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LENKIJOS MIN. BECKAS 
LONDONE 

Jo vizito motyvai neaiškūs 
NUMATOMA, KAD VARŠUVOS SAN-

TYKIAI SU PARYŽIUM BLOGI 

MADRIDO MIESTO CENTRO DALIS 

\ 

LONDONAS, lnpkr. <). — 
Lenkijos užsienių reikalų mi-
nisteris Beekas atvvko ėia su 
oficialiu vizitu keturioms die
noms. Atvyko, kad betarpiš
kai pasitarius su Anglijos 
vyriausybe keliais svarbiais 
ir gyvais reikalais. Diploma
tai įdomauja, ar jo atsilanky
mas duos lenkams kokios nors 
naudos. 

iAnksėian pranešta, kad mi
nis terio Beeko vizitas yra ry
šium su Lenkijos sunkiuoju 
stoviu blogėjant Berlyno ne
sutikimams su Maskva. Ber
lynas imasi žygių, kad Rusi-

x jos bolševikus sugrūdus Azi-
jon ir atkirtus juos ne tik 
nuo vakarines, bet ir rytinės 
Europos. Bolševikai gi viso
mis jėgomis dirba, kad su-

tybemis ir sudaryti sąjungą. 
Tas būtų neilaužiama siena 
tarp Vokietijos ir sov. Rusi
jos. Lenkija nusikratytų pa
vojaus šmėkla. Tačiau visa 
nelaime, kad Lietuva yra 
priešinga susidėti su Lenkija. 
Sako, Vilniaus- atgavimo su
metimais Lietuva vra susidė-
jusi su Maskva ir tas pablogi
na Lenkijai stovi. 

Taigi, Lenkijai ir norėtųsi 
gauti Anglijos parama, kad 
kokiu nors būdu Lietuvą pa
traukus Varšuvos pusėn, ži
noma, be užgrobto Vilniaus 
grąžinimo. ' 

Kitas reikalas, tai Lenkijos 
žvdu klausimas. Lenkija norė-
tų, kad. jos žydų didesnis 
skaičius galėtų nusikelti Pa
lestinon, kad Anglija nevar-

triuškinus Vokietijos nacius j žytų žydams nusikėlimo Sveu-
ir neleidus įiems įsigalėti ry- ton Žemėn. 
tinėje Europoje. Lenkija tu- Pagaliau min. Beekas nori 

NACIONALISTAI NEUŽ
SIIMA ŽIAURIAIS DAR

BAIS 

šio miesto gatvėse vyksta i 
jėgii ,uit riuškinimas. 

spanų nacionalistų krtrv 
l:(Arine- Photo. 

mivinos kautynės su radikalais. Numatomas greitas radikalu 
) 

ri, kaip ji sakosi, laikinus 
draugingus santykius su Vo-
kieti3a7»*a<%ro nenmi-glaudėk Europa i ." *^arvr>jus reiškiasi 
nių ryšių su sov. Rusija. Ber-
Jvno nesutikimuose su Maskva 
* 

Varšuva norėtų pasilikti neu
trali. Bet jos vienos neutra-

išaiškinti Anglijai Dancigo 
stovį ir komunistišką pavojų 

plintant Maskvos raudonajai 
propagandai. 

Be šių ir kitų politinių 
klausimų, matyt, min. Beekas 

MADRIDO GA 
EINA KAUTY 

* 

Lakūnai t r iuškina radikalų jė
gas su orinėmis bombomis 

PREZIDENTAS SOCIALIU 
REFORMŲ REIKALAIS 

— '.gvStfrii ifjim\, 

liūnas būtų be vertės, jei na-, turi galvoje ir ekonominį 
ciai susikautų su bolševikais. 
Lenkija galėtų virsti kruvinų
jų kovų lauku. 

Kad apsisaugojus šios ne
laimės, Lenkijai reikalinga 
susidėti su Baltijos vals- Londone. 

Lenkijos stovį, kurį norėtų 
pagerinti su Anglijos pagel-
ba. 

Berlynas atsidėjęs tėmija-
fi į ministerio Beeko žygius 

\ 

KODĖL MADRIDO MILICI
NINKAI ATKAKLIAI 

KOVOJA 
MADRIDO FRONTE, lap-

kr. 9. Kad Madrido radikalų 
•į milicininkai atkakliai kovoja 

ANGLIJA PRIEŠINGA, 
KAD PANAIKINUS NEU

TRALUMĄ 
LONDONAS, lapkr. 9. — 

Italija iškelia sumanymą, kad 
kaip tik Ispanijos naeionalis-

prieš nacionalistus yra prie- : tai paims Madridą, reikalin-
žastis. ga tuojau panaikinti tarptau

tinį neutralumo komitetą 
Rasta Madrido radikalų jsa 

kymo milcijo.s vadams radi
kalams nuorašas. Jsakoma 
vadams be jokios atodairos 
šaudyti tuos milicininkus, ku
rie mėgintų apleisti savo po
zicijas, arba rodytų bailumo 
žymių. 

