos 8 ak. Montello, Muss. dr-Jų mokesčiui 4.('0
Federacijos 10 sk. Norwood. Muša. dr-jų mokesčiui 11.00 
Federacijos sk. Uridgevtllc, Pu. dr-jų mokesčiai . . 3.00 

Viso jeigu auuslo men..................................... 430.00
Vasario mėn.

Federacijos 62 sk. I*ltt9burgh, 1’u. dr-jų duoklės 415-00 
Philudelphia. l’a. Šv Jurgio par. dr-jų mokesčiai 11.00 
Feder. 3 sk. Boston, Muss. kutulkų našlaičiams 14.00 
Federacijos 3 sk. Boston. Muss. Kut Universitetui 14.00 

Viso jeigu vasario mėn..................................... 464.00
Kovo mėn.

Rugsėjo 29 d. Kenosha bu- 
roo į vo didelė puota. Buvo tai kur

tu vardinės mūsų buvusio kle
bono kun. M. Urbonavičiaus, 
jo išleistuvės ir kartu mūsų 
naujo klebono kun. A. Andriu-

44 80
44.80

bonavičius yra Kenoshoj la
bai daug pasidarbavęs, todėl 
visi parapijouai yra jam labai

15.
16.
17.
18. Kun. dr. J. Navickus, Muiiunapolis
19. Kun. X. Pakalnis, Brooklyn, X. Y.
20. Kun. K. Paulonis, Brooklyn, X. Y.
21. Dr. A. Rakauskas, Chicago, III.
22. Leonardas Šimutis, Chicago, 111.
23. K. Sriubienė, Cicero, III.
24. Kun. J. Švagždys, Montello, Mass.
25. S. Subatienė, Brooklyn, X. Y.
2G. J. Tumasonis, Brooklyn, X. Y.
27. Kuli. K. Urbonavičius, Boston, Mass.
28. O. Vaiciekauskienė, Brooklyn, X. Y.
29. Kun. J. Vaičflnas, Cicero, III.
30. Kun. J. Vaitekūnas, Providence, 1J
31. Anastazas Valančius, Cicero, III.
32. V. Žalnieraitis, Brooklyn, N. Y.
33. M. Zujus, U’ilkes - Barre, Pa.
34. J. Kriščiūnas, Chicago, III.
35. K. Vaišnoras, Pittsburgb, Pa.
3G. A. Paleckis, Pittsburgb, Pu.

1.

FINANSINĖ APYSKAITA
Įeigos Mėnesiais 

Rugpiūčio mėn. 1934 m.
Balansus likęs po 24 Kongreso ........................... 4621.85
l’ral. Kruša* už knygutę “šv. Metai ir Kai. Ake. 418-00 
Moterų Sujungus Centro mokesčiai už 1934 m. 10.oo
Parapijos choro mokesti*. VVaterbury, Conn............. 1.00
LKKSA 87 kp. Plttshurgh, Pa. mokesčiai ............. 1.00
Moterų lsibdarvbės dr-ja, Cleveland, Ohio .... 100
Sodftllctės dr-ja Clevcland. Ohio ................................ 1.00
L. Vyčiu 2r. kuopa Clcvcland, Ohio ........................... 1.00
Kun. .1. Angelaiti*, pavienio mokestis ...................... 1.00
Už Vilniaus pasus ir ženkleliu* Clevelund, Ohio 20.7 5 

viso jeigu rugp. mėn..................................... 446.75
Rugsėjo mėn.

Federacijos 49 sk. Lowell, Mus*., Vilniaus pasai
Ir ženki............................................................................. 316.65

Federacijos 16 sk.. Chicago, III, Vilniau* pasai
ir ženki..........................................................................  417-40

\Vlso jeigu rūgs. mėn.......................................... 434.05
Spalių mėn.

Federacijos 30 sk. t'lev. land, Ohio gružlio cen
trui už vargonininku bankieto ttkletu* .... 416.08 

Federacijos apskr. I’ittahurgh, Pa. surinktos au
kos Vilniaus reikalams spalių 8 d.................. 24.91

Federacijos apskr. Piltsburgh, Pa. Vilniaus pa
sai Ir ženki. ....................................................................... 3.45

muo 
Kuris 
Žino

Ar Gyduolė, Kurią imate 
dėl Galvos Skaudėjimo 

Neuralgijos ir Reumatizmo 
yra SAUGI yra Jūsų

Gydytojas
Paklauskite Jo

r- \ n

Nedėkite Savo ar Savo 
Šeimos Sveikatą Pavojun 

Nežinomais Vaistais

PIRM negu Imsite koki nežino
mą vaistą dėl gahos nkaudėjl- 
iiiu; arba dėl reumatizmo gėlimo, 

ne-urltls ar neuralgija, pasiklaus
kite savo gydytojo ką jis mano 
apie J| — prilyginus su Tikru Ba- 
yer Aspirin.

Mes sakome tai dėlto, kad piltu 
negu Bayer Aspirin buvo išmalus, 
gydytojai patardavo nevartoti taip 
vadinamų '' m k a ii s m o ’ ’ palcng- 
vintojų, nes Jie paveikdavo vidu
rius ar šlrd). Išradimus Bayer As
pirin daug ką pamainė medicinos 
mokslo praktikavime.

Neapskaltoini įtiksiančiai Žmo- 
lų. kurie per metų luetiia vartojo 

Bayer Aspirin be blogų pasekmių 
prlroilo, kad moksliški tyrinėjimai 
kas link Jo saugumo buvo teisingi.

Atsiminkite: Genuine Buye.r As
pirin yra skallouuis tarp gis-k'lao- 
stp Milų <lar išrastų palengvini
mui galvoa skaudėjimo Ir visų 
impriuitų gėlimų... Ir saugus kiek
vienam attucniul reguliariai var
toti.

Galite gauti tikrą Buyc,r Aspirin 
l»Ue vaistinėj — neprašant vien 
"aspirin”, bei visuomet sakant 
BlAYER AHPIR1N kuomet perka
te.

Bayer Aspirin

VVilkes - Barte, Pa. Vilniaus našluičium*............. 416.35 1 kllU. AndliuŠis taikė SV. Mi-
l-'ed. skyrius 18, Cldcogo. Vilniaus pusui ir ženki. 10.30

8. u u 
3.35 

I l.iiO 
12.65 
6.00 

467.65

Fed. skyrius 18, Chicago. dr-jų mokesčiai
Fed. 12 sk. Cicero. Vilniaus pasai ir ženki............
Fed. 15 sk. Chieaco. dr-jų duoklės ............................
Piltsburgho l'ed. apskr. Vilniaus pasai ir ženki.
Fed. 18 sk New Biiluin, Conn. duoklės

Viso jeigu kovo mėn......................
Balandžio mėn.

