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ITALŲ ARMIJA RENGIAS VERŽTIS 
ETIOPIJOS GILUMON

Kariuomenė įžengs į nežinomus 
krašto plotus

ETIOPIEČIŲ PAJPGųTdIDUMAS NĖRA 

ŽINOMAS

ASMjARA, Eritrea (italų 
cenzūros perkošta), spal. 21. 
— Italų armija žieminiam ka 
ro fronte (Eritrea šone) pa
sirengus veikti ir tik laukia 
įsakymo, kad pradėjus verž-

NORI ITALUS ĮTRAUKTI 
Į SPĄSTUS

ADDTS ABABA, spal. 21. 
— Etiopijos vyriausybė reiš-

tis pirmyn pietų link Et- kja pasitenkinimo etiopiečių 
iopijos gilumon, į neištirtas pajėgu vado Ras Seyoum 
ir nežinomas krašto kalnuo- veikla žiemių fronte prieš ita 
tas ir pelkiuotas apylinkes. ]us vatjas vengia svarbos 
"V eržimosi priešakines sargy- , nįų kautynių su italais ir dir 
bas sudarys lėktuvai ir ma- ka viskų, kad italus įtraukus
žieji tankai. Paskui žygiuos į spąstus Makale kalnuotose
kariuomenės dalys. apylinkėse ir pakirtus jiems

Ttalų armija užima Aksum prestižu. Kaip kartas gauta
Ado\\a Entiscio Adi- žinių, kad italai rengiasi jau

grat frontų, apie 37 mylias
ilgų. Kelinta diena visokis 
veiksmas nutrauktas. Tik vie 
ni darbininkai dienomis ir 
naktimis dirba perėjimus ir 
parenka naujas pozicijas ati
tinkamose vietose, į kur nu- 

o

veržtis Makale link — už 60 
mylių į pietrytus nuo Adowa.

Čia pripažįstama, jei italai 
be giliai apgalvoto atsargu
mo stumsis Makale link, 
vargiai jie išeis iš ten. Negel
bės jiems nė lėktuvai. Italų

ETIOPIEČIAI APŠAUDO ITALŲ LĖKTUVUS

Etiopijos kareivių stovykla netoli Harrar, rytiniam karo fronte. Krašto 
ginėjai apšaudo italų lėktuvus, kurie svaido bombas. Aktualus vaizdas persių
stas su radijofono pagalba. Sakoma, užpulti iš oro etiopiečiai daug nukentėję.

sikels kariuomenės dalys, 
paskui šias žygiuos stipro- lūkimai kasdien Makale ap\
sios karių pajėgos. . .....

Lakūnai daro žvalgybas ir
praneša, kad retai kur kal
nuose ir pašlaitėse užtinka 
nedidelius etiopiečių kovoto
jų Įjūrius, kuriuos išblaško su 
bombomis, arba su kulkasv- 
aidžiais žemiau nusileidus.

Niekas negali žinoti, kaip

ETIOPIJA PASKELBĖ ĮS
PĖJIMU ITALAMS
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ILLINOISO LEGISLATORA AOVOKATAI RAGINAMI 
SUŠAUKIAMA SESIJON ' SAUGOTI TEISINGU

MĄ, TIESĄSPRINGFIELD, I lk, spal. ĮI
21. — Tllinoiso gubernatorius , 
Horneris sušaukia valstybės

NEW YORK (per paštų). 
— Šiame mieste gyvuoja Ka- 

legislatūrų nepapraston sesi- lalikų a<Pvokatų gildija. Kas 
jon, kuri bus atidaryta šio metai atidarant rudeninį teis- 
spalių mėn. 28 d., ty. ateinan mų terminų gildijos nariai
t i pirmadienį.

22 IŠGELBĖTA, 37- 
VALTYSE

. advokatai ir jų kolegai da
lyvauja bažnytinėse pamaldo
se. Advokatų gildijai laiko
mos Mišios yra vadinamos 
“raudonomis” Mišiomis.

----------- * ! Kun. J. P. Leddv, buvęs
LONDONAS, spal. 21. — Į advokatas, laikė Mišias šv. 

Žiemių jūroje audra nuskan- Andriejaus bažnyčioje. Kun. 
dino britų prekybinį garlaivį , E- J- Walsh, C. M., Šv. Jono 
Pendennis. Norvegų laivas I universiteto, Brooklyn, vice- 

! Iris suspėjo išgelbėti 22 jfl- ' prezidentas, sakė pamokslų.
' reivius iš nuskendusio laivo. I Bažnyčioje buvo apie 100 ad- 
' Kiti laivo įgulos 37 nariai su vokatų ir teisėjų, tarp kurių 

lipo į valtis ir kol kas nesu- buvo keletas protestantų ir
rasti tarp bangų. žydų.

Kun. Walsh sakydamas pa
mokslų ragino advokatus, kad 
jie saugotų socialę brolybę, 
socialį teisingumų ir tiesų. Gi 

■ liai apgailėdamas dažnai pa- 
A TENA, spal. 21. Aus- kartojain^ teismuose kreiva

PANAIKINO PRIVAČIAS 
MILITARINES ORGA

NIZACIJAS

Įtrijos vyriausybė panaikino priesaik, pamokslininkas ra- 
l visas privačias militarines ir gin0 ^vokalus, kw, jie sau. 
pušimi,tarmes organizacijas. ffotu (,jdjiu0gjn8 katalik, ide. 
Jos visos paduotos išimtino,, a|ujĮ _ „rtei,ingaį neliūdyti 

_______ ,kam ministerijos kontrolėm teiMnuoge. Sociali doro* y-
MA8KV]A, spal. 21. - 2i-i .. ra a<ivoka‘1 profesionalu ran

•» o'v • ANGLAI PASALINA ITALŲ koše Advokatai nrivalo sta-niomis iš Sibiro, japonai su v AuvoKuun privalo sia-LAIVUS čiai kovoti už priesaikos šven
----------  tumų teismuose, pareiškė

JAPONAI GRASINA UŽIM 
TI MONGOLIJĄ

Įįnkčse daro .žvalgybas. Pa-Į - „ I ?------
tiems lakūnams šie žygiai ne-! LONDONAS, spal. 21. —Į AVASHINGTON, spal. 21. 
paprastai pavojingi. Visur ne Etiopijos pasiuntinybė šian- j— U. S. (prez. Rooseveltas an 
paprastai aukšti kalnai, ne- dien paskelbė pareiškimų. Js- dai paskelbė embargo (uždrau į mandžiukais grasina užimti
pereinami pašlaičiai. Tuose pėja Italijų, kad jei italai įr dimų) siųsti ginklus ir amu- Mongolijos miestų Ulan Ba-
kalnuose slapstosi etiopiečiai, toliau naudos savo žiauru- nicijų Italijai. Pasirodo,
lukeriuodlami pasirodančių pa- mus prieš etiopiečius, tai ir kad šis embargo Italijai yra

tos ir pačią Mongoliją, kuri i NAIROBI, Kenya, spal. 21. kun. Walsh. 
Maskvos globojama, jpį te-i ~ vy™Wbės jsa- , •

kalnėse priešų, kad juos su- etiopiečiai imsis žiaurių prie' menkas daiktas. Italija gali nykščiai autoritetai neleis tu-i^"111 Ke^nya autoritetai iš SMARKIAI APDEGE PAU-
rėmus iš visų šonų. monių prieš italus. i šiame krašte įsigyti kiek tin-: l ėti ten japonų tėmytojų ^os kolonijos uostų pašali N

.... JX. na visus italų prekybinius -----------
Pareiškiama, kad jei italai i įvairiausios medžiagos, t žvalgą . |airas.

nenutrauks žudę moterų ir118 kurios gali gamintis karo Šie tenn tojai yra kenk- 
vaikų, nenutrauks vartoję medžiagų. , smingi sovietų Rusijai. Be

dideles etiopiečiij pajėgas tu
ri italai priešais save. Sako- SUGADINTA 5 ITALŲ LĖK
ma, kad, rasi, bus iki 40,000, 
o gal ir daugiau. Italai neno
rėtų tikėti, kad etiopiečių sk
aičius siektų iki 100,000.

TUVAI ETIOPIJOJE nuodingų dujų ir “d'um-dum” 
kulkų nekaltų civilinių gyven 

Čia tojų žudymui, tai ir etiopie-ROMA, spal. 21. —
Kaip čia nebūtų italai turės | pripažįstama, kad tomis die- čiai imsis panašių žiaurybių 

sus-id’urti su nepaprastais į nomis Somalilando fronte su italais kareiviais, kai jie 
sunkumais. Kad ir bus išves- | (rytiniam fronte) etiopiečiai pateks į jų rankas, 
ti Sioki toki keliai, tai vistiek apšaudydami sugadino pen-' Tta]ijog ambasadorius Lon- 
.,ais susisiekimas bus sujuug- Į ki, didelius italą lėktuvus. done pareiškia, kad italai Et.

su < k ( įais pavojais. s Sako, jie grįžo iš žvalgybos iopijoje nevartoja nuodingų- dolerių. Tuo tarpu Etiopija 
suskylėti ir ims laiko juos jų dujų, nė “d’um-dum” kui- YTisai mažai.Eritrea į Adigratų italų iš

vestas kelias turi apie pus
antro milijono staigių vingių.
Naudodamies tuo vienatiniu .T_ 
i i • y j POPIEŽIUS PAVEDEkeliu italai yra praradą daug fioN|NE R KRYŽIUI
automobilią, kurią daugelis j hU™Nt K. KRYŽIUI
vra nugarmėję į našlaičius ir _ ”
guli sulūžę aut pliką uolą. i *DDIS ABABA- spal. 21.

Jei italams pasisektą ko- i ~ Šventojo Tėvo Popiežiaus 
kiu nors būdu pastumti sa- i Pijaus XT '9akymu *ia Prie5

pataisyti. kų. Tačiau jis nieko nesako 
apie civilinių gyventojų žu- 

LI- dymų.

SUŽEISTA LAKŪNE 
NICHOLS

TROY, N. Y., spal. 21. —
P _A i treius metus pastatvta rui- Šalia vietos airporto užkliuvo frontų pirmyn nors 50 myj •; H

lių, jie ten rastų nesenai minga italų misijos ligoninė
užbaigtą tiesti kelią, kurs ve ,aikin.ai. PavM,a Kaudonajam 
da stačiai į Addis Ababa. Et dryžiui.
iopijos imperatoriaus pastan
gomis šis kelias išvestas ir 
juo galima važiuoti su auto
mobiliais. Pasiekus šį kelių, 
italai sparčiau imtų stumtis 
pirmyn.

PRANCŪZAI REMIA LA- 
VALIO POZICIJĄ

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Per priedinius rinkimus se- 
natan premjeras Ijavalis lai
mėjo dviejuose departamen-

MIRG ANGLIJOS VALSTY- tuose. Tas reiškia, kad pran-

vęe už medžio nukrito ir su
lūžo didelis keleivinis lėktu
vas, kurį valdė žinoma šio 
krašto lakūnė Miss Ruth Ni- 
cbols.

Sunkiai sužeista pati lakū
nė ir lėkuve buvę jos ketu
ri darbininkai.