Tad milicininkai nenorėda
mi kovoja i r beprasmiai gul
do savo galvas. 

Londone. 

Prancūzijos socialistų vy
riausybė pritaria šiam suma
nymui. Anglija gi priešinasi. 

MADRIDAS, lapkr. 9. — 
Įsiveržusi miestan nacionalis
tų kariuomenė iš pietvakari
nio šono gatvėse susitiko su 
radikalų atkakliu priešinimo
si. Kiekvienam žingsny susi
duriama su radikalų įtaisyto
mis barikadomis. Visi namai 
pakeisti raudonųjų tvirtovė
mis. 

> 

Nacionalistu, kariuomenė pa 
lengva stumiasi pirmyn, kad 
pasiekus miesto centrą. Naci
onalistų lakūnai su trumpo
mis pertraukomis nardo mies
to padangėmis ir svaido bom
bas j susibūrusius aplink ba
rikadas radikalus. 

Nuo bombų sprogimo žūsta 

TALAVERA, Ispanija, 
lapkr. 9. — Čia nacionalistų 
vadovybės stovykloje pažymi
ma, kad įsiveržusiai miestan 
kariuomenei iš pietvakarinio 
šono be radikalų milicininkų 
daug kliūčių stato radikalės 
moterys, kurios kai tigrės ko
voja prieš nacionalistus. 

Kadangi numatomas grei
tas Madrido paėmimas, naci
onalistų vadovybė, iki galuti
no su radikalais apsidirbimo 
uždraudė korespondentams į-
eiti miestan be specialaus va
dovybės leidimo. Taip pat už
drausta korespondentams 
siųsti į užsienį necenzūruo-
tas žinias. Neklausantieji šio 

AVASTTINOTON, lapkr. 9. 
— Čia suvyko posėdžiauti 
paskiru valstvbių atstovai, AVASHINOTON, lapkr. 9. 
kad suformulavus socialiu re- ~ J « Emiwmdj» kardinolas 
fermį programas ir tai įda- MundeMn, Chicagos arkivys-
vus paskirų valstvbių legisla- * • * * • * i a n d i e n trumpam lai-
tūroms. Dalvvau.;a 39 valstv- 'k™ a P l a n k ? Baltuosuis Rū-
hiu atstovai. 

SALAMANCA, Ispanija, 
lapkr. 9. — Užsieniuose sklei
džiama žinių, kad nacionalis
tai (sukilėliai) kovodami 
prieš radikalus užsiima bar
bariškais darbais lygiai kaip 

j ir radikalai. Kaip nacionalis
tų vadovybė, taip ir svetimų 
šalių sąžiningi koresponden
tai užgina nacionalistų barba
riškumus. Vadovybė pareiš
kia, kari taikoma mirties bau
smė sušaudvmu tik tiems s&-
menims, kurie to užsitarnau
ja ir kurie kiekvienam kare 
tuo būdu būtų baudžiami. 

Nacionaliste vadovybė ren
ka žinias ir turi sąrašus tų 
vyrų, moterų ir vaikų, kuriuos, 
ikišiol raudonieji nužudė be 
jokio reikalo, be jokios kaltes 
įrodymo. [ sąrašus įtraukti 
visi tie, kurie identifikuoti. 
Tik vienam Madride radika
lai išžudė apie 20,000 asmenų 
ir jie visi identifikuoti. 

Radikalų žiaurumai kai ku
riais atvejais taip biaurūs, 

,kad visko negalima minėti 
LEIN ATLANKĖ PREZJ-Vpa*d o^ Juk bai?u* daikte, 

• kai pašėlusios radikales tfitė* 
"Tpr>i5~ prieš nužiKlyšTant "žalo-~ 

KARDINOLAS MUNDE-

M)**MauMM4r DENTĄ 

daug milicininkų ir mil inių 'patvarkymo korespondentai 
gyventoj,ų. 