Piiiladelphiu, l’a. Šv. Andriejaus par. dr-jų duoklės 45.00 
Philadelphla, Pa. Sv. Kazimiero par. dr-jų duoklės 3.00 
KiugHlon, Pa. Vilniaus pasui ir ženki, per M. Zujų 34.60 
Pitlston. Pa. Vilniaus pasai ir ženkleliai per p. Zuj.ų 7.30 
VVllkes-Burre, l’a. Vilu. pasai ir ženki, per p. Zujų 1.5® 
Indiana Harbor. Ind. dr-jv duoklės ........................... 4.00

Viso jeigu balandžio mėn................................ 466.40
Gegužės mėn.

Feder. 49 sk. Lovvell, Mass. dr-jų duoklės .... 49.00 
Piltsburgh, Pa. Fed. apskr. Vilniaus pasui ir ženki. 3.40 
Fed. 47 sk. Provdenee, R. 1. Vilniaus naši............ 20.00

Viso jeigu birželio mėn................................. 431.00
Lūpos mėn.

Moterų Sąjungos ccnt.ro duoklė už 1935 m. ,. 410.00 
Piltsburgh. Pa. šv. Vincento dr-jų duoklės ...... 10.00
Iškeistu 41000 Lietuvos Bonų (50.00 nėra '/, ) 1000.00 
Fed. 38 sk. dr-jų mokesčiai per I’. Muiiolj .. 16/J0
Nuošimčiai už Liet. Laisvės Paskolos Bonus .... 50.00

Viso jeigu liepos fciėn............................. 41086.00
Rugp. mėn.

Liet. Darbininkų Są-ga So. Boston, Mass.............410.00
Homesteud. Pa. dr-jų mokesčiui ..................................... 4.00

Viso jeigu rugp. mėn...................................... 414.00
Viso per metus ................................................... 41668.81

Įeigų Paskirstymas
t irgunizacijų ir draugijų duoklės ............................ 4190.00
Vilniaus reikalams ............................................................. 88.26
Įvairios įclgos ----- -  ... .. x.............. •............. 54.40
Vilniaus pasui ir ženkleliai ........................ I 176.15
Už iškeistus 41000 vertės Lietuvos bonų .... 1800.00

Viso per metus ........................................... 41568.81
Balansus po 24 Kongreso .......................... 621.85
Viso .....................................................................  42180.76

Visų Metų Išlaidos ir Jų Paskirstymas
Sekretoriaus alga ....................................................... .. . 4680.00
Pasiųsta Vilu. Geležinio Fondo Valdybai Kaujne 306.00 
Mokestis j National Cathollc Welfare Conference 100.00 
Kongr. bankieto Clevelunde vargonininkų ti kietai 18.00

clioras įteikė buvusiam ir 
naujam klebonams gėlių. G. 
Klevickaitė padainavo lie
tuviškų dainų. Mokyklos \ai-

kus, žynius biznierius K. La- 
banauskas, Federacijos pirm. 
Jonas Trakšelis, darbšti pa- 
rapijonka Pilipavičienė, biz
nierius V. Bitautas, Vyčių pi- 
rniin. Juozapas Šaulys, ban-

valgiai ir gėrimai buvo cho
ristų nešami į stalus.

Dur kartų visiems ačiū ta
ria rengimo komisija: Gabrė
nas, Šarauskas ir Stulgaitis.

kučiai padriliavo. Taipgi se 
sėlių Pranciškiečių išmokyti jkieto ‘engimo komisijos narys 
padainavo porų dainelių. Po J K * Stulgaitis, svočias kun. P. 
to broliai Gyliai su akompa- Viskis, buvęs klebonas kun. 
nistu Kari Puch, visus žavėjo Urbonavičius ir dabartinis 
savo muzika. Jiems baigus, į 'klebonas kun. A. Andriušis

Po kalbų prasidėjo pietūs. 
Širdingai dėkojamu visiems

teikta kun. Urbonavičiui do
vana vardu visų šio bankieto
aukotojų. Senas parapijonas [lietuviams, kurie prie šio pa- 

dekingi ir linki geriausio pa- j juozapas švelnys taipgi a- 'rengimo prisidėjo ir atsilankė, 
sisekimo naujoje vietoje. ' bicni buv< ir dab kiebonams Ta proga galima pažymėti, 

Ryto 7 vai. mūsų klebonas | įtCtkė dovanų

Kun. M. Urbonavičius, kati 
parodyti savo meilę Kenosha

Bazaras jau arti. Parapijos 
komitetas dirbu, kati bazaras' 
pasisektų. Šįmet tikimės sėk
mingo bazaro. Visi parapijo- 
nai laukia pirmos bazaro die
nos. Kviečiame ir apylinkių 
lietuvius atvažiuoti ir pasilin
ksminti per mūsų bazarų.

kud buvo svečių net ir iš Chi-cagos.
šias, o 8 vai. kun. P. Biskis 
šv. Mišias laikė ir angliškai 
pasakė pamokslų. Kolumbo 
Vyčiams, kurie į mūsų para-

Taipgi norime padėkoti vi-

SHEBOYGAN, WIS.
Parapijos vakarienė, įvyku

si rugsėjo 29 d., pasisekė vi-
parapijai, įteikė naujai paau-1 rėjoms: Gabrienci, Šarauskie- saįs atžvj|gjaįs. žmonių buvo 
ksuotų kielikų. Už dovanų pa-įr.ei, Andriulienei, Kasiulienei, daug, cboras įr pavieniai dai- 
rapijonai labai dėkingi kun. Balčaitienei, Čiakienei, Ališau nulinks
Urbonavičiui. skienei, Kilikevičienei, Doršie-

Kalbėjo parapijos sekreto- nei, Zalatorienei, Lebeckienei,
. rius Jonas Druktenis, Birutės Lukoševičienei, Yuškienei ir nnngosios sv. Misios, kurias . .... . . c<. , ..., , .,. dr-jos pirmininkas Antanas Stulgaitieneilaikė kun. Urbonavičius.