BES VYRAS

LONDONAS, spal. 21. — 
Mirė Anglijos valstybės vy
ras, darbo partijos vadas Ar

tūzai remia jo užimtų pozici
jų šiuose karo ginčiuose.

teto išlaikvmui.
KLAIPĖDA. — Rūgs. 20 

d., netoli Klaipėdos, l’iupio 
ligoninėj kilo gaisras. l)ėl di
delio vėjo, ugnis greitai išsi
plėtė, ir buvo bijoma, kad 
nesudegtų ligonių. Gaisrų ge
sinti buvo atvykę ugniage
siai. Ugniagesiams teko sun

Prekybos departamentas iš-1S°‘ ŠEN. LEW1S PASVEIKO
kelia aikštėn, kad Italija iki!^^ valdžia. < ________
šio laiko perka daug įvairių Maskvoje pažymima, kad' MASKVA, spal. 21. _  U.
produktų, iš kurių gali dirb- japonų žygiams nėra ko pana g sen p,ewis po sunkios li
ti ir dirba municijų. Per pir šaus pasaulyje. Pastaruoju goa pasveiko ir išvyko į Vo-
muosius aštuonis šių metų laiku jie vis dažniau ir at- kietijų, kur žada kokiam lai- Riai dirbti ir pasisekė išgel
mėnesius Italija pirkusi įvai- kakliau provokuoja Sibiro kui apsistoti Spa rezorte. 1_’iI —-----
rių prekių už 44 milijonus sovietus. i

kėti apatinius ligoninės aukš- 
I tus. Smarkiai nudegė ligoni-

UŽDAROMA PARLAMEN
TO SESIJA

LONDONAS, spal. 21. — 
Ateinantį penktadienį uždaro
ma JAnglijos parlamento sesi
ja. Nauji parlamentan rinki-

Kai kurie Illinoiso respub 
likonai dirba už Len S mali 

tbur Ilenderson, 72 m. amž. kandidatūrų į gubernatorius, mai įvyks lapkr. 14 d.1

T. Sųjunga nusprendė 
kreiptis į Ameriką, kad ji 
susiaurintų prekybų su Ita
lija.

ROMOJE TURIMI PASI
TARIMAI

UŽDRAUSTAS VAIDI
NIMAS

i Žiniomis iš Souillac, nuo kai 
Chicagos majoro Kelly jsa n0 už,elėj() žęmf ant Mrjo 

kymu policija uždraudė Sel- vajklĮ penH vajkai ,
wvn teatrui vaidinti dramų
vardu “Tobacco road.”

ŽUVO PENKI VAIKAI tnės stngas ir tref'ias aukštas.
_______ I Gaisrui kilus nemaža ligonių

PARYŽIUS, spal. 21. _ ^bėgiojo į laukus, bet buvo

du sužeista.
ir

surasti. Kartu sudegė ir li
gonių rūbai. Gaisro padaryti 
nuostoliai yra dideli. Gaisro 
priežastis aiškinama.

Majoras pats matė vaidi
nimų ir rado, kad jis be galo

ROMA, spal. 21. — Angli
jos ambasadorius Sir Eric 
Drummond turi taikos pasi
tarimus su italų užsienio rei
kalų pasekretorium Fulvio ' 3** uždarytas
Suvicb. I-------------

Derybos vedamos apie tai, 
kad1 vienu ir tuo pačiu žygiu 
Anglija ištrauktų savo karo 
laivus iš Viduržemio jūros, o

I DOMISI SPAUDA
nepadorus, stačiai šiukšly-. KAUNAS. — Pastaruoju 
nas ir jam neturi būt vietos laiku žmonės tiek Kaune, tiek 
scenoje. provincijoj rodo gyvesnio su

Teatrui atimta “laisniai” sidomėjimo spauda. laikraš
čių daugiau reikalaujama ir 

__  daugiau išperkama. Ypač vi-
6 MILIJONAI DOL CHICA- sus domina Italų - Abisinijos 

GOS PRAMOGAI konfliktas ir kiti svarbesnie-
----------- 1 ji įvykiai.

Krašto vyriausybė paskyrė |-------------------
apie pusseptinto milijono do-: KAUNAS. — Pakeista ta- 

Ttalija kariuomenę is Li- įrengti komercinę pra- po pastaruoju metu kaikurie
hij08- mogų vietų Burnham parke, įstatymai, kuriais padidina

Italų karo- veiksmai Etiopi
joje trukdo sutarimų. Musso- 
lini neturi noro nusikratyti 
savo pasiryžimais, kad užka
riavus Etiopijų.

VOKIEČIAI NEPRALEI
DŽIA LIET. LINŲ TRAN

ZITU VEŽTI
KAUNAS. — Viena Vokie 

tijos įstaiga išsiuntinėjo Bres 
lau rajono prekybininkams 
aplinkraštį, kuriuo draudžia 
verstis tranzito prekyba Lie
tuvos linais. Tuo labai nepa
tenkinti Vokietijos prekybi
ninkai. Lietuvos linai į Vo
kietijų jau ir pereitais metais 
nebuvo įleidžiami.

ORASkad tuo būdu uždarius ežero, mos bausmės visokiems val- 
pakraštį. To pageidbvo majo-, stybės turto išeikvotojams, 
ras Kelly. (Greitai bus pradė-, Dideli nusikaltėliai galės būti 
ti darbai. Apie 5,000 šelpia- baudižiami sunk. darbų kalė- jKES. — Numatomas pragie- 
mųjų bedarbių gaus darbų. jimu net iki gyvos galvos. drėjimas; šalčiau.

CHICAGO IR APYLIN-
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“DRAUGAS”
Skelbime ekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
tiUelbluiŲ kuiuua prisiunčiamus pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korecpondentama raštų negrųžlna,

Joi neprašomu tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tiks
lui pašto tankių.

Kedaktoriua priima — nno 4 vai. Ilgi b vai. popiet. 
Išeina kasdien, iekyrus sekmadienius

FRENUMEKaioS KA1\A: J. Amerikos valstybes.. 
Matams — $6.00. Pusei metų — $0 60; Trims mėnesiams 

- $1.00; Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybas» 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — 14.00
Kopija — .06c.

DAUGIAU DOMESIO NUTARIMAMS

L DIENOS KLAUSIMAI

KO JIE SIEKIA

Jau kelis kartus esame rašę, kad šiomis 
dienomis komunistai i.š visų savo jėgų sten
giasi įtraukti į komunistinį judėjimą mūsų 
draugijas ir bendrai visus nekomunistus. Kad 
tai sektus, jie nori sudaryti bendrą frontą 
neva kovai prieš karą ir fašizmą. Jų spauda
daug apie tai rašo, agitatoriai važinėja po
lietuvių kolonijas, sĮKiusdinami specialūs pla
katai, lankomi draugijų susirinkimai, Žod
žiu, daroma viskas, kas tik galėtų sumulkin- 
ti žmones ir suvaryti juos į bolševikų bflčį.

Ka Liet. Mist. Pirmininkas Sako Apie 
Liet. šutytum m Vokietija ir Lenkija

Buvusi* A. L. K. K. Ketina., i Jos kon- 
Philudelphijoj priėmė visų eilę labai 

giužių rezoliucijų. .Jos paskelbta spaudoj.
Netrukus Ims atspausdintos Federacijos nut- 
raštyje. . .

luezoli. tijos yru priimamus ue tam, Kati . . ./
tik spaudoj jas paskelbti. Jas reikia vykinti 
j gyvenimą.

Kiekvienas veikėjas ir šiaip jau sąmo
ningas lietuvis katalikas mūsų veikimo cen
tro pas

gresu.-

.•Ibtus nutarimus turi atydžiai per- 
ir žiūrėti kuo galima būtų padėti, 
nutarimai nepasiliktų tuščiais žod

l». ui tlalj kongresų ir seimų rezoliu 
Bažnyčiai

.-kaityti 
l ad tie 
žiais.

Jei
cijų įvykdytume, 
ir tautos gerovei

didelius darbus 
nuveiktume.

šiomis dienomis

Bolševikų agitatoriai šiandien jau pla
čiai kalba ir apie demokratiją, nes, esą, tik 
su demokratijos pagalba galima nugalėti fa
šizmą. š-Avl^l

Tačiau tiems komunistų žodžiams nieks 
netiki. Kas nežino, kad šiandien Sovietų Ru
sijoj nėra demokratijos, kad ten siaučia grie
žtesnė diktatūra, negu Italijoj, Vokietijoj ar 
kur kitur. Sovietų Rusijos diktatoriai dau
giau darbininkų kraujo yra pralieję, negu 
bile kurio krašto fašistai.

Jei yra reikalas kovoti prieš fašizmą, 
aišku, kad reikia kovoti ir prieš bolševizmą. 
Šiam, bet ne kitokiam tikslui
bendras frontas.

Italijos armijos vadas Etiopijoj paskel
bė etiopų dvasiškiams ir vadams, kad nu
kentėjusieji dėl karo būsią šelpiami ir nuos
toliai padengti. Etiopų religija pasiliksianti 
laisva, gyventojų gerovė ir kultūra busianti 
keliama iv ugdoma. Prižadas neblogas, su jo
išpildymu visaip gali būt.

<: *
1934 metais kas 24 valandas per auto

mobilių nelaimes žuvo 100 žmonių. Medžiagi
niai nuostoliai dėl tų nelaimių buvo 2% bi
lijonų dolerių.

* * *
20,500,000 Amerikos šeimynų pernai e- 

H ktrai išleido $001,000,000. Šįmet žmonių iš
laidos elektrai padidėjo 20 nuoš. Reiškia lai
kai pagerėjo.

LIETUVĄ APLANKIUS
-----------Rašo L. Simutis

KELIONĖ PO EUkOPĄ

reikalingas

Tas frontas, apie kurį lietuviškieji bol
ševikai kalba, yra niekas kita, kaip tik žmo
nių prigavystė —- noras padidinti komunis 
tinį judėjimą Jungtinėse Valstybėse. Su to
kiu “bendru frontu” mūsų draugijos ar 
paskiri lietuviai neturi susidėti.

UKRAINIE6IŲ VADO SUKAKTIS

Gausi ukrainiečių tauta dar tebeveda ko
vą dėl savo nepriklausomybės. Jos tautinis 
judėjimas taip yra praplitęs, kaip niekuomet 
pirmiau. Ir išrodo, jog ji tol nenurims, kol 
savo siekiamo tikslo neatsieks.

Šiandien ukrainiečiai jau turi gerų ir 
įrabių vadų, kurie su didžiausiu pasišventi
mu darbuojasi tautos gerovei. Jų tarpe yra 
Ukrainos unitų metropolitas grafas dr. An
driejus Šeptickis, 70 metų amžiaus senelis. 
Šį rudenį sueina 35 metai nuo jo paskyrimo 
metropolitu. Tai yra vyras, kuris labai daug 
yra pasitarnavęs ne tik Bažnyčiai, bet ir tau
tai.

Dar prieš Didįjį Karą jis daug kartų va
žinėjo slapta į Rusiją bažnyčių susivienijimo 
tikslu. Prasidėjus karui, jis buvo ištremtas 
iš savo vyskupijos j šiaurės Rusiją, bet ir 
ten nepaliovęs veikė ir šventino naujus uni
tų vyskupus. Kilus pirmajai Rusijos revo
liucijai 1917 mt., jis sušaukė Petrograde ry
lų katalių sinodą, kuriame buvo paskelbtasA
Ukrainos patrijarelui. Deja, bolševikai visą 
unijos darbą sugriovė.

Arkiv. Šeptickis via didelis ir savo tau
tus geradaris. Jis įsteigė ukrainų tautos mu
ziejų Lvove, filosofijos - teologijos aukštąją 
mokyklą Ukrainiečių unitų dvasiškijai, ligo
ninę, daugybę mokyklų, jaunuomenės insti
tutų ir '•augelį kitokių švietimo ir kultūros 
įstaigų.

Jis dirba Bažnyčiai, dirba ir tautai. Jo 
nuopelnai vra dideli, dėl to jis visos ukrai- 
nų tautos yra nuoširdžiai gerbiamas.

Lietuvos tuvos reikalus. O Lietuva su
su klaipėudečiuis 

Tūbelis turėjo ilgesnį • pasi- tik nori, kad visi jos gyven- 
kalbėjimą su į Lietuvą atvy- tojai, be tautybės. skirtumo, 
kusiais užsienio žurnalistais, elgtųsi, kaip ištikimi Lietuvos 
Tame pasikalbėjime buvo, piliečiai. Mes — pasakė nn j 
tarp kita ko, paliesti ir da- nisteris pirmininkas Tūbelis , 
bar visų dėmesį keliautieji — norime saugoti Klaipėdos 
Lietuvos santykių su Vokie- krašto autonomiją, bet mes ; 
tija ir lx*nkija klausimai. Ka- nepakęsime vokiečių mužu- 
Ibėdamas dėl Klaipėdos, Lie- mos veiksmų, kuriais ji st r - 
tuvoa ministeris pirmininkas giasi baidyti gyventojus ka I 
pabrėžė, jog Lietuvoj vyriau- jie palaikytų vokiečių politi- 
sybė laikosi nuomonės, kati nius tikslus. Lietuvos vyriau- 
Klaipėdos krašto gyventojų sybė netik, kad Vokietija gra 
dauguma yra lietuviškos kil- siutų visu rimtumu. Taip pa 
mės ir, kad klaipėdiečių nesu- Lietuvos vyriausybė yra pa
sipratintas su centro valdžia siryžusi, reikalui esant, viso- 
yra šeimyninis Lietuvos rei- kioms Vokietijos užgaidoms 
kalas. Jis gali būti išspręstas visomis galimomis priemonė- 
be pašalinio kišimosi.

Toliau, Lietuvos ministeris
pirmininkas pastebėjo, kad 

[nors Lietuva su Vokietija, 
kaip valstybė su valstybe, gi- 
heų neturi, tačiau Vokietija 
ne tik paskelbė Imikotą Lie
tuvos prekėms, bet ir veda 
aršią priešlietuvišką propaga
ndą. Lietuva nori palaikyti 

i su Vokietija gerus santykius, 
bet su sąlyga, kad Vokietija 
pripažintų, jog Klaipėdos 
krašto tvarkymas yra tik Lie-

mis pasipriešinti.

Kai dėl santykių su Lenki- 
l ja, tai Lietuvos ministeris pi
rmininkas pabrėžė, kad Lietu
va, žinoma, turi žiūrėti pir
myn, bet kartu ji turi teisę 
žiūrėti ir atgal. Per tai Lie 
tuva Vilniaus negali išsižadė
ti. Bet jeigu Lenkija sutiks 
.Vilniaus klausimą palikti at 
virą, tai galima būtų dabar 
tiniuB Lietuvos Lenkijos san
tykius pakeisti.

1/

Žuvo “The Gumps” kūrėjas. Žymus Chicago Tri
būne kartunistas iSidnev Smith savo darbo kabinete. 
Praeitą sekmadienį jo automobiliui susikūlus su kitu 
automobiliu ant N. S. highway 14, netoli llar\\ard, III., 
tapo ant vietos užmuštas. (Acme Proto)

ir alsavo ta pačia dva- da vyksta Vytauto Didžiojo 
kaip ir Didžiosios Lietu-1 universiteto rūmuose. Lietu

vos lietuviai. Prieš keletą ši- vos žmonės, liet iš tolimesnių 
nitų metų pirmasis Prūsijos vietų nuo Kauno, ištisomis 
universitetas didžiavosi lietu- j ekskursijomis vyksta jos pa- 
viais mokslininkais, kaip Ra- i sižiūrėti.
pagelioniu ir Kulviečiu. Še-j --------------------
šioliktojo amžiaus Prūsijos DAUG NORINČIŲ PAŠAL- 
valdovas visiems svetimšalia- !. pos
ms kunigams įsakė mokytis 1 -----------

[lietuvių kalbos, nes žmonės jų J MARIJAMPOLĖ. — šio 
vokiškų pamokslu nesuprasda miesto savivaldybė jau pra-

gus
šia,

Mūsų dienraščio skaitytojai yra daug 
skaitę kelionės įspūdžių. Kiek “Draugo” be
ndradarbių yra keliavusių jier Prancūziją, 
Belgiją ir Vokietiją į Lietuvą arba iš Lie
tuvos, dauguma yra rašę savu įspūdžius. Dėl 
to aš savo patylimus rašau labai suglaustai. 
Be to, aš ir mano bcndiakeleiviai skubina
mės į Lietuvą, nes už poros dienų ten turė
jo prasidėti viso pasaulio lietuvių kongre
sas. Nebuvo laiko rinkti medžiagą savo į- 
spūdžianis rašyti.

Kame Surasta Mažosios liet Paroda
—

Paskutiniuoju metu visame , Antrame parodos skyriuje 
pasaulyje plačiai skamba Ma- vaizduojamas* Mažosios Lie-
žosios Lietuvos, ypač jos šiau
rinės dalies, Klaipėdos kraš 

! to vardas. Tai vrą propagan- 
Įda. Bet ta propaganda dau- 
i giausia varoma vokiečių. To 
dėl suprantama, kad ne visai 
ji Lietuvai yra palanki. Tik 

j daugiau nusimanančiose pa
saulio dalyse vokiečių šnieiž-

lsėję is uosto Basic, sėdome į specialinį |aį prieš Lietuvą neranda j-o-
traukinį ir važiavome Paryžiun. Toji kelio- kio atgarsio, nes šviesesnis 

pasaulis šiandien jau moka 
atskirti melą nuo tiesos. Lie
tuvoje Mažąja Lietuva taip 
pat dabar yra daug didesnis 
susidbmėjimas, negu buvo an
ksčiau. Tai yra todėl, pasku 
tiniuoju metu nacių ariški 
“mokslininkai” visur ėmė

nė trunka netoli keturių valandų.
Diena pasitaikė graži. Visi keleiviai, y- 

pač tie, kurie pirmą kartą atvyko į “senąjį 
pasaulį”, su didžiausiu įdomumu žiūrėjo per 
langus, lyg norėdami pamatyti ką nors ne
paprasto, stebėtino, tą ko nėra matę Dėdės 
šamo žemėj. Tarp savęs kalbėdami, jie ly
gino Amerikos gamtą prie Europos. Ar daug
yra skirtumo tarp Amerikos ir Europos ga-1 triūbyti, kad Mažojoje Lietu- 
intos, per valandą, kitą nepatirsi. Tai daug voje lietuviai niekados negv- 
pareina nuo to, kuriam Amerikos krašte gy jveno ir, kad ten tikrieji isto- 
veni ir per kur Europoj važiuoji. Juk yra 
Amerikoj kraštų, kurie gana daug panašūs 
į kai kuriuos Europos kraštus. Jei nori tiks
lius palyginimus daryti, turi ir Ameriką ge
rai pažinti ir Europoje ilgiau pagyventi, pla
čiau apvažiuoti.

Mūsų traukinys eina vidutinišku greitu
mu. Pravažiuojame gana derlingą žemės ri
kio kraštą, liaukai pilni darbininkų. Valomi ,„o “mokslo” melus. Ši paro- 
Inukai. Pravažiuojame stambių dvarų. Gra-[da yra suskirstyta į keturis 
žiu sodybų. Užtinkame ir šiaudais dengtų skyrius. Pirmame skyriuje st 
bakūžių. Jų, tiesa, n«laug, liet dar yra. Kaž- pažindinama su Mažosios Lie 
kas pastebėjo, kad ir prancūzai galėtų dai- tuvos praeitimi. Čia yra iš-

vo. Tai yra tik kelios nesu- 
i klastotos istorijos tiesos. Tr 
jos visos kalba už Mažosios 
Lietuvo lietuviškumą. Štai dt
ko joki vokiečių atėjūnai ne
atėmė ir niekados neatims lie 
tuviams mylėti Mažąją Lietu- 
ąv.

Manosios Lietuvos paro-tuvos, ypač Klaipėdos kraš
to, gyvenimas nuo didžiojo 
karo pradžios ligi 1923 metų, 
kai Klaipėdos kraštas, vietos 
gyventojams sukilus, prisi
glaudė prie Didžiosios Lietu
vos. Šiame skyriuje matoma, 
Imi p klaipėdiečiai gyveno di
džiojo karo metu, paskui pra
ncūzų valdomi, kaip jie 1923 
metais sukilo, kaip ėjo suki
limas ir kaip įvyko susijun
gimas su Didžiąją Lietuva.

Trečiame skyriuje yra pa
rodytas Klaipėdos krašto gy
venimas, prisijungus jam prie 
Lietuvos. Čia yra sutelkta 
daug medžiagos, vaizduojan
čios tautinį atgijimą, organi
zacijas, veikėjus, kultūros ki-

riniai šeimininkai buvo ir y- 
ra vokiečiai. Tai žinoma, yra 
ne kas kita, kaip tik klasto
jimas istorijos ir tiesos.

Kaune, rugsėjo 222 dieną štui, jau esant jam Lietuvos 
atidarytoji Mažosios Lietuvos valdžioje. Čia tarp kita ko, 
paroda visiems aiškiausiai pa yra plačiai pavaizduota šią 
rodo duliar vokiečių skelbia-[ žiemą buvusi garsioji valsty

bės išdavinio bvla.

(įėjo šelpti miesto lietuvėms. 
Pasirodo, kad šiemet norin
čiu gauti pašalpos skaičius 
ne kiek nesumažėjęs, bet — 
priešingai — dar padidėjęs. 
Miesto savivaldybė visų jokiu 
būdu negali patenkinti.

’ I - s

PLATINKITE “DRAUGĄ

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS knygų duonos nevalgysi. Ale
------------ ' žiūrėkit kas dėjosi spanų sta-

Kai bus kitas viso svieto lyčioj Madride:
lietuvių kongresas senam kra Vienas knygyno savininkas 
juj, tai Amerikos lietuvių de- buvo paskelbęs, kad kiekvie- 
legatai, sako, sykiu vešis ir nas pirkėjas, kuris pirks šia- 
jei jau ne vis^ radio steiši- me knygyne knygą mažiausiai 

limą, mokyklas, spaudą, KlaiiM, ta> būtinai gerą mekani- 15 pezetų vertą, gaus dar ge- 
pėdos kraštą ir miestą, pos- ką- l**r pirmą kongresą, rus pietus. Kitą dieną jau 
tą, gražiosios Neringos gani-, ,<a*P delegatai mums rapor- knygynas buvo beveik ap- 
tą ir žvejybą. Ketvirtame sky luoja, Lietuvos radio steiši- siaustas šimtų žmonių, dau- 
riuje yra parodyta svetimų I,as sirgęs visokiais defektais, ginusia studentų. Jie visi 

valstybių įtaka Klaipėdos kra kai kongrese šnekėjo |pirkinėjo knygas, kad gautų
l žs. Lietuviams Remti dr-1 nemokamai pavalgyti. Dėl to 
jos pirm. R. Skipitis, radio knygynas buvo priverstas 
veikęs gerai. Kai išėjo šne- užsidaryti.
kėti Kauno meras Merkys, 
radio veikęs gerai. Kai išėjo 
kalliėti buvę Lietuvos prez>- 
derntai: Stulginskis ir Ori
nius, Šleževičius nuo liaudi
ninkų, dr. Bistras nuo krikš-

Ši paroda tai yra tikras 
Mažosios Lietuvos lietuvišku
mo įrodymas. Joje išstatyti 
dokumentai apie to krašto lie

nuoti St. Šimkaus “Kur bakūžė samanota”, statyti žemėlapiai, nuotraukos tuviškumą yra paskelbti ne čionių demokratų, radio pra- 
I’rancūzijos gamta daug kuo panu-i į Lietu- ir daiktai, vaizduojantieji Prfi' kieno nors kitų, bet tų pačių dėjo tarškėti ir neveikti ge- 
vos gamtą. Bent tos vietos, kurias traukiniu sų Lietuvos kultūros praeitį, | vokiečių rimčiausių mokslini- rai- Ale kai po tų spykerių 
važiuodami galėjome užmatyti. [tikybą, tautodailę, žmones, *nkų Jie sakė, kad dar ir da- išėjo šnekėti seno kra jaus gu-

Pakelyje iš Havre į Paryžių, užtikome valdovus ir t.t; Čia taip pat bar Mažosios Lietuvos žemė vermano gazietos redakto- 
gana daug mažesnių ir didesnių miestų bei yra daug medžiagos pažinti kvėpuoja jos lietuviškos pra- rius, radio tuojau “pasitai- 
miestelių. Jie vis dėlto daug kuo skiriasi kryžiuočių ordinui, • vokiečių I eities dvasia, šio krašto lie- •»ęs’’ ir veikęs labai gerai, 
nuo Amerikos miestų. Juose maža judėjimo, pastangoms nutautinti Mažą- tuviškutnui įrodyti moksliniu 1 Amerikiečiams, nepripratu- 
nedaug automobilių tesimato, bet užtat švaru. ' ’’
Visur daug gėlių. Namai daugumoje seni, 
gatvės siauros. Kur nepažvelgsi, visur seno
ve atsiduoda. Bet ko čia stebėtis — keliau
jame per senąjį pasaulį, į senąjį ir garsųjį 
Paryžių, kurį pamatyti nori visi mano kelio
nės draugai.