Už gražų bažnyčios papuo
šimų širdingai ačiū seselėms 
Pranciškietėms, kurios daug 
dirbo, kad bažnyčia būtų gra
žiai išrėdyta.

pijų atėjo “in corpore” klau
syti šv. Mišių ir priimti šv. 
Komunijų. 10 vai. buvo iškil-

; salėje puota. Programų pra
dėjo parapijos cboras, vado-, 
vaujant S. Jonikui. Paskui

jau veikia. Atvykstantieji su
sipažinti su Kaunu šia stoti
mi labai džiaugiasi, nes pil

tiems nereikia ieškoti nakvy
nių. Netrukus Lietuvos turi
zmo sąjunga mano panašias 
ekskursijų stotis įsteigti viso- 

irSokr. kelionės lcšou j Kongresą ................................. 19.00 yviiipytiPHė ir irrayp^neHANauja Sekretoriaus finansų knyga ............................ 2.26 zyiliesiiese ir giaztsutse
FederaclJo^atstov^keUonės lėšos j Viso LietUVOS Vietose. ŠlOS stotys
Atspausdinimas 24 Kongreso protokolo ir kili

spaudos darbai................................................................. 31.62
Dariaus - Girėno Paminklu Fondui ........................... 40.00
Pašto ženklai Ir raulinės Išlaidos .......................... 11.36
Centro iždininko išlaidos ................................................... 9.40

Viso išmokėjimų ...........................--.... 4 1487.83
(eigų per metus .......................................... 42180.70
išlaidų per mietus .....................  1487.93

Lieku balansas ... .................................. 4082.83
Federacijos Turtas

Lietuvos Laisvės Paskolos bonų ........................... 45000.00
Metropolitan Hiate banko kvitą už U. H. boną 50.00
Cash ižde ................................................................................ 092.83
Viso turto bonais ir cash pinigais ....................... 43742.83
Liet. Darb. S-gos paskolos nota ........................... 65000.00
Buvusieji studentai Feder. skolingi doleriais 420,882.50 
Buvusiell studentai Feder. skolingi šveicariškais

frankais ............................................................ 140.200.00 f.r.
Buvusieji studentai Federacijai skolingi Vokie

tijos markėmis .................................... .. 11,124.00 ink.
L. ^lmmls, sekr.

daug Lietuvoj gyventojų pa
ragins plačiau pažini i savo 
kraštų. Tsb.

AKIŲ UGDYTOJAI:

25 METĮI PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

LIITUVOJS STEIGIAMI 
DRAGŪNŲ PULKAI

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

nybos laikų jie galės gyventi 
namuose. Tik tam tikru laiku 
jie turės dalyvauti manievruo- 
se ir kituose kariškojo paruo
šimo veiksmuose. Visų dragū
nų veikimą prižiūrės kariuo
menės vadas, o juos organi
zuos Lietuvos karo kavaleri
jos viršininkas.

keliautojai po Lietuvą ir eks
kursijos, kurios atvažiuoja pa 
matyti Kaunu ir susipažinti 
su Lietuvos kultūros, mokslo 

.; ir meno įstaigomis. Dabar to
kia ekskursijų stotis Kaune

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ZinončM, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
oesvcikbs, atgauna savo jėgas. įvei
ksią ir pasidaro stipresni tr gyvesni 
oo to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

' NlIGA-TONE yra pastebėtinos vni-
Tiphm (il’MLritlmi t ant iivnip šia* dėl moterų ir vyrų, kurie susi-nesa, (naganai i/tiunoje laukė senulVėM. jis padaro juos švei

čiu tiėi-ji nHiiiipiiM AKkiri <1rn tvirtesniais ir priduodu Jiemsjau nei a naujiena. msKin arą- nttlljŲ Rpėku darbui. Jeigu jos esate
trfinu būriai ir Kiršini hnvn i"'5"®" arba 8l|Paa*’ pamėginkite NU- girnų uiti imi n ugnini nmo OA.TONE. I’o keletą, dienų Jūs pa
tiriu Lietuvos šilui 111 smuilims -stebėsite dideli pagerinimą, put L/lttuvuH barnių bąjungos. NUOA-TONE parduodamas vIhom 

valstlnyčlose. Nepriimkite pamčgdžlo- 
Nuo užkietėjimo imkit—UGA.-8OL 

jlmų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUOA-TONE.
— Idealų Ltaosuotoja viduriu tio Ir 
Mo.

Bet dabar kariuomenės vado
vybės organizuojami- dragūnai 
turi didelio pritarimo visame 
krašte. Manomu, kad jau ne
trukus visuose Lietuvos mies
tuose, miesteliuose ir didefl- 
niuose kaimuose bus įsteigti 
dragūnų būriai, iš kurių vė
liau susidarys atskiri dragūnų 
pulkui. Tsb.

KAUNE EKSKURSIJĮI 
STOTIS JAU VEIKIA

Jau seniai Kaune buvo ke-, 
liamas sumanymas, kud rei-Į 
kia įsteigti ekskursijų stotį.' 
Joje gali nakvynes gauti viail

1 .ooątfJčS***

BAKINGPOWDER
for flnost kMkinqs
Šame price today 
as45years a$o*
25 ounecs for 25$
imi.Hrit wk« ataka naikini 
k«t kaklai paardat «>a«der

MILLIONS Of POUNDS HAVf BffN 
IR F n R v Oil P f. O V F OMMtMT

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kainp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabaa 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
akirtų valandų. Room 8.

Phomo CANal AR2R

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 8. Leavitt St

CANal 0706

OR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2463 W. 63rd St., Chicago 1
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 9267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1921 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija <499 s<» Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki t popiet
4 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kam pas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutari)

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM ir CHIRURGAM

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutari}

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1920

Ofiso Tel.: PROspect 6876
Res. Tel.; HEMIock 6141.

Rezid.: 2515 W. 69th Mt.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:80 iki 8:30

Tel. CANal Gi 22

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

Seredomis Ir Nedčllomle pagal sutari) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tei. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Mtreet

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Ros. VICtory 2343

DR. A. J. DERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:30-8:80
756 VVEST 35tb STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VTRUnia 0911

Ofiso nU.: t—t Ir •—B p. m 
Nedėliomis pagal sutari)

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
t lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDway 2 8 8(»

OFI8O VALANDOM:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 lkl 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAM ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel TARde *W4 

Rea: Tel. PLAae 24«4

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v. 
Nedėliomis nuo 19 iki 12 diena

nininkai palinksmino publikų 
(Tęsinys ant 5-to pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DENTI8TAS
1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehiU 0617

••24 S. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėliojo pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RBE.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 iki 2 popiet — 6 lkl 2:«0 vak. 
Nedėliomis ouo 11 ryto lkl 1 p.p

EMIL DENEM ARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denetnark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausi Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote, 
šiemet, daugiau negu bite kada pirmiau -

BjUJICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 41(

I

ccnt.ro


I

Trečiadienis, spalių 9 d., 1935 p Ltgžž. R

JAUNIMAS
L. V. “Dainos” Choro Aidai

Kai muzikas Juozas Sauris Choras augu
išvertė (Jilbert ir Sullivan o- L. V. “Dainos” chorus spa- 

VADAI LANKO KUOPAS visoje Vyčių organizacijų, šį-1 perėtų “Pinafore”, pavadin- rčiai auga naujomis jėgomis.
met mini suvo dvidešimties damas jų Laivyno L aivas ‘ M i-1 Pastaruoju laiku clioran įsi-

Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

' pskr. Valdyba paskelbė, kad
šių metų lapkričio mėn. 3 d. ---------
(sebnadieių) L. V. 24 kp. ! I**““* ”uo 4 >
Vyčių Ramovoje (West ISidėjj gražiu programų. Po prakul- 
įvyksta metinis Cricagos aps- Eolo pasakė klebonas, kun. J.

Klikas ir kun. J. Maltis, Mil- 
\vaukee - Bucine lietuviu k'e

SHEBOYGAN, WIS

Livtuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio veikėjų būrys: M. Pe
traitienė, M. Brazauskaitė, F.
Paulaitė, J. Glebauskas, J.
Petraitis ir J. Poška, pereito
piriūadienio vakarų asmenis- j iškilmes Vytauto darže, 
kai aplankė Koselando ir ln-; tai dar ne viskas.

metų gyvavimo jubiliejų. ndaugis’, žmonės mažai at-'rašė šie nauji nariai: A. Štur-
Šių svarbių sukaktuvių mi-; kreipė dėmesio. Bet kai L. V. maitė, St. Baltrušaitė, O. llo-

nėjimas pradėtas Jau pavasa-1“ Dainos” choras jų atvaidino liniaitė, B. Abaravieiūtė, Pr. j pi n s >
ri- Liepos Ketvirtąją _  Vy- pereitų metų Lietuvių audito- Gatelytė, J. Vilkanskas, J. Pe- , htal)d\ta n se

. ..... • • .__ • 2 v- , ....... -X-. , „__ • Pernai vienok

kričio Vyčių seimelis.
Toki seimeliui buvo rengia

mi seniau regulariui kus met, 
bet apskričio veikimui susilp- 

keletų metų, su

tuviai padarys savo darželį 
Geliu puikiausių.

Jo Ekscelencija vyskupas 
.Matulionis apsibinkys j She- 
hoygunų lapkričio 17 «l. Šv. 
Vardo draugija rengiasi tų

bonus. Dabar bus du stambūs ***’11,1 dnet i-aJImiiigų piiė- 
parenginiai: kortų vakaras, re naujų na' ių.

seimelių rengimas.
trošius, J. Juozaitis, A. Benai- |Pernui vieIM>k apskričiui atgi-;kričio 2 ir 3 d

* ' v I j • TV - i

ngiamas Tretininkų, spulių 13 
d., ir rudeninis bazaras, lap-

ėiai buvo surengę atmintinas rijoje, visi, kurie jų matė, rei _ v
Bet kalavo, kad ji būtų pakarto- tis, V. Rėkus ir A. Šeriūtė. ^us susaukta seimelis Dievdj 

ta. Ir reikalavimu choras pa---------------------------------- Apvaizdos parap. auditorijoj!
diana Harbor Vyčių kuopų su Dabartiniai Chicagos aps- tenkina.

Iš choro rėmėjų draugijos

L. V. “Dainos” Choro Itė-

Spalių 20 d. L. R. K. Susiv. 
Amer. Wiseonsino apskritys 
įaikys susirinkimų Sbelmyga- 
ne. Vietinė kuopa rengiasi ti- 
i kainai priimti ir pavaišiuti

sirinkimus. kričio veikėjai suprasdami ir Lapkričio 3 d., Sokol Hali,
Abejos kuopos priėmė pa- įvertindami pasišventimų tų 2337 So. Kedzie Avė., 4:30 vai. niėjų diaugijos taijbos susi-

kvietimus dalyvauti abiejuose,! asmenų kurie apskričio labui po piet vėl bus proga puma-j dūkimuose s\aistoma \ isos
didžiuliuose apskričio paren- dirbo be sustojimo nuo pat jo tyti “Pinafore”. Ši proga jau,galimos priemonės cboių pare
gimuose, būtent: jubiliejiniam susiorganizavimo žino, kad1 bus paskutinė. n,d. Vakarui aitėjant, pasi-
bankiete spalių 20 d. ir sei- šių sukaktuvių proga- jie ver- Tikietų jau galima gauti skirstyta daibais. Šimulis i»
mėly — lapkr. 3 d.

L. VYČIŲ JUBILIEJUS 
CHICAGOJE

ti jaunųjų pagarbos.
.Spalių mėnesio 20 dienų, 

sekmadieni, kaip tik ir įvyksta 
svarbiausios jubiliejaus minė
jimo iškilmės, kurių svarbia u-

i.ietusos Vyčių Chicagos a-|Kj.as tikslas pagerbti tuos ne- 
p.-kritis, \ ienas iš veikliausių jmįistančių jėgų darbininkus 

veikėjus. Iškilmių forma bus 
i bankietas su šokiais (Dinner 
I Dance) ir jis įvyks McCor- 
niicko klubo mime prie. Oakley 

i .r 25 gatvės.

ši ;šh meti m i uties 
S, K AR n \ ĖS

A A

Bankietas prasidės n vnl. 
vakaro. Vielos bus rezervui) 
los. tad prašome visus Cbica 
gos Vyčių prietelius apsirū 
pinti iš anksto. Reikalaukite 
jų vietinėm yyčijy.Vuppose ar
ba ‘-Draugo” kontoroje.

Spalių 20 dienų visi į Mc- 
Cormick klubo auditorijų

DOMICĖLĖ NEFFIENĖ
Mirė spalių 6 d., 1928 m. 
šefti ilgi, sunkūs metai pru-

• jo kaip mūsų motinėlė Domi
cėlė nuo mūsų atsiskyrė.

sis mėnuo mums tiktai pri- 
ki' na. kad jūs knr toli, o mes 
paklydę jūs,ų ieškome.

Be jūsų nėra linksmybės. 
Dainuojant, šokam, bet mūsų 
širdys dykos, plyšta dėl jūsų 
malonės. Ateis laikas, gal tuoj. 
gal lik už ilgo laiko, bet kaip 
mes surasim jumis, kuomet vi
si vėl sykiu būsime, tiktai tuda 
galėsime linksmi būti.