Vienoje valgykloje atsisė
dęs prie kaunterio nuolati
nis kostiumeris laukia vaka
rienės. Vaiterkai atnešus 
prašytosios mėsos kostiume
ris pasišaukia bosą ir sako;

— Sei, delko šiandie man 
davė tik vieną gabalą mė
sos. Visados gaudavau du!

— Tai kukurio klaida, — 
atsakė jam bosas. — Jis mat 
jiamiršo tą šmotą perpiaut į 
dvi dali.

ją Lietuvą. Yra parodoma, kų dar būtų per maža. Patys „jeing prie tokilJ daigių radio Tėvas sako išdykusiam Pet 
Popino prūsų krašto vietovardžiai ir lietu-'defektų, sako, buvę labai na- rukui;— Petruk, jeigu šiaii-kaip vokiečiai 

lietuvių kalbą ir kultuvą, ko- viškos dainos, Liudvikos Rė-•'vat,lfti ąj(1 amerikiečiai ži-[dien būsi gerus ir neišdykau 
kias priemones vartojo gyve-'zos ir kitų tautosakininkų už-1,,,,. Lietuvoje, gal, ir radio si, tai vakare gausi centų.

— Ne, tėte
kas, — laikui

pasako: is man pakelti mokestį.

ntojanis suvokietinti ir kokių j rašytos, liudija, kad čia žino-į aparatag 8Upranta palitiką.
skriaudų Prūsų Lietuvai yra^iės gyveno tuo pačiu gyve-i _______
pridarę. mmu, vargo tuos pačius va r- žmonės

! — sako Petru- 
gerėja. Turi ir
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A.L.R.K. FEDERACIJOS 25-10 KON 
GRESO PROTOKOLAS

Federacijos Tarybos rezoliucijos, kurias 
Kongresas priėmė

25-tani Federacijos Kongresui Taryba nu
tarė pasiūlyti šias rezoliucijas:

1. Atgaivinti Federacijos Tarybos veiki
mų.

2. Šaukti Tarybos suvažiavimus bent kar
tų į metus.

3. Svarbesniais klausiniais Federacijos 
centras turi atsiklausti Tarybos.

4. Kad Federacijos apskričiai ir skyriai 
budėtų ir sužinant kad kur nors persekioja
mi katalikai, šaukti masinius mitingus, keltu 
protestus.

5. Kad Federacijos skyriai aktyviau vei 
ktu parapijoj.

(i. Užgirti Lietuvos Pavasarininkų eks
kursijos, atvykstančios j Ameriką maršrutų.

Federacijos Tarybos nutarimait I.
Viso pasaulio lietuviai per savo atsto- 

Ts, susirinkusius Kaune, rugpiūčio 11-17 d., 
turi pareikšti pasipiktinimą, dėl vokiečių im
perialistinių užsimojimą ir pabrėžti, kad bile 
kišimasis Į Lietuvos vidaus reikalus įr jų 
priešvalstybišką agitaciją iššaukia visoje mū
sų tautoje griežčiausių protestų Ir sukelia 
pasiryžimo bemini frontu kovoti prieš pasi
kėsinimą atplėšti neabejotinai Lietuvai pri
klausanti Klaipėdos kraštą.

II.
Tauta, turinti savo pašonėje stiprių kai

mynų, nelinkinčių jai gero, turi būti vienin
ga. Visos jos jėgos turi būti Įtrauktos j tautiš
ką ir valstybiškai nusiteikusiems piliečiams 
yra duodama teisė balsuoti. Dėl to Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresas turi prašyti, kad

netrukus būt paskelbti Seimo rinkimai ir Į 
pravesta tokia tvarka, kokia tinka demokra- į 
(iškai valstybei.

III.
Užsienių lietuviai iš spaudos ir priva- | 

čių šaltinių pastebi, kad nėra sutvarkyti Lie- , 
tuvos santykiai su Šventuoju Sostu. Dėl tos 
priežasties Įvyksta nešančių negarbę ir ar
dančių tautos vienybę incidentų. Amerikos 
lietuvių katalikų organizuotoji visuomenė pra
šo šį svarbų reikalą sutvarkyti.

IV.
Atsižvelgiant į tai, kad siunčiami į už

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

V.
Prašyti, kad vyriausybė' paliuosuotų nuo 

muito užsienių lietuvių siunčiamas giminėms 
dovanas Lietuvoje.

VI.
A. L. R. K. Federacijos Taryba savo 

nusistatymą dėl organizavimo- D. U. L. R. 
skyrių Jungtinėse Valstybėse ir dėl viso pa
saulio lietuvių sąjungos pareikštų, kuomet 
jos atstovas sugrįš iš Lietuvos.

VII.
Reikalauti, kad DULR pakviestų Kata

likų Veikimo Centro atstovus į savo valdy
bų, kad ta draugija būtų tikrai nepartiška ir 
tinkamu būdu galėtų rūpintis visais išeivi
jos reikalais, ypač tikėjimo.

VIII.
Amerikos lietuvių atstovų pirmininku vi

so Pasaulio- Lietuvių Kongrese Federacijos 
Taryba paskiria L. Šimutį.

Iš žemės drebėjimo Montanoj. National Biscuit Co. sandėlis, Helena, Montana 
valst., IX) žemės drebėjimo, įvykusio praėjusį sekmadienį. (Acnie Photo)

R

MUZIKOS MYLĖTOJAMS 
ŽINIA

.lau išėjo iš spaudos “Mu- 
zikos Žinių” Nr. 2, spalių 15, 
1935. Šis numeris ilgi įdomus. 
Jame yra gerų straipsnių ir 

' muzikos kūrinių bei paveiks
lų. Kiekvienam, mylinčiam mu 
zikų, “M. Ž.” sudarys gražų 
muzikos repertuarą. Tat, mu
zikos mėgėjai užsisakykite ir 
rinkite — taupykite kiekvie
ną “M. Ž.” numerį. Tokiu bū
du susidarys gražus muzikos 
ir muzikalių straipsnių rinki
nys.

Rašykit: “Muzikos Žinios”.
11619 N. Damen Ave. Tel. Ar-
mitage 1504. Eks.

SENIS S. SAKO:-
AViseonsino valstybėje yra 

; įstatymas, kuris verčia kiek
vieną restaurano - valgyklos 
savininką duoti kiekvienam 
kostumeriui, kuris užsako vai-

KAIP BAIGIAMAS VY
TAUTO DIDŽIOJO MU

ZIEJUS KAUNE

— Vytauto Didžiojo muzie
jaus statybą. Žinoma, visiems 
muziejaus sutvarkymo ir ga
lutinio įrengimo darbams Vy
tauto Didžiojo komitetui dar 
trūksta lėšų. Jei būtų pakan
kamai pinigų, tai muziejus 
jau seniai būtų baigtas staty
ti ir įrengti. Šiuo metu mu
ziejui baigti dar reikia apie 
250,000 litų. Lietuvos visuo
menė, matydama, kad jos an
ksčiau aukoti pinigai naudo
jami didžiajam meno pamin
klui statyti, dar ir dabar d'uo- 
sniai aukoja Vytauto Didžio
jo muziejui. Muziejaus sta
tymo komitetas yra numatęs, 
kad jau ateinančiais metais 
muziejaus statyba bus 
ta.

baig-

Praeitą sekmadienį suėjau
tanas Bružas. Jis kartu vado- rūmuose. Antras aktas vaidi- du savo pažįstamus. Išėjo 
vauja ir “Talkos” spaudos namas Rigolettos name; tre- , šneka apie šeimyniškas rokun 
biurui. Naujasis laikraštis ei- čias vėl kunigaikščio rūmuo- das. Ignas Pakrivikš sako:

se ir ketvirtas vaizduoja už- — Neseniai perpykęs pasa- 
mirštą arba apleistą vietą' u kiau savo žmonai (tokį žodį, 

vos darbininkija naują laik- i pės pakraščiuose. kad paskui ji ištisą savaitę
raštį džiaugsmingai sutiko, i Operoje, veikimas eina šia, nenorėjo su manim kalbėti, 
nes, kaip matyti iš jų svei- pasaka. Gildą, Rigolettos dūk — ^ielas drauge, sušu- 
kinimo laiškų, ji jau seniau tė, būna savo tėvo priežiūro-
jautė tokio savo organo trū- je. Bet gi, nors per trumpus 
kurną. Metams laikraštis, siu- išėjimus iš namų ją myli vy- 
nčiant į užsienį, kaštuoja 30 , rišlūs, kuris su savo draugais 
litų. Jo adresas yra: Kau- mėgina ją nuo tėvo pavogti, 
nas, Daukanto gv. 7 nr. 7’.s7>.; Jos tėvas, perrengęs ją j vy-I

riškio drabužius, mėgina iš
gabenti kitur. Kelionėje jie 
sustoja užeigoje, kur ji lieka 
žudikų mirtinai sužeista.

na tris kartus per savaitę 8- 
122 puslapių didumo. Lieto

ko Pakrivikšo draugas. — Pa 
sakyk man tą brangų žodį, 
kad aš galėčiau jį pasakyti 
savo žmonai.

OPERA RIGOLETTO
Augkit Su Mumis!

Kurie nemokate vyno gerti,
pasimokykite iš šios pamokos,'g’o už 25c, arba daugiau, po 
kokią paduoda vienas Ameri-i vieną unciją sūrio ir po du
kos laikraštis. ‘.trečdalius uncijos sviesto. Tai (tomo Vytauto Didžiojo mu-

“ \ ienas jaunas mokinys bu daroma, kad populerizavus na- j ziejaus įrengimo darbai jau

Kaune nuo 1930 metų sta-

IŠĖJO NAUJAS, DIDELIS 
LIETUVOS DARBININ

KIJOS LAIKRAŠTIS

Opera, jos muziką bei veiki
mą sunku yra keliais žodžiais 
išreikšti. Tat, nors trumpai a- 
pie šią keturių aktų operą, ku
rią parašė Giuseppe Verdi. Ko 
mpozitorius Verdi buvo tik
ras mistras toje šakoje, dėl to 
sukurė tokius žymius kūrinius

Šioje operoje, pirmame akte 
veikimas būna kunigaikščių

ŽUVO LIETUVIS
STFUBENVILLE, Ohio. — 

Jonas Burstin, senas “Drau
go” skaitytojas, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Spalių 14 d. ji 
sai žuvo anglių kasykloj. Pa 
liko dideliame nuliūdime šei
myna Vietinis

Jei norite BANKĄ turinti: 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU. 
ASMENIŠKU PATARNAVI-1 
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

ę 19th PI. and Halsted St,

vo mokomas vyną gerti. Pir-Įmų produktus.
miausia reik pakelt stiklelį ir ----------
gėrėtis vyno spalva. Po to sti- Revoliuci jos metu Rusijoj su 
klelį pastatyti. Paskui vėl pa-, šaudyti 28 vyskupai, 1219 ku- 

6,(XX) mokytojų, 9,000

eina prie galo. Dabar visu
’ smarkumu varomas rūmų ti
nkavimas, planuojama ir gri
ndžiama aikštė. Eksponatams

Rugsėjo 26 dieną Kūne pra 
dėjo eiti naujas, didelis Lie 
tuvos darbo žmonėms skiria 
mas laikraštis “Darbo Lietu

f

sudėt jau beveik visos patai-.va”. Ji redaguoja buvęs ‘Mū- 
gydytojų, 54,000 valdininkų, pos yra įrengtos. Patalpų da-sų Rytojaus’ redaktorius ir 
260,000 kareivių, 70,000 polici- lyje tvarkosi Karo muziejus,, to laikraščio įsteigėjas, žino- 
ninkų, 12,950 turtuolių ,355,- o kitose dalyse, kurių vidus mas Lietuvos žurnalistas An- 
250 proto ir 193,200 paprastų dar galutinai nėra įrengtas.