Laiškas mums atėjo iš Lie
tuvos pranešdamas, kad jūsų 
motina, Elzbieta Kavaliauskie
nė, persiskyrė su šiuo pasau
liu balandžio mėn. 2 dienų, su
laukusi 87 metų amžiaus. Mes 
žinome kitaip. Ji stirudo savo 
dukrelę. Dabar abidvi, motina 
su dukrele, linksmos.

Liūdnai atminčiai u. a. Do
micėlės. trejos šv. Mišios Už 
Jos sielų įvyks ketvirtadieni, 
sp;illij 10 d., 8 vai. ryto. Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. 
West Side. Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, pažįstamus tr 
draugus dalyvauti šiose pamal
dose.

N uliudę:
tyras Vladas. Šėmus Vla

das, .Jr., Duktė GciiotaiU';

Mūsų klebonas buvo išvy-
ir jis buvo vi sakelio pa i pasek ! Cleveland, Obio, į Eu- pribus,
mingas. cbaristinį Kongresų. Vyko au-

. tomobiliumi, sykiu važiavo ir
Atgaivintos L. Vy&ų kuopos . j kun j Bru. draugija stropiai rengiasi prie
Rugsėjo men., Chicagos aps-Ls j. kiĮn L H > apvaikSeiojimo 35 m. jubilic- 

kričio ribose atgaivinta dvi Sugrįžo piInag rnaįonių įpjaus nuo draugijos .sikūrimo.

š\. Juozapo vyrų |>ašalpinė

Vyčių kuopos; viena — Dievo džių. Būdamas Clevelande kle' -^pvaikščiojimas įvyks lapkr.
Apvaizdos parap. žinoma pe su--o ady petr^ j 10 d. Daugiau apie šį l>aren-

pas L. V. “Dainos” choro na- L. V. Dainos lėmėjų draugi
rius, valdybų ir Rėmėjų Drau- jos tarybos ir Z. Vyšniauskas yęr 53. Kuopas atgaivino Cln )j»nkė
gijos narius. Kainos prieina- iš choro įgalioti rinkti rėmė- apskr. veikėjai — M. 1 , . ..
mos: 50c, 75c ir *1.(10. jus visam sezonui. Kitiems pu pvtraitienė, .1. Petraitis ir d 16°* ,’"r . ra"<i*M'

Artistų sąstatas tas pats vesti kiti darbai, kad tuo bū- Pyška. . .u".\ " l.ll?s
‘■Pinafore-’ artistų sąstalas du palengvinus chorui. Dar. . .. | ha,. \ ok.ee.a., anglu, ,r žydu,

'has eina sutartina,. Vedėjas ‘^‘virtoji kuopa, nors ne-|lun savo darželius gražiai lr-

Nr. 4, kita gi Rockforde, 11 i nulį, savo mokyklos draugų. lr draugijos mneiktus
gražųjį Clevelando darbus bus aprašyta vėlesniai.

tas pats, koks buvo praeitais 
metais: O. Bczgaitė - Piežienė,1 muz. J. Sauris deda pastangų, 
Overlingas, L. Tenzis, K. Glo-įkad chorų pastačius tinkamoj 
bis, S. Šaulienė, J. Norkus, L.
Norkus, E. dasnauskaitė ir ki
ti. Šį sykį jie žada dar gyviau 
vaidinti, dar labiau publikų 
sužavėti. Bus išlyginti visi ne
tobulumai, nors jų mažai bu-

buvo visai mirus, bet nerodo ! pustus, lietin ių ir kitų tautų 
nei gyvumo ženklų. Tuotarpu darbas kol - kas tik pradėtas.

Nuo
Neuralgislcų 

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kurij suteikia greifą ir filtru 

palengvinimą

aukštumoj, kad kiekvienas at-1 iiuckl'o‘ Ju ku“P* buvu
silaiikęs į vakarų jaustųsi pa
tenkintas. Tų kiekvienam ga
lima iš anksto užtikrinti.

Taigi, pasižymėkite, kad la
pkričio 3 d., Sokol salėj, 2337

■ išnvkus
I ietuviams šiam reikale daug 
prigelbsti p. čt -nulis. Jo pas
tangomis tiki ruoši gauti ne
mažai paramos iš Federalės 
valdžios. Šių jairamų gavę lic-

vo ir pirmų sykį. Scenerijn ir So. Kedzie Sullivano ir Cil- 
kostiumai bus nauji, gražesni.' berto “Pinafore”.

Lietuvių kalbos pamokos
jaunimui

Chicagos lietuvių jaunimas
turės puikių progų pagilinti 

pagerbti savo senus veikėjus, žinojil||1> savo ,SvlJ ka||)OS; ka.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t.

KAZIMIERAS
SHATTAS

Mylėjome m<-s jį gyvų. nepa
miršime nė mirusia. A. a. Ka
zimieras mirė spalių - Oct. 10 
d., 1934 m. Jau sukako metai 
kaip mūsų mylimas tėvelis ir 
brolelis tapo išrautas iš mūsų 
ta.rpo. Nėra žodžių tašu, kad 
būtų galima išreikšti kokia di
delė žaizda yra palikta dukre
lės Irenos, sesers Antaninos 
Sodeiklenės ir jos šemynos ir 
giminių širdyse.

Mes nesurandame sau ramy
bės lr niekados nesurasint. Gai
lios ašaros nuolat vilgo mūsų 
veidus. Sutelk jam. Aukščiau
sias, lengvų šios šalies žemelę. 
Pamaldos už a. a. Kazimiero 
sielų įvyks ketvirtadienį, spalių 
10 d. 7:30 valandų ryto. Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioj 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus nepasigai
lėti laiko: kaip kad buvote lai
dui uvėse. taip neatsisakykite 
būti Jo mirties paminėjime.

Nuliūdusios liekame:

Duktė Irena ir Se*ta> 
Antanina Smtelkh-nė

PADĖKONĖ

t A.
STANISLOVAS LESCZINSKAS

kinis mirt1 rugsėjo 2(5 d., 1935 m. ir tapo palaidotus 
spalių 1 tl., 1935, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo 
jį į tų neišvengiamų amžinybės vietų.

Al mindama ir apgailėdama jo prasišalinimų iš mū
sų tarpo dėkoju mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. 
pralotui M. Krušni, kuri. Šaulinskui, kun. Petrauskui, 
pranciškonui tėvui Alfonsui, tėvams Marijonams Vai
tkevičiui ir Vitkui ir visiems Marijonų klierikams, 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų, ir už 
pritaikintų pamokslų.