imti ir pauostyti vyno “bu
kietą”, arba, kaip Andre Si- 
mon sako, “atvesti vyną prieš 
nosies teismą”. Dar kartą sti
klelį pastatyti. Tada — čia mo
kinys nutraukė mokytojo kai- darbininkų ir 815,100 ūkinin- dabar rengdamos parodos. Ta- NUGA-TONE SUSTIPRINA 
bą - - “tada vyną išgerti?” kų. ,čiau mnoma šaiis metais ga-, ORGANUS
“Na, — atsakė mokytojas. —I --------- Jutinai įrengti ir kitas sales,'
Tada gražiai pasikalbėti apie j Kun. Charles R. Coughlin kuriose ras sau vietų beveik 
jį”. Kol nepasigeri vyno spa- itęs savo radio kalbas. Pradės visi Kauno muziejai.
Iva, nepauostei jo “bukieto”, lapkričio 3 d. Kurie klauso-' Lietuvos visuomenė,

Jeigu Jūsų organai -(lipni Ir 'ū- 
Jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE 
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 
GA-TONE priduoda naujos .veikalo*- 

KU-*:ir sustiprina nusilpnėjusius organuh
nepasikalbėjai apie jį, tol tik- tės, pasukit savo radio ant jo ' jau visi metai lankosi paro- \v£n£AAlXnėj£ .Vba^u’istn?^ 
ras vyno gėrėjas neprieina kalbos. Bus labai įdomių kai- dose Vvtauto Didžiojo muzie- vieną^įVk^T'tvVrtu^ Pa7siduods 
>rie tos iškilmingos valandos, bu. juje džiaugiasi ir didžiuojasi, š*™*"' n’’

kad savo gausiomis aukomis PTuo1°u^Xmo<7mki. --uo ( h-., 
kn yra rėmusi milžiniško pastato ĮjįcIrlpa'u l-'”o"”o,o1n ’^urin • •

ada prileidžiama vynui per
žengti jo lūpas.

Težino jaunieji hitehhike- 
riai, kurie mėgsta nykščio pa
mojimu gauti veltui raidus, 
kad keturiolikoj valstybių į- 
statvmais draudžiami tokie 
raidai. Įstatymų peržengimas 
uždeda bausmę. Raidai drau
džiami šiose valstybėse: New 
Yorkas, New Jersey, Connec
ticut, Delaware, Maine, Miclii- 
{,an, Minnesota, North Dako- 
ta, Pennsvlvania, Utali, Vir- 
ginia, "VVisconsin, Illinois ir 
Noortli Carolina.

Kai kurie žmonės visados 
pradeda kokį nors dalyką, nuo 
lat mėgina ką nors naujo ir 
sekinės, būna tokios, kad ma
žai turi ką parodyti, išėmus 
nebaigtų darbų pradžią. Rei
kia atsiminti, kad kaip mes 
•Įauginame savo pradedamuo
sius užsiėmimus, taip mažina
me savo siekius.

Laimingas tas žmogus, 
ris suranda išmintį ir, tas žino 
gus kuris gauna supratimą. 
Nes jo prekės geresnės už si
dabrą ir užmokesnis didesnis 
už auksą.

Gaila, kad “pasipūtusi gal
va”, taip neskauda kaip “pa
sipūtęs” pirštas.

1

BAKING P0WDER
for finest bakinqs
Šame pricetoday 

as 43 years aįo*
25 ouncci for 25$
Sa g w i: K wr t cj )ą y L g i) i p o d g r 
lyiiliiti wke makt netkinf 
bet kabinf pewd«r —under 
au^mrviaš^r^B ^rf esfrert cben^irtr 
of naSionol reputetien*

MIllIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

BUDRIK FURNITURE MART
3347-49 S. Halsted St.

Pasiūlo Jums pilną vertybę rakandų už mažas kainas
PEČIAI, LOVOS, SPRINGSAT, MATRASAI, STALAI, KĖDĖS, SMOKERS, 
LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAI.

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JUROĖLOS 
Reikalaukite:

DIEVE, PASIGAILĖK MOSIU
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

1936 Radios Gražiuose Kabinetu >s 
nuo $ 22.00 ir aukš’iau, žymiau

siu išdirbysčių: Radionas, RCA, Li- 
cenced, Pbilco, Zcnitb, Croslcy,

•piki a bykl ,.i ABC, Maytag, VVes- 
tiių,bonse, Apex, Thor, Easy \Va- 
sliers, Collon Kainos nuo Q.5O 
Skalbiama ir Prosijimo mašina už
59.00
Keletas praeitų metų modelių 

po $00.50 Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 S. Halsted St.
Tel. Boulv. 4705

Nauji Lietuviški programai: Subatos vakare jūs girdėsite gražų programą iš 
stoties VVCFL, 970 k. 9:30 vakare.
Taipgi Nedėlios vakare 10 vai. iš VVCFLstoties.

v
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
DAR APIE KLEB. SU
RUOŠIA VAKARIENĘ

>a\ . akimis. Young Melodin
ius ra pagrojo.

. ..mnu, i... Amerikos lie
tuviai nepamiršta Vilniaus. 
Neužmirškime ir toliau.

VYATERBl’KY, Aomi. - - . ._ . , Laluvią radio naujienosPereitam vakarienės aprašy
me įvyko klaidų. Tat noriu Vėl prasideda lietuvių ra
jas pataisyti ir papildy ti. Už- dio pusvalandis iš radio sto 
sigavo kai kurios moterys, ku- tif« liXBS, 1 .>00 kiloeyeles. 
rios daug darbavosi tai vaka- Tai bus šeštadieniais popiet, 
rienei, kaip J. Dubauskitnė, nuo -«30 iki 3. Vadovaus pro- 
Vilkaviekienė, Bendleriūtės ir R*s. Aleksis. Grieš Young Ak- 
kitos. Tai buvo ne mano, bet baliaus radio orkestrą. Lietu- 
redakcijos neapsižiūrėjimas. į viai, klausykite lietuviškos 
Rengimo komisijoj daugiau- . muzikos ir kalbų apie lietu
siai darbavosi pirm. J. Du- vius, patys parašykite laišku- 
bau&kienė, viee pirm. Balau- ' ias ir kitus paraginkite pa
dienė, rašt. A. BendleriūUū ir rašyti ir pasiųsti \\ aterburv 
kas. kun. Gradeckas. Be tų radio stočiai \\1XBS, kaip 
gerų moterų, daug pagelbėjo patinka programas ir kokių 
Staseliūnienė, Jakštienė, Gir-J dainų, arba kalbų, norėtume 
džijauskienė ir visa eilė kitų.: pasiklausyti.
"Visoms ačiū. Atsiprašau, kad Pakeltas j inunudžerius 
laikraštyje joms nebuvo pade
kotą. Taigi, manau, visos u,o- Lolus dudentą kuopos dar- 
terys, kurios taip uoliai dar-j buot°jas Juo2as <Fritzi> Pr‘- 
Lavos, man atkus kai visk,, cevif,us 8lw"15 flret
sužinos. Nekaltina per daug IXat,onal Stores Pakeltas » 
ir redakcijos; kurtais turi, krautuvės vedėjus. Krautuvė
tiek daug darbo, kad ji, ar randasi ant \Yashington Avė. 

kur gyvena 'beveik išimtinai 
vieni lietuviai. Šalę Fulton

jos darbininkai gali netyčio
mis klaidų padaryti.

Visoms, kurios prisidėjo ir!Mal k>* krautuvės vedėjas Al.
'Valionis. Abu smarkūs lietu-
IIviai ir, žinau, kad Washing-

‘i ton Avė. ir apylinkių gatvių 
lietuviai bus pilnai patenkin- 

I ti jų patarnavimu.
Spalių 12 d. įvyko 15 metų, Įdomus laiškas

Vilniaus užgrobimo sukakties r
paminėjimas. Pirmiausiai bu-| šiomis dienomis gavau lai
vo muzikos dalis po vad'ovys- 11UO lietuvio, kuris dar-
te prof. Aleksio. Choras pa-1 l)avosi Lietuvos iYyeių ir C. 
giedojo Lietuvos, Amerikos :L- C* tarPe- Tai J; Jekul»aus- 
himnus ir keletu dainelių apie j tarnauja l)edė>
Vilnių. Vakaro vedėjas, kun. Sa,no kariuomenėj ir mokina- 
Kripas, pakvietė Lietuvos ko- i Metucheb, N. J. Lašo, kad 
nsulų New Yorke P. Daugžd- v*8^as sekasi, liktai gailisi, 
vardį, kuris savo kalba nu- 1 kafl ’^ali darbuotis su lietu- 
švietė Vilniaus istorijų. Pas- v’ai«. Nors savaitei žada par
kui kalbėjo kun. A’alantiejus [ v-kti namo.
apie tai, kaip y.a sunku Vii- Linkime Jonui prasimuš- 
niaus lietuviams. Ant galo ka- ti į oficierius ai ha net į ge
lbėjo d-ras M. Aukštakalnis nero^us •
ir ponia Dr. Mary Rebolli iš Verčia naują Įmygą 
Worcester, Mass. Ji labai į- Kun. Abromaitis, M. S. la- 
domiai kalbėjo apie A ilnių, nkėsi AVaterburyje. Teko su
neš pagrobimo metu buvo pa j žinoti, kad dal>ar jisai užsi- 
čiame Vilniuj ir visa matė ėmęs vertimu lietuvių kalbon

kurios vadovavo vienu žod- i 
žiu ačiū.

Vilniaus paminė j imu 
vakaras

įdomios knygos. Spaudoj pa
sirodys upie Naujus Metus. 
Kun. Abromaitis yra išvertęs 
lietuvių kalbon gražių knygu
tę apie Panelės Švenčiausios 
Apreiškimų ant Kalno imSa- 
lette. Ar jau įsigijote jų f Jei
gu ne, tai patartina įsigyti 
Knygutę galima gauti pus pū
tį vertėjų kun. Abromaitį, 
Bloomfield, Conn., arba pas 
vietos lietuvius kunigus.

Išvažiavo i pietus

Šių savaitę kaip ir atosto
gaudamas kun. Gradeckas iš
važiavo j North Crolina pas 
savo sesutę, kuri ten eina mo
kslus.

Linkime laimingai sugrįšti.
Svečias iš Lietuvos

Šiomis dienomis Waterbu- 
{ ryje pas kun. Valantiejų lan- 
kėši svečias iš Lietuvos, kun. 
Lunskis. Jisai yra vikaru - 
pagelbininku kun. Valantie- 
jaus parapijoje Lietuvoje. Be 
galo jam patiko mūsų mokyk
la su visais įrenginiais, mo- 
vies, sale ir btnvling alleys.

, Anų vakarų labai įdomiai se
kė L. 1. P. Bowling ratelį, 
kurį sudaro mūsų biznieriai 
ir profesijonalai.

Likiu jam gerai paviešėti 
į Amerikoje.

Trumpos žinutės
Choras, vedamas prof. Ale- 

• ksio ruošiasi metiniam kon- 
! eertuį.

Studentai rengiasi savo me
tiniams šokiams. Taipgi pra
dės mokintis naujų trijų ak
tų komedijų “Bedančių Bė
dos”, kurių parašė Dėdė Jo
nas.

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtų, overcontų ar topcoatį. Išpildykite 
žemiau paduota kūponų ir pasiūskite

J. B. SIMPSON, Ine.,
30 N. DEARB0RN STREET,

Chicago, Illinois
Mūsų lietuvis pardavėjas, Jurgis F. Lapinskas, pasirū

pins Jūsų užsakymu ir įteiks dykai skrybėlę.
Tai darome, kad supažindinus lietuvius su viena iš se

niausių kriaučių korporacija Chicago je.
Tarnaujame visuomenei jau 42-tri metai.

KUPONAS

VARDAS ...........................................

ADRESAS .........................................