Dėkoju vargonininkams, seserims Knzimierictėms, 
šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.

Ih’koju laidotuvių direktoriui S. P. Mažeikai, kuris 
-avo geru ir mandagiu paturiiavimti garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums palengvino jierkęsti nu
liūdima ir rūpesčius. Dėkoju grabnešįnnis ir gėlių ne
šėjoms ir visiems, kurie ir kurios paguodė mane mano 
nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkoju visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau a. a. Sta
nislovai, lai Dievas suteikia amžina atilsį.

Nuliūdusi lieka: moteris Antanina.

, . „. . ... sros Vartų parapijos name,ua su ateinančiu pirmadieniu ,. t • x ,r v- 'Vest šidej). L z pamokas 1110-tii,Hnpiliiinii« l.iptnvni; VVf'iii .
keti nereikės. Mokytojaus J. 
Poška.

visai
iš egzistavimo nuo 

1932 metų. Šio švedais apgy 
vendinto miestelio mažos lie
tuvių parapijos klebonu yra 
kun. Švarlis (eliicagiečiams i 
pažįstamas iš vikaravimo Die
vo Apvaizdos parup.), didelis 
Vyčių prietelis. Jo pagalba, j

ms, norintiems geriau išmokti h‘ pasisekė, nuvykusiems į 
lietuvių kalbos. Pamokos bus i Chicagos jauniems Vyčių voi-j 

'teikiamos kiekvieną pinnadie-; kūjams, suoiganizuoti kuopa, 
[įiio vakarų 8:15 vai. L. V. 24 i Rockfordo 83 kuopos pirmi- 
kuoĮįos Vyčių Ramovoje (Au-i nįnke išrinkta Adelė iMisiū- 

naitė.
pradedamos Lietuvos Vyčių 
Chicagos apskričio įsteigtos 
lietuvių kaHx>» painokos.

Šie kursai prieinami visie- Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričio metinis seimelis
Lietuvos Vyčių Chicagos a-

Ketvirtajai kuopai pirmini- i 
nkauja energingas Bdvardas ’ 
C'epulionis. X-1

GARSlNKITĖS “DRAUGE"

NELLIE MELDAŽIS
.Mirė spalių 8 d.. 1935 m.,

12:20 vai. po pietų, sulaukus 
25 metų amžiaus. A. a. Keltie 
grime Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliudiiue 
motinų Nellle, 2 brolius: Ml- 
chael ir Avogerkų Pearl ir Jų 
dukterį Normų, ir ltaymond, 
2 seseris: Virginijų ir Alice, 
bobutę Frances Deniin.skj ir gi
ni! n cs.

Kūnas pašarvotus 873G Ko. 
t'ampbcll A ve. Lildotii vės įvyks 
šeštadienį, spulių 12 d., iš na
mų 8:30 vai. .ryto bus atlydėta 
J Gimimo Pan. švč. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamusųmas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; .Motina. Ilm iai, K<‘- 
serys, švogerka, Bobutė Ir Gi
minės.

Ixutdoltivių direktorius lui- 
cliawlez ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULknan 5703 

Reikale yra ir moteris

B U D R 1 K 
FURNITURE MART

3347-3349 S. Halsted St.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Mining Boom Setai vertės $100.00 už__  $49.50
2 šmotų Parlor Setui vertės $75.00 už . $34.50
Eloor Lempa vertės $15.00 už ... *7.95
Pridedant l centų — kita didelė Lempu D Y KAI. 

Angliniai pečiai po ..........   *9.75
ir aukščiau.

Pečiai su aliejum po ........ $39.50
14 tūbų Radio Cbassis, Speaker, Tubes
viskas už............  .........................................$39.50
Midget Radios po.........  ..................................*6.95

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

Telefonai: BOUlevard 4705-8167

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

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Pbone YARds 1741—1742J. E. Endeikis 

Lachawicz ir Simus
2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. LiriericiiK
S. P. Manką
A. Masalskis
A.Petta$
J. F. Raižus
S. M. Skite
I. J. Zolp

4092 Archer Avė. 
Pilone LiAKayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevurd 4139

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

668 West 18th Street 
Phono CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tli Street 
Phone BOUIevurd 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
PAMINĖJIMAS AUŠROS 

VARTUOSE
Aušros Vartuose, Chicagoj, 

Vilniaus gedulo paminėjimas 
jvyks šiandie vakare, bažny
čioje per rožančiaus pamaldas, 
o po pamaldų svetainėje. Kal
bėtojai bus vietiniai kunigai, 
red. Šimutis ir kiti.

A. Lapinskas, klebonas ir ki
ti.

Kortbsidiečiai šį vakaru su
sirinkę išgirs ne tik apie pa
vergtu Vilnių, bet ir apie da
bartinę Europos padėtį. Ta 
proga galėsime išnešti atatin
kamas rezoliucijas prieš en- 
kus ir vokiečius. Lietuvytis

Ant rytojaus svečiai kuni
gai atlaikė šv. Mišias, o prof. 
kun. Vaitkevičius, kaip papra
stai, pasakė gražų tai dienai 
pamokslą.

0, VILNIAUS NEPAMIRŠK
BRANGIAM SVEČIUI 

APSILANKIUS
NORTH STDE. - 

29 d. nortbsidiečiai iškilmin---- ------ I
NORTH SIDE. — šio obal- gai minėjo parapijos globėjo

10:30 draugijos su vėliavo
mis jau laukė J. E. vyskupo, 
o sulaukusios nulydėjo į baž
nyčią. Vyskupo iškilmingoms 
šv. Mišioms asistavo kun. J. 
Vaitkevičius, kun. J. Jakaitis, 
kun. Katauskas, kun. ITermon 
ir pora Marijonų klierikų; pa
mokslą sakė pats vyskupas. 
Ganytojas džiaugės amerikie
čių maldingumu ir prašė savo 
maldomis nepamiršti stiprin- 

Rugsėjo tikinčiuosius Rusijoje ir ki.

Visi į "Draugo" radio 
koncertą

“Draugo” parengimą, šį sek
madienį, spalių 13 d., Gimimo 
Panelės Šv. parap. svetainėj 
žada gausiai dalyvauti parva
žiavę iš parapijos pikniko. Vi
si, grįždami iš pikniko pasuks 
j Marųuctte Parką ir parems 
mūsų vienintelį 
“Draugą”. “Dr-go” koncerto 
programe dalyvaus ir varg. 
VI. Daukša su kitais Sasnaus
ko vyrų choro nariais.