8KRYBĖLĖS SAIZAH ................

PILKA ( ) JUODA ( ) ŽALIA ( ) MĖLYNA ( )

Spalių 23 d. kun. Gradecko 
gimimo dienos vakarienė.

Bridgeportiečiai kun. Gau- 
ronskiui rengia vakarienę spa 
lių 29 d. ,

Rezolhtcijos minint Vilniaus 
ĮMigrobimo sukakti

AVhereas, the city of Vil
nius vas found'ed in the year 
1323 by the Lithuanian Grand 
Duke Gediminas, and

"\Yhereas, since its founda- 
tion Lithuania’s ancient capi
tol Vilnius vas and is etlino- 
graphically, juridically and 
historically none other than 
Lithuanian, and

AVhereas, the first strug- 
jgles for Lithuanian Indepen- 
'dence and the susseąuent so 
lemn declaration thereof founrt 

įtheir fruition in the city oi 
Vilnius, and,

VVhereas, after the time of 
the solemn decleration of Li
thuanian Independence, to wit 
on the IGth day of February 
1918, the Polish Government 
after solemn and sacred con- 
traet to the contrary made at 
Suvalki only two days previ- 
ous, under pretext of rebelli- 
ous aetion on the part of Ge
neral Zeligouski and bis 
troops, ruthlessly seized the 
aforenientioned ancient, histo 
rical, juridical and ethnogra- 
phical Capitol Vilnius and ad
jacent Lithuanian territory a- 
mounting to about exactly one 
third of the then Lithuanian 
on the 9th of Oetober, 1920, 
and,

Whereas, since the day of
the ruthlese seizure, Lithua-

even the even the extreine tor- 
tures of death,

Be it therefore resolved tliat 
we the Lithnanians of Water-

niaus with *in tho aforesai d veuti šį smūgį, išaiškinot šios 
city and territory liave suflė- dienos reikšmę ir kodėl Vil- 
red such persecutions as the nius yra brangus Lietuvai. • 
privation of Litliuanian scho-, Chorui padainavus “Vilniaus j 
ols, unjust imprisonment and i Kalneliui”, Juozus šakočius Į 

padainavo “Oi kas” ir pas-; 
kui su Juozu Stanoniu duetų { 
“Plaukia sau laivelis“.

l’o kelių minučių pertrau- i
būry. assembled in the Mass kos, sekė dialogai: “Kankli- Į 
Meeting at St. Joseph’s A iv įlinkas”, kuriami! dalyvavo' 
ditorium on the evening of stud. Dranginis ir Grafas, ir į 
Oetober 12, 1935, herehy pro-'“Vilniaus Kalėjimas”, kuris i 
tęst the above unjust seizure atvaizdavo Lietuvos kalinį. į 
of Lithuunia’s Capitol Vii- Stankus vaidino kalinio rolę, į 
nius and all unjustly oecupied o J. Nunui tavičius lenkų pul- , 
adjacent Litliuanian territory kininko. Ant galo visi padai-t
hy the Poles, the unjust pos- 
session of the šame and the 
aocoinpanying persecutions a- 
hove mentioned and herehy 
file this protest with the A- 
nierican Government, the Lea- 
gue of Nations and the Polish 
Government and reųuest ot 
tlie šame tliat they ūse theii 
good and civilized offices to 
stop the above persecutions 
and to return the aforementio- 
ned City with above related 
territory to its just and right- 
ful owners.

Signed
Rev. J. j. Kripas, Chairman 

Prof. A. J. Aleksis, Presldent 
of the Local Vilnius Redemp- 
tion Council.

Copies of this resolution 
liave becn filed with the Lea- 
gue of Nations, the American 
Government and the Polish 
Government.

MARIANAPOLIO ŽINIOS

navo Lietuvos himnų ir tuo 
baigėsi gedulo vakarėlis.

Futbolas
Spalių 12 d., kolegijos ra

telis išvyko į \Yure, Mass, 
kad supliekus Ware mokyk
lų. Ir, ištikrųjų, supliekė. Žai
dimo rezultatai buvo; Maria- 
napo-lis 26, MTare 0. Lavinto- 
jas Rakauskas žinojo kų sa-' 
kė, kad Marianapolis laimės 
šį žaidimų. Šis žaidimas buvo 
toks lengvas, kad Marianapo
lio pirmų ji ratelį pavadavo 
antrasis ratelis. Todėl pirma
sis ratelis gavo progos pail- i 
sėti prieš sunkų žaidimų spa- j 
lių 19 d. su Nichols Junior 
Collcge.

Laisva Diena
Spalių 12 d. buvo Kolumbo 

diena, todėl studentai buvo 
liuosi nuo pamokų. Toji šven
tė kai kuriems davė progos 
pasimatyti ir su savo bran
giais tėveliais.

Antanas Bambalas (L. K.)

CHORU DĖMESIUI!
Spalių 9 d. yra mums, lie-1 _______

tuviams, liūdesio diena. Toje į 
dienoje, prieš .penkiolikų me
tų, lenkai užgrobė mūsų sos
tinę Vilnių. Paminėjimas tv 
sukakčių įvyko spalių 14 d.'
Programų vedė stud. Julius
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tį, “Muzikos Žinios”, f “ M u-į Chicago, 111. Raštai turi būti
zikos Žinias” pradėjome dėti 
įdomius aprašymus apie pa
rapijų chorų veikimų. Choruo
se daug yra gražaus veikimo, 
bet apie jį spaudoj retai ka
da matosi.

prisiųsti į redakcijų ne vjėliau 
kaip 10 d. kiekvieno mėnesio

Prašoma visų choristų dau
giau įdomauti “Muzikos Ži
niomis”. Kiekvienam choris-
tui verta “Muzikos Žinias” 

Todėl čia noriu priminti vi- j pasiskaityti ir žinoti, kas da
liems Amerikos lietuvių pa rosi kitų miestų choruose.
rapijų chorams, ypatingai 
chorų korespondentams, kail, 

platinti savo i štai, prega pradėti rašyti 
(“Muzikos Žiniose” “Mūsų

Štai proga 
choro veikimą!

Manau, visi esate girdėję ir. i Cho rap’ skyriuje. Visus raš- 
gal, dairzelis jau skaitę Ame-1 tus siųskite tiesiog į “Muzi- 

i rikos Varg. Sųjungos leidžia-j kos Žinių” redakciją, “Mūsų 
nių mėnesinį muzikos laikraš Chorai”, 1619 N. Damen av.,

Stankus, kuris pasakė ir įžan 
ginę kalbę. apibudindamas,! AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
kaip Vilnius buvo klastingai i ottso i-nnne 
lenkų paimtas. I)r. Juozas Ri- paOsP‘*ct 1028 
mavičius, kuriam teko pergy-!

Res. and Office
Z3S9 S. Leavitt St. 

CANaI 0705

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETIUCALbY AKIU 
seKCIALISTAS

OR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo ( iki 8 vak 
Nedėllomla pasai autartl 

Oflao talef. BOUlevard 7820 
Namu tel. PROepect 1920

Tai. CANaI 0247
Rea. PROspect <<59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldaaclla So. Arteatan Ava

▼alandoe: 11 ryto Iki 2 poplat 
• Ud B «. vakaro

Ieva Lukošiūtė, 
Vedėja “Mūsų Chorai’

PLATINKITE “DRAUGI
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7460

DR. F. G. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0402

Palengvins akly Įtempimą, kuris 
ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių k&rAt), atitaiso 1 Ofiso Tel.: PROspect <378 
trumparegystę Ir tollregystę. Prlren- Re». Tel.; HEMlock 8141 
gia teisingai akinius. Visuose atstti- w
kltnuosc egzaminavimas daromas su1 Kesia.. zbib w. b»tn 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
talscMiion. Valundos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimą akys atitaisomos be akinių.
Ksln<»s piRlan kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METĮJ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomii nėra 
■kirti) valandų. Boom 8.

Phone CANaI 0623

st.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

lel. BOUIevard 7B43

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLŪŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampai Leavitt 8L) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 

Soredoj pagal sutarti

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir T—8 vak. 

Seredomis ir Nedeilomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublIe 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnta 0838 

Ofiso vai.: 2—4 Ir •—8 p. m 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock <288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 3-4 Ir <-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. Oth St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Buba t. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehiU 0417

(924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 3-4 tr 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 3843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:80

756 WEST 35th STREET

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.t lubos
CHICAGO. ILL 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 4 
vai. po platų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėllomls auo K uu 12

DR. F, S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

PrrkMfi savo ofl*ą
1720 WEST 47th STREET 

CHICAGO
Valandos: 2 to 6 Ir 7 to 3 p. m. 

Telnphonas YAltds 2122

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street' 

Vai.: 3 lkl 6 popiet, 7 lkl 9 vak. 
Nedėliojo pagal sutartĮ

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda <984 

Raa: Tel. PLAaa I4M

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 Ir 7-1 v. v.
Nadėllomla auo 10 įkl 12 dlaaa

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR, A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais —
1 lkl I popiet — 8 lkl 8:80 vak. 
Nedėliotais auo II vyto Utį I p.p.

A
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MISIJOS
KKL.-KEE, III. — Nuo spa 

lių 27 iki 31 d. Šv. Antano 
bažnyčioje bus misijos. Pamo
kslus sakys plačiai pagarsi*-

NAMU SAVININKAMS 
RElKALlNLA pagalba

THE' GOOFUS FAMILY

i ūksiančiai namų savinin
kų yra kritiškam padėjime. I 
tų sūkurį jie buvo įtraukti dė

jęs įžymus misijom, rius gerb. pre8ijog. Suv. Vals. Kongre
sui!. J. J. Jakuitis, M. 1. C. sas paskyrė virš $2,000,000,000 
Šia proga visus parapijomis ir įsteigė “llome Loan tor

is kitu miestelių lietuviu* poration’’. Paskolas davė na-ir
širdingai kviečiu naudotis bra nuims nuo vieno iki keturių 
ilgiomis Dievo malonėmis. fintų. Illinois valstijoje vald-

Tarp šios žemės triukšmo, ;?-*a > ra davus tokių paskolų 
kada kasdieniniai reikalai bla l,er '*l,s ^L)>LXH). Kitais žoli
ško mus į visas pu 
gus nesistengia gerai pama
tyti, kas dedasi jo širdy, o 
dažnai net visai užsimiršta a- 
pie savo sielų. Dėl to, kam 
tikrai rūpi sielos išganymas, 
turi per Misijas neapleisti pa
mokslų, nes pamokslininkas

<cs, žmo- ^iais sakant, tiek namu savi
ninkų buvo laikinai išgelbėti 
nuo depresijos sūkurio. Bet — 
viena kliūtis buvo pasilikus. 1110

et?- AHEM 
X ™ tšOMC TO 
ACT im SOUTH 
AFRCA — MHXT 
SEASO4

CDUStti 'NH'Ž

Antroji klasifikacija, kuri bu-i inercinį namų, ant kurio iš- 
vo nuo 4 flatų, arba komer-1 Kisti gold bondsai, gali pa- 
cijos namai, negalėjo gauti; sinaudoti tuo aktu. Jeigu čia 

pagalbos iš “llome Loan Co-' nurodytu keliu eis, savo šutau

aviniukas, turėdamas ko-1 tris atstoves: d-rę S. Šlakie- to.
nę, M. Panavienę ir iš aptskr.
K. Račkienę. Visoms grįžus į- 
teikta po dovanų.

Turėjome dvi ligones: M.

Paimta taip pat parapijos 
salė ir išrinkta veikli komisi- į 
ja iš M. Paukštienės, J. Ba-1 
liūnienės ir Itasteinienės, kad •

rodys, kaip žmogus pamir- iporation”. Tokių namų ir pytų turtų galės palaikyt ir
n apie sielos išganymų; nu-, korporacijų buvo tūkstančiai, atgaivint į ongmalę vertę. Ra 

daugi tūkstančiai žmonių skai 
tys šį pranešimų ir galvos, 
kaip jį panaudot savo gero
vei, patariu kreiptis prie sa
vo advokatų, nes be advokato

rodys, kaip vėl gali užmirštų- buvo ant paskutinio pra 
.14 žūties laipsnio.

lapkričio 1, 2 ir 3 bus 401 Suv- Vals- Kongresas pur
vai. atlaidai. Per atlaidus pa- Kido ‘ Bankruptcy Act ’ ir 
mokslus sakys tas pats misi- pritaikė, kad tie komeicijos 
jonierius.

sielų atgaivinti.