GRAŽIOS VESTUVĖS 
GIM. PAN. ŠVENČ. 

BAŽNYČIOJE

šio vedami visi šį vakarą rink
simės į parap. svetainę, kur

dieną, t. y. Šv. Mykolo Arkan- 
gelo šventę, kuri šįmet itin

tose šalyse, kurie persekioja- 
dėl tikėjimo. Kiekvienasmi

įvyksta Vilniaus užgrobimo buvo gražiai apvaikščiota, nes 
penkiolikos metų paminėjimas. 1 tą dieną turėjome savo tarpe 
Ta proga rengiamas gražus, brangų svečią, J. E. vyskupą 
tai dienai pritaikintas, prog- Teofilių Matulionį, 
romas. Dalyvaus didžiulis pa-; Prie iškilmių iš anksto re-1 
rap. choras, vaikinų Glee klū- ngtasi.
bo choras ir mokyklos vaiku-1 Tš vakaro pas visus nortb-Į 
čiai. Tat, visi viską padėję į sidiečius jau buvo ūpas paki- ■ 
šalį, turėtumėm atsilankyti ir lęs ir laukiama kaž ko nepa-J

žodis strigo klausytojams į 
širdis.

Po Mišių suteikė ganytojiš
ką palaiminimą ir vėl buvo 
nulydėtas s« procesija į kle
boniją. Lietuvytis

J. E. vyskupas T. Matulio 
nis lankys mūsų bažnyčią spa
lių 20 <1., TO vai. ryto. Gany
tojas laikys sumą ir sakys pa
mokslą. Klebonas su sesutėmis 
iš anksto rengiasi sutikti au
kštą svečią, lietuvį, kankinį.

Spalių 6 d., Gim. Pan. Švenč. 
bažnyčioje moterystės ryšiu 
surišti Kastas Ripskis su Bro-

dienraštį ne Di&inaite ir Pranas Petri
kis su Elena Venckūnaite.

Pirmųjų jaunavedžių ši i ūbas 
buvo per sumą. O antras šliū- 
bas įvyko per šv. Mišias 12 v.

Per abu šliūbus žymi solistė 
.Janušauskienė jausmingai gie
dojo “Rožančius” ir “Avė Ve 
rum” — H. Millard, o j>er 
Mišias - duetą Janušauskienė 

j su savo sūnumi R. Janušaus 
įku “Avė Maria” L. Lanibil-
19
lotte. Vargonais akompanavo 
varg. B. Janušauskas.

Spalių 8 d. iš J. F. Eudeikio Jaunosios tėveliai Venckų-

PASKUTINIS ŠĮMET 
PIKNIKAS

parodyti, kad dar mumyse ru- prasto. Tš vakaro atvykę sve- 
seno tėvynės meilės ugnelė. • čiai kunigai: prof. Jum. Vait- 

Paminėjimas prasidės tuo- kevičius ir Tėvų Marijonų Pro 
jau po vakarinių pamaldų, vincijolas kun. Jakaitis pagel-i 
Kalbės apie keturis metus bu- bėjo mūsų klebonui išpažin- 
vęs Lietuvoje ir sekęs TJetu- čių klausyti, o žmonių einan- 
vos, Vilniaus ir viso pasaulio čių išpažinties buvo stebėtinai 
gyvenimą Pr. Zdankus, adv. daug.

TOWN OF LAKE. — Pas
kutinis ‘atsisveikinimui’ 1935 

. metų piknikas bus spalių 13 
d., Vytauto darže. Piknikas 
rengiamas Šv. Kryžiaus parap. 
komiteto. Klebonas su asisten
tu, komitetas, darbuotojai 

- ' kviečia visus į šį smagų išva-

koplyčios gražiai po bažnyti-. nai ir Diginai iškėlė vestuvių 
nių apeigų palaidota a. a. Juo- vakarienę savo namuose. Per 
zapina Vaitekifltė, 19 metų vakarienes jaunavedžiams su- 
amžiaus. Velionė sirgo apie ‘lėta linkėjimų.
mėnesį laiko Oak Forest, o Elena Venckūnaite yra duk- 

i mirtis pasigavo tėvelių nanmo fp darbštaus parap. komiteto 
se spalių 5 d. Venckaus, kuris daug veikia

----------- parapijos reikaluose.
Spalių 11 d. Šv. Kryžiaus Abiem porelėm laimingos 

bažnyčioj tapo atlaikytos šv.
1 Mišios už a. a. Jono Krasaus-
ko sielą. Velionis buvo gerai 
žinomas ne vien bridgeportie- 
čiams, bet ir townoflakiečia- 
ms. Stotis T.O.F.L.

kloties naujame gyvenime!
Ieva Lukošiūtė

SUKYS - OOUDY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phonet YAPds 5215 
INC

D AR AB Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Prllnuun I.letuvlAkur Bonui. I»AI Atnaujinimo arba lAmukatne Ca-li 
Visokio- KoAter Iiumnuii, — U <•*»»>. Vfe-utue. AntotnnMHa.

Stiklų Ir L t

JOHN P. EWALD
-LOANS and JNSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos oiuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk.

840 Wcst 33rd Street , . >,
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791’’ '

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOflMO B-VeS
• ' RASTINĖJE ' • .

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.
INC.

e^=

žiavimą. GARSINKITĖS “MUGE"

ŽINIŲ - ŽINELES
Šiandie renkamės į Brigh- 

ton Parką. 15 m. sukakties pa

minėjimas šiandie įvyksta Ne
kalto Pras. P. š. parapijos 
salėj, Brighton Parke. Kalbės 
atstovai į viso pasaulio lietu
vių kongresą adv. J. Grišius, 
pral. Krušas ir L. Šimutis. Nfu 
zikalį programą išpildys Sas
nausko ir N. P. P. Š. parap. 
chorai. ,

Spalių 9 d. paminėjimas taip 
pat įvyksta ši vakarą Lietu
vių auditorijoj. Bus kalbos.'

■ Muzikali programą išpildys 
Birutės choras, Jaunoji Biru
tė ir kiti. Į

Pavyko. 50 jungtinių labda
rybės vaikų naudai draugijų 
tag day praėjusį pirmadienį 
pavyko. Manoma rinkliava 
sieks $50,000.

Columbus diena. Ateinantį 
sekmadienį Chicagoj bus mi
nima Columbus diena. Vidnr- 
miestv Michigan Avė. nuo Su- 
perior iki Balbo avė. įvyks 
paradas. Prie Columbus pa
minklo. ties Roosevelt Road 
bus sakomos kalbos.