Atlaidai yra Dievo namai, gali eiti pei Bankiuto
malonių laikas, tat stengki- 
mės tuo brangiu laiku ir to-

Aktų. (Bankruto Aktas liečia 
visas Suv. Vals.) Pav., jeigu

?♦ Elmo
TuST IMAGlME' 
'NHEU AuOiEMCES 
Start Odmbaroi 
vou vvhhOSTRici 
EGGS, AMO THE Y 
MEVER WEiGw 
LESS TrtAN 
FOUR PpUKPS

ŠV, KRYŽIAUS PARAP. 
ŽINUTĖS

Šv. Pranciškaus Vienuolynui.
1 Visi kviečiami atsilankyti ir 
paremti kilnų darbų. Bus gra- 

I žiu dovanų. Rap.

Sv. Pranciškaus vienuolyno
Paukštienę ir J. Barkauskie- surengtų šokių vakarų. Be šo- liažnvf,ios bus įa.
nę. Pastaroji išsirgo net 5 mė- kių bus ir kitokių pamargini- į r6ingjų 3 skyr rink|iava prie
nesiūs. Bet, ačiū Dievui, aln mų. lių 97 d., per visas šv. Mišias,
jau sveikos. | Valio 20 kuopa! Nenuleis- prie bažnyčios stovC,s mergai.

Nuo kuopos įsisteigimo į kim rankų ir ant toliau! L. h. niotervg Be t t
E. S.'(1916 metais) nėra mirus nei 

viena narė. Dieve duok, kad 
[patarnavimo to dalyko nega- Į visos kuoilgiausiai gyventų. 
Įima atlikti. U dėl žingeidu- Brigliton Parko moterys ir 
mo galima parašyti ir man i mergaitės visos rašykitės į

BRIGHTON PARK 
ŽINUTĖS

Lapkr. 3 d., pas Janušaus
kus įvyks bunco party pager-
biniu! kun. A. Valančiaus. Pra 
ji'.oga įvyks 2 vai. popiet adr. 
4601 S. Waslitenaw Avė. Ja-

laiškas. Aš be jokio atlygini- vienintelę katalikių moterų

žinos ir kelios seseles. V 
Vagia lempas. Brigliton pa.Įprašomi prisidėti.

rke suareštuota trys lenku- i ----------
čiai, kurie tam tikrais prie-1 T4 Pata4 dienG įvyks buncj į nušauskai žada visus gražiai 
taisais vogė aliumininės gat-[ l»‘vty, Vaznių name, 45-14 S į priimti ir pavaišinti. Bus gra

mi< iiinlnnamR n«<sinnnHnti žmogus turi didelį, komercinį [ ' ~ .. ’ * \. ' . . * . . ) vių lempas,mis malonėmis pasinaudoti. į » •’ | mo atsakysiu, ar jus paliečia organizacijų. Susirinkimai į- i 1
Į Paulina St. Pelnas eis taip pat žiu dovanų. Rap.

atidėlioja darbų ryt dienai ga- Pai 11 lldni° niurnas. naim- nejudinamų turtų. Tas reikš-

ryksta kas pirmų pirmadienį 
kvieno mėnesio/ mokyklos 

baryje.
Praeitam ssirinkinie kp. įsi 

trys naujos narės: Ven- 
geliauskienė, Norbulienė it 
Bagdonienė. Visos rimtos irI,-damas atlikti jį Siradi™-Į rU‘° J‘V, kad mes finansiniai stip

Bėda tau, jei paskendę žemės rQ, 1!et 5is pla. darbščios motery, Kuopa di.
nas liečia tiktai komercijų

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
reikaluose nenori nei kelių 
dienelių pašvęsti Tam, Kuris 
tave suvienytų su Dievu, pa
taisytų gyvenimų, sustiprintų 
viltį amžinosios laimės.

Svečio belaukiant. . -

Lapkričio 2 d. J. E. vysku
pas

visų galių į savo rankas ir
namus, t. y. namus 4 ir dau-sušaukia skolininkus. Tada jie 

diskusuoja išeitį boml lmlde- «iau 0 ne mažus "a ",us-
rių ir namo savininko. Su 
teismo patarimu, jie prieina 
taip vadinamo “Reorganiza- i 
tion Plan”, kuris, teismo prie

Adv. C. P. Kai, 
6322 S. AVestern avė., 

Chicago, 111.

ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygos

T. Matulionis atsilankys žiūroj, sutaiko boml holdcrius, 
į Šv. Antano bažnyčių. Lap- abnoka po kiek jiems pl ikinu- j 
kričio 3 d. ganytojas laikys 1 s,)- Bet ue taip, kad visus j 
iškilmingų sumų 10 vai., pa- bond holdcrius padarytų nu
sakys pamokslų ir suteiks Šv. nio savininkais arba “sliare 
Tėvo palaiminimų. Taip pat holders ’. Šis Bankruto Aktas 
dalyvaus ir 40 vai. atlaidų yra vienas praktiškiausių tie- 
užbaigime. Visi parapijonys:1118, kuti. yra depresijos nu- 
laukia, kad išgirdus žodį iš bausti.
kankfcio lūpų. Bond holderiai Bankruto A-

Lapkričio 4 d. J. E. vysku- ktu nebūna nuskriausti, taip 
pas T. Matulionis yra pakvie- lr namo savininko reikalai 
stas pas J. E. vyskupų J. H. bfl,ia apginti. Kiekvienas na-
Schlarman, D. I)., į Feoria 
pietums ir pasikalbėjimui.

Kun. S. J. Bartkus

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS DARBUOTĖS

džiuojas jas gavusi. Narių ta- . 
rpe turime r.et krautuvininkių. I 
Vaitkienė (\Vaitkus laiko Dry 
Goods krautuvę) ir Brdeckie- ;
nę (Brdeckas laiko Archer J RE PllbllC 8340 
Avė. krautuvę). Visuose rei
kaluose jie mus remia, taigi 
ir mums verta remti juos.

Illinois vai. direktore yra 
mūsų kp. narė M. Šrupšienė.
Vienu žodžiu, turime darbš
čių moterų.

Prasidėjus rudens sezonuiBRIGHTON PARK. — .Mo
terų Sųjungos 20 kuopa pra- rengiama card ir bunco par
eitų vasarų surengė piknikų, ty> jujkos salėj, 2417 W.

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

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

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

taupykite pinigus
---------o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

1ARSINKITĖS “DRAUGE”

ALEKSANDRAS
MALAUSKAS

mirė Spalių 19. 1935. 3:50 p. m. 
IX iru ti) amž.

Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliOdlme

tėvą Joną, imotlną Elzbietą (po 
tėvais Marcinkevičiūtė), 6 bro
lius: lloli-slovą. Joną. Juocapą. 
Prancišką. Jeronimą lr Ituy- 
mndą, 1 seserį A agi n t ją, 4 te
tas: Anelę, Oną, Elzbietą lr 
Jnozapiną, dėdę Andriejų Mar
cinkevičių Ir gimines.

Kūnas paSnrvotns 1509 So. 
49th Avė., Cicero, III.

larldotuvės (vyks Spalių 23 d. 
IA namų x vai. bus atlydėtas 
) šv. Antano pnr. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos panini, 
don už velionio sielą. Po pa
maldų Ims nulydėtas ( šv. Ku- 
zlmero kapines.

N'uožlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažys'umus 
dalyvauti (Hose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvas, Motina. Bro
liai, Sesuo, l'etios, Dėdė ir Gi
minėli. ..

laidotuvių Direktorius A.
Petkus. Cicero 2108.

kuris nemažai pelno davė. Ko
misijoj pasidarbavo J. Baliū- 
nienė, Rasteinienė, E. Statkie
nė ir p-lė Patrick.

St., spalių 27 d., 2 vai. po
piet. Komisija — Rasteinienė, 
Juškienė ir E. Statkienė, de
da pastangų, kad pramoga

GAY

Laimėjęs čempijonatą. Brigliton Cente rs (Surtville) pirmaeilis Archer Avenue 
Business Men’s Association softball lygos tymas laimėjęs čenųiijonatų nuo Rvans iš 
pirmaeilio McKinlev Park Business Men’s Association softball lygos tymo. Tš kairės 
j dešinę sėdi: Al. Sliimkiis, Peter Zydbelas, Jos. Dombrowskas, C. Dombrowskas, Vw. 
Dombrowskas, Wm. Blauzdis, A. Kanapikas.. Stovi: B. Survill, C. Honath, Geo. Rip- 
pehvhito, J. Budrickas, Leo. Kamaiowskas, Elmev Mack, Stanley Chylicki, Krank 
Koezyk, Chaa. Kluchinskas, M. Survill. Ben Survvill, Jr., maskotas. Spalių 25 d. 
Nek. Pras. P. Šv. parapijos salėj šis tymas rengia šokių vakarą.

Šių metų Moterų Sųjungos pavyktų. Turima gražių ran- 
seime mūsų kuopa turėjo net kų darbo dovanų. Visi ateiki-

DIGNIPKD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮl 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė. 
Pilone LAFayette 3572

a«e

Schoolgirl, hooi«- 
wifc, athlete and sra- 
dent, eonservative 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Sham- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment is 
the only shampoo o:l tint (hat 
cleanses, reconditions and tinta 
the hair in one short operation. 
Whether you simply want to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROL will do 
it easily, narurally and so per- 
feetly your elosest friend can- 
not detect it. Arrtngt /»r «■ 
tarly appointment ar
Mail this coapon with a thret-mek 
«vand of your hair and -v* will ir«i ii 
and retara it. pa.upaid, wiih our rrcon- 
aycadationi for CLAIROL irr>ia«M

BSVSRLY KING. Conruliaai
«Al» BEAUTY GUILD
saa~a» J X 4<«h St.. N«w York City.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

J. F. Kadžius
S. M. Mas
I. J. žolp

668 West 18th Street 
Phono CANal 6174

i A.

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 4Gth Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAItds 1741—1742

Ladiamicž ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
PASKUTINIS PRA

NEŠIMAS
KEISTUČIO SPULKOS 

SUSIRINKIMAS
Kaip jau žinome, šį trečia- BRIDGEPORT. — Praėjusį , 

dienį, spalių 23 d., Auditorium penktadienį, spalių US d., Lie- 
viešbutv, vidurmiesty, įvyksta tuvių auditorijoj įvyko meti- i 
viso pasaulio lietuvių kongre- nis Keistučio spulkos šėrinin- j 

kų susirinkimas, šios seniau- 1 
sios Chicagos lietuvių spulkos 
susirinkimai kasmet esti skai-

pralotui kun. M. Krušni, I». tlingi. Šįmet buvo virš du treč 
Pivoriūninenei ir adv. J. (Iri- daliai narių.
Siui. Valdyba išdavė raportus.

Kurie nori dalyvauti šiose Pranešta, kad atsargos Ionde

se dalyvavusiems mūsų atsto
vams sutiktuvės, būtent: 
“Draugo’’ red. L. Šimučiui.

sutiktuvėse, ir pasiklausyti į 
domių pranešimų, prašomi iš 
anksto rezervuoti vietas. Re
zervacijas reikia padaryti šia
ndie bei trečiadienio rytų. Vie 
tas rezervuoti galima “Drau
go” redakcijoj telef. Canal 
7790, pas J. Čepulienę telef 
Pros. 3655, pas S. Sakai ienę 
tel. Pros. 3222 arba pas K. 
Rackienę tel. Rep. 1361.

Kurie tik turi paėmę bilie
tų šio bankieto, prašome bū
tinai šį vakarų grųžinti: bilie
tus, ar pinigus. Tas būtinai 
reikalinga, kad sužinojus, ko
kiam asmenų skaičiui užsaky
ti viešbuty vietų. Nepamirški
te šį vakarų, t. y. spalių 22 d. 
grųžinti bilietus ar pinigus

randasi $120,IM). Tai buvo 
maloni šėrininkams žinia. To
liau buvo paaiškinta apie įve
dimų “direct reduction loan”. 
Tai palengvinimas skolinto
jams. .Jiems nuošimtis nuo da
bar mažinamas kas mėnuo.-Tai 
maloni paskolas turintiems 

Adv. Kuchinskas, spulkų rei 
kalų žinovas, plačiai aiškino 
apie Keistučio spulkos stovį 
ir darbus.

Šėrininkams ir rėmėjams ži
notina, kad nuo dabar Keis-

Busas įvažiavo į namų. Sukliuvus su pralenkiančiu automobiliu, šis autobusas 
praėjusį sekmadienį atsimušė į nomų 2649 Warren avė. Autobusu važiavo apie 40 
žmonių. Laimei niekas, išėmus namų, autobusų ir automobilių, nenukentėjo. Važia
vusieji buvo tiktai gerokai sutrenkti. (Acme Photo)

, klube L. V. Chicagos apskr. Peoples rakandų kompanijos. 
,20 metų gyvavimo proga bu- Šiuose programuose dalyvau
to suruošęs šaunias pagerb- ja žymiausi vietiniai lietuviai 
tavęs apskr. veikėjams - vete-i dainininkai, dainininkės, mu- 
ranams. Apie bankietų plačiau i zikai ir kalbėtojai; taipgi A- 
parašys mūsų korespondentas. ] merikos Lietuvių Daktarų |)r- 

gija teikia naudingų patari
mų iš sveikatos srities.

Šiandie dainuos Peoples ra
dio duetas, Akvilė Ančiūtė ir

Prisipažino banko apiplėši
me. Chicagoj suimtas Samuel 
(lobistine, 6220 Kenwood av., 

į detektyvų biure prisipažino I 
buvęs vienas plėšikų, kurie 
praeitų metų gruodžio mėn. 
apiplėšė Waterville, Ohio, ba
nką pagrobdami -12,000.

rab:o
Primintina radio klausyto

jam. kad šiandie 7 valandų 
vakare įvyksta reguliaris ant
radienio radio programas, lei
džiamas pastangom ir lėšom

Antanas čiajias, akordinistas 
Antanas Labanauskas grieš 
smuagias lietuviškas meliodi- 
jas, kalbės dr. C. Kliauga. Be 
to, bus daug įdomių praneši
mų ir apie prekybos eigų Peo
ples krautuvėse, per dabar ei
namų 19 metinį išpardavimų 
namams reikmenų sumažintom 
kainom. Dėl to, šis programas 
bus įdomus kiekvienam. Ne
pamirškit. Rep. XXX

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 
“DRAUGE”

mų. Senos reguliarės savaiti-. rius Pupauskas, Kazimieras kymų įvažiuojančių į Wauke-1
nes taupymo sistemos taupy- Demereckis. 
tojas gali nesilaikyti, jei tas' Spulkos platus raportas ne- 
jam pasirodys patogiau. trukus tilps “Drauge”.

T1 • v. , ,, . _. ,. Bridgeporto ir visos Crica-Iki šiol spulka turėjo 12 di- i ....., . . _ . . . ' gos lietuvių visuomene praso-rektonų. Praėjusis susirinki-I .. • , s. „i ma temyti Keistučio spulkos 
mas nuturė tų skaičių sumaži- j darbuotę, prašoma naudotis

tučio spulkoj įvesta nauja kny ^i 9. Taigi visi direkto- j jO!S patarnavimu, prašoma krei 
gų vedimo sistema. Toliau tau- į riai buvo perrinkti. Pateko j ptis į jos ofisų real estate biz-
pytojams žinotina, kad senos Į šie: Jonas Evaldas, Antanas 1 nio reikalais. Adresas: 840 W.
taupymo knygelės panaikina- į Zalatoris, Tanias Janulis, Sta-' 33 8t. Direktorius
mos, o įvedama naujos, labai nislovas Stanevičia, Jonas Ala' _____________
patogios. Taupytojai gali pa- ziliauskas, Jonas W. Zaebare

ten, iš kur esate paėmę. R. K. įsidėti bile kada bet kokių su- vičius, Jonas. Gaubis, Izido- Žinių - Žineles

♦
Jeigu reikalauji pinigų ant 'Pirmo Mortgičio. arba.

L. apdraudos <3iuo ugnies, vėjo, etė., apsišauk: L
. . . / 840 West JJrd Street gfe

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
' . RASTINĖJE ‘ •* W A • . » , ... - . r'X ■_ ___ ________ ___ _ • J /'X

UįAirufafJut Old Cįold

ganų automobilių su jaunomis 
poromis ir pasiūlymų nulydė
ti juos pas teisėjų — suženi- 
jimui.

Jareckis į L:nkijų. Cook 
. apskr. teisėjas Ed. Jarecki va- 
1 kar trims savaitėms atostogų 
išvyko j savo gimtinę vietų — • 
Poznanių Lenkijoj.

Advokatų bankietas. Spalių 
24 d. Chicago Bar Association 
savo buveinėj, 160 No. La 

i Šalie St., rengia bankietų pa
gerbimui J. A. V. apygardos

. apeliacijų teismo teisėjo Sa-
Spulkų vedėju susirinkimas. mue| Alsch„ler, kuris šįmet

Spaliu 25 d. Lietuvai audito- 2(| m ,arnvbos sl]kak
rijoj, 3133 So. Halsted St., į- 
vyks spulkų vedėjų susirinki
mas. Kadangi dabar real es- ! Apie Etiopiją,, šiandie, 3 
tate biznis ima po truputį at- ’™1. P» Field muziejuj
gyti ir kadangi spulkos tame ^r- " iltred H. Osgood skai- 
biznyje užima pirmutinę vie-jty8 paskaitų tema “The Et- 
tų, tai spulkos rengiasi prie hiopians and Their Strong- 
uolesnio patarnavimo zmonė-Į’mld”• Paskaita bus iliustruo- 
ms. Kadangi spulkos tarp sa- jauna. įžanga dykai, 
vęs neveda konkurencijos, o, Prašo Dievo sveikatos. Va- 

, žiūri, kad viena kitai galėtų kar “Drauge” pranešta, kad 
patarnauti, tai spulkų vedėjai, staiga susįrg0 šv. Mykolo pa- 

į tiaro susirinkimus. ' rap. kieb. kuit j. Svirskas.
Visi ruoškimės į Sokol salę. Parapijos choras už savo kle

ivas sekmad., lapkr. 3 d. ne- bono sveikatų užprašė dvejas 
atsilankys į Sokol salę, 2337 ' Misiąs. Ligonis guli Šv. 
So. Kedzie avė., 4:30 vai. po- i Kryžiaus ligoninėj.

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted’Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Casli 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vesulos, Automobilių,

Stiklų ir t. L

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

b
CADILLAC

D A Ii A R RODO

LA SALLE

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASAŽIERIŲ 
SEDAN

su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, hot water heater, elek- 

, , , t < 1 Pardavimui 2 pagyvenimų medini- trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safetv glass, dual
nos choras, ved. muz. J. r»nu- -namas po 4 kambarius Kartu put-, pi1:inp triūhos ir t t Pristatvtas nrie iūsn duni 11/ tiktai• d*V a • rn 7c • stduoda ir vieno fleto rakandai pi- i 1 trumo,, ir t. I I. Itllv l<lh pilt ,JIISU (llirų UZ liktai
riO. įsilietai po OUC., (,<C ir gjai P.piežastis, savininkus išvažiuoja 

Į Lietuvą..
I4l«i SOI TH SOth COI IIT

nais, o balansų galima išmokėti lengvu General Motors planu.

piet, gailėsis paskutinį sykį 1 šaunios pagerbtuvės.. Praė- 
nepamatęs, neišgirdęs gražios ' jU8į sekmadienį McCormicko 
2-jų aktų operetės ‘Pinafore’, j.
kurių statys scenoj L. V. ‘Dai I.

$1.00. Po operetės šokiai - ba
lius. Grieš žinoma Viktoro or
kestrą.

PARDAV1.MII NAMAS

$1084.00
įmokėti reikia tiktai $360, ininiant jūsų dabartinį karų mai-

dšl naujų minčių
Gown and wrap by Jay-Tborpo

ES NESAKOME, kad Old Goki pakeis “Nedrąsų Jaunikaitį” į 

Don Žuanų. Ne! Old Gold yra tikrai geras rūkymas ... tai nėra 

sausas Martini. Bet męs sakome, kad labai tankiai Old Gold cigaretas 
pataisys jūsų upę. Jie padaryti iš turtingesnio ir švelnesnio tabako^ 

be jokios iritacijos ir pakankamai stimuliacijos dėl jauny minčiy ir, 

pajautimy.

M

OP.Lorillird Co.,Io?.

flllilui oįa ... BET NIEKADOS NE ERZINA

80c diena. Ateinantį ketvir
tadienį visose Archer avė. ga
tvės krautuvėse bus 80c (se
lų) diena. Taip praneša Ar
cher Avenue Business Men’s 

i Association.
Pergyveno baimę. Langų 

plovėjui R. Sandąuist, 38 m., 
plaunant langus vieno vidur-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(We«t 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčioe

vakarais 6 iki* 9 
Telefonas CANal 117b 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas ItEPublIe 9600

miesty buto devintam aukšte Telepbone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grishatsiliuosavo nuo rėmo vienas 

į diržo galas ir plovėjas pakibo 
ant kito galo. Per 15 minutų 
jis kabojo šaukdamas pagal
bos kol pribuvus policija ir 
gaisrininkai išgelbėjo. Žmo
gus tų diena nei dirbti nega- Ttez. 1460 No. Paulina St 
l&jo Phone ARMitage 0590

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

Res. 6515 So. Roekwell Street 
Telepbone: REPublic 9723

Vartotų Karų Bargenai
BITK’K '96, 5 Sedan 41, Trunk. parant. kaip naujaa.............. $#!».•>
nCICK '35, 5 Sedan 47. lanal pulkus, garant.................................. $795
niTICK '35. C'ub Seiian su trunk. garantuotas ...................... $795
BUICK '36, 5 Sedan 47 garantuotas.................................................. $H75
BUICK '34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant.............................$715
BUICK '34, S Sodan 57, puikus karas, garant........................... $745
BUICK '33. 5 Sedan 67. tobulas, garant........................................ $615
BUICK '32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ....................................... $450
BUICK '32, 5 Coupe 96. labai pulkus, garant................................$450
BUICK '32. 5 Sedan 87, tobulam stovy ....................................... $450
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj ........................................... $295
BUICK, '29, Z-4 Coupe, žemai npkainuotas ............................ $ 95
BUICK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ........................... $95
BUICK '27, 5 Sedan 47, hargenas ................................................ # 45
CADILLAC '30, 7 Sedan, pertaisytas................................................$295
CAPTLI.AC '29, Toxvn Sodan, trunk, žema kaina.......................$175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargenas ................................................ $145
DODOE '33. 5 Sedan, geras mažas karas ................................. $395
HUDSON. '29. 5 Sedan. bėga O. K.................................................... $ 95
I.A SALLE '31. 6 Sedan. pulki vertybė.......... ................................$375
LA SALLE '30, 5 Sedan, 6 drat. ratai ...................................... $275
LA SALLE '29. 5 Sedan, drat. ratai ........................................... $145
LINCOLN '10, 6 Sedan, labai pulkus ......................................... $21)5
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy....................... 8775
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam stovy ............................... $195
PONTIAC '35, 5 Sedan, bullt ln trunk. tobulas .................. $745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

«

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS

Nubaustas ženybų agentas.
Vaukeganietis George Kliora,
Jr., vietos policijos magistrą- lSuit?J/“D.nHnlnh'St6"'1 
to nubaustas 50 dol. už sulai- Į 188 WįS“go P

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run .1