Daugiau surinkta. Cook kau 
utės klerkas Micbael J. Flynn 
praneša, kad mokesčių už ne
judinamąjį turtą 1934 m. su- 

) rinkta viso $185,596,103, 4.34 
į nuoš. daugiau negu 1933 m. 
Tačiau 1932 m. buvo surinkta 

j $217,863,487.

ITALŲ KONSULAI APLEI
DŽIA ETIOPIJA

ADDIS ABABA, spal. 8. 
— Italijos ministeris Etiopi
jai Lnigi Vincigigliucci įsakė 
savo krašto konsulams ir kon 
sutarimams agentams, kad 
jie apleistų Etiopiją.

Kai kurie konsulai ir ngen 
tai jau kelinta diena keliau
ja, kad pasieku* ši miestą, e 
iš čia išvykus į prancūzų So- 
malitandą, kurs sujungtas 
vienatiniu geležinkeliu Etio
pijoj.

Konsulams pasiekti šį mie 
stą nėra lengva. Etiopijoj ke
liai yra retenybė, o įvairiau
si takai ir perėjimai per 
brūzgynus yra pabliurę per 
lietingą laikotarpį.

Skubėkim darbuotis, kad 
bent ką gera padarytumėm 
šiame gyvenime.

PLATINKITE “DRAUGĄ

AVHOI.ESAI.F. 
Gazolinas. Kerosi n a* 

Pefiiiina Alyva Šildymui
GROvehill 1955 

7000 So. Artesian Avė

Retnil stotis raudasi 
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376
PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

METINIS PRANEŠIMAS
ŽIEMA jau čia pat. Lai

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

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą patarnavimą ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADISIUS, Sav.

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

P as LEWIS

DRESIŲ IŠPARDAVIMAS
Pasirenkant Iš Visų 

Visos 010.99 Dresės

TIKTAI

$5.77

SOTTTTI BENU, Imi., spal. 
8. — St. Joseph kalėjime tai
komi keturi čikagiečiai plėši
kai, kurie šeštadienio vakarą 
apiplėšė vietos restoraną ir 
paskiau nužudė gazolino sto- 

, ties tarnautoją.
P AIEŠKOJ IMAS

PaleSk-u Annp« Grunda. 193n m. 
gWf<nn 554 7 W’lton Ave”"e. Pb|'n. 
delnhifol. J< pntl nr kas kita* iei ži
note apie la preSnu man prnneSti. 
I#i ank«to tariu nėlil.

ZOFIJA DKVKTEVAIT#:
Dargių katm Afejelklų |>aštas. 

I.ITHVANIA

PARDAVIMU NAMAS

Pardavimui 2 paervenlmu meilinis 
| mnia« po 4 kambarius Kartu par

siduoda 1- '-*Ann fleto rakandai n(- 
"Ini. Priežastis, savininkas iSvnžiuo.iaLietuva

itin spith r,...,, enurr 
Cicero. IllinoisI

LIETUVIAI ADVOKATAI;

JOHN B. BOROEN
' LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(Wes1 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name' 
Valandos kasdien nuo 9 iki R 
Panedėllo. Seredos ,r PėtnyėloF

vakarais *1 Iki 9 
Telefonas CANnt 117R

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonai RFPiiblIe flfloo

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

SOT”rH »«VTT 'vn tVENFF 
P»« ARI R S RPPKWFt.T. ST 
Telenbone- REPnMl'1 9773

Res 1227 S ROtb IV17 PTPERP 
Telephone- PTPEPP R99R

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitnere 0590

FEROINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Dvi už 011.00 
Ateikit anksti. Tik po dvi dreses kostumerei

Pasirinkimas Iš 1200 Cloth Kotų 

Kurie Kainavo 025.00 

dėl
LEWIS DAY IŠPARDAVIMO

TIKTAI

$14.77
Lewis Style Shop

4716 So. Ashland Avė.
CHICAGO

f

CLASSIFIED
AUTOMOBIUCS AlTOMOBn.ES

EMIL DENEMARK INC.
-------- Vartotu Karu Barbenai ===

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARU

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

PT'TPV R Redon 41. Trunk. mrsnt ksln nautss ....
TIT’TPK '75. R Sedan 47. Inhnl pulkus. f?arnnt................................ S7#R
TU'TPK ’3R, Piuh Sedan su trunk. earantuotas ..................... >7HR
RTTte>R' ’SR. R Redan 47 e-’rnntuotas ............................................. S«7R
Ttrr’PV '7 4 R Peune R«. me’ni vartotas, (raranf........................
TIT’TPK '74. R Sedan R7. pulkus karas, pamot ....................... ę*l!\
Pltir-Tf '73 R Redan *7. tobulą., varant...............................  M4R
PT’Tpt.' ’.t*. R Sedan 97. tnhu’nm *tnrv .........................   S*.9O
TTT’VPK '72. 5 Peune 9TS. labai pulkus, varant.................................. S 1*0
TIT-Tr-V '77. R Sedan 77. tobulam stevv .... ......................... R’7.0
TTTTTPK '71. r. Raden n7. e-e-e 1 tvarkei .......................................... Ao0R
T7TTTr*K *7<i 7;.4 Peune temai apkalpuate*, R 07
T’T’R-'Tr '70 n Redan 47 mala* karas ... Ao-.
nriPTf »27. R Srdan 47. ba.-eena« ............................................ « d%
PIPTTT.IP *70. 7 Sedan. pertairvtas .............................. .............. R°o-,
P»ntT,t,'*p •?<» Tevn Redan. trunk. ?emn kaina ...................... «17R
O 4 TMT ,T. 4C* 7 Q<v1«n. ............................................... 1%
nnnnE '73. R Sedan. sreras mn’a» karna .................... ............
KT'nonN r Redan. b/m n K ...... .......  .r
T,A SAT.T.E '31. 5 Sedan. pulki vertvbė .......................................... SA7R
T,A SAT.T.E '39. S Sedan. R drat. ratai ..................................... •I’a
T,A SAT.T.E '29. 5 Sedan. drat. ratai .......................................... St4R
T.TMPPT.TT ’»« R Sedsn ’ebsl pulku*-
PtPKARP ’32. 7 Puštom Sedan, tobulam stovv ...................... S77R
PTEPPE 2 Ponpe. labst nu Ikare stovv ........... Stos
PONTTAP ’JS, 5 Sedan. bullt In trunk, tobulas .................. S74S

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4-100

Pocahontas Mine Run

AlTOMOBn.ES