Vakarų šono centre prie 
kai kurių tiltų milicininkai 

J i žino, kad kai bus panaikin- j tvirtai laikosi savo pozicijo 

PROTESTAI PRIEŠ 
PREMJERĄ BLUMĄ 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Prancūzijos socialistas prem
jeras Blum vakar socialistų 
nacionalės tarybos susirinki
me pareiškė, kad su Anglijos 
pritarimu jis pasirengęs kad 
ir tuojau duoti reikalingą pa

tas minėtas komitetas, Itali
j a atvirai rems Ispanijos na
cionalistus, o Prancūzija — 
Tspanijos radikalų likučius, 
susispietusius Katalonijon ir 
tuo būdu prailgins karą Ispa
nijoje. Anglija gi nepagei
dautų remti vienų, arba ki
ti). ..' 

se. Nacionalistai susilaiko nuo 
tiltų šturmavimo, kad be rei
kalo nepraradus daug savo 
vyrų. Numatoma, kad nacio
nalistų artilerija išgriaus til-

bus įkaitinti šnipais. 

Darbo departamento sekre
torė Perkins susirinkimui 
skaitė prezidento Roosevelto 
pranešimą. 

Prezidentas širdingai svei
kina susirinkusius valstybių 
atstovus ir rekomenduoja 
jiems sudaryti tokią socialių 
reformų programą: 

Visur sajjgios ir sveikos 
darbininkų darbui vietos; ati
tinkami atlyginimai už įvyku
sias nelaimes fabrikuose, rū
pinimasis pašalinti pramoni
nes ligas, apdrausti darbinin
kus nedarbo laiku, o ypač se
natvėje; trumpinti darbo va

rnus ir svečiavosi pas 
denta Rooseveltą. 

prezi-

Pažymima, kad tai papras
tas mandagumo lankymasis. 
Jo Eminencija su prezidentu 
yra senieji pažįstami. 

VYSKUPAS SHEIL DALY
VAUS IŠKILMĖSE 

Ateinanti ketvirtadieni bus 
pašventinti Chicago Katalikų 
Vyrų klubo įtaisyti kambariai. 

Nacionalistai turi paruošę i landas, žmoniškai atlyginti už 
tūkstančius civilinės sargybos Į darbą, parūpinti darbinin

kams ir jų šeimoms sveikus 

davo savo aukas — moteris, 
o radikalai vvrai — vvrus. 
Tik retam atsitikime radika
lai savo aukas šaudydavo, ne
panaudoję barbariškų kanki
nimų. 

Taip pat neteisingos radi
kalų skleidžiamos žinios, kad 
daugumas gyventojų būtų nu-
sistaę už radikalus. Radika
lų pusėje stovi tik tie, kurie 
randasi radikalų valdomuose 
plotuose. Jie turi viešai reik
šti tokį nusistatymą, jei nori 
būti gyvi. Milicininkų tik da
lis yra radikalai, visi kiti pri
valomai pašaukti tarnybon. 
Jie priversti kovoti prieš na
cionalistus. 

Kitoks vaizdas nacionalis
tų pusėje. Nacionalistų valdo-Jo Eksc. vyskupas Sheil, Chi

cago vyskupas pagelbininkas, muose plotuose yra laisvė, vi-
bus garbės svečiu, kalbės jau
nimo reikalais. 

PALIAUBŲ DIENOS MI
NĖJIMAS 

GUBERNATORIUS SANI-
TORIJOJE 

BATTLE CREEK, Mich., 
lapkr. 9. — Illinois guberna
torius Horneris čia atvyko ir 

gelbę Ispanijos radikalam*. atgulė sanitorijoje. Pranešta, 
Prancūzijos dešinieji prieš kad j is neserga, tik nori at-

tai sukėlė aštrius protestus, 'silsėti. 

vyrų, kurie įeis miestan mili-
tarinės policijas pareigas eiti, 
kaip tik aktyvioji kariuomenė 
užims miestą. Šios sargybos 
pareiga bus išgaudyti užsili-
kusiu$ mieste radikalus. 

Miestui sudaromi aštuoni 

butus ir panaikinti vaikų dar- Rytoj, lapkričio mėn. 11 d. 
bą. 

tus šoviniais, sunaikins rau 
-, . . . j specialūs karo teismai 
donųjų pozicijas ir skersai 
upės perties pontoninius til
tus. 

Nacionalistų lakūnai šian
dien be bombų miestan išmė
tė lapelius. Nurodoma, kad 
visos moterys su vaikais tuo
jau nusikeltų į šiaurrytines 
miesto ribas iki miestas bus 

PENKI VAIKAI ŽUVO 
GAISRE 

TIMMIN&, Ont , Kanada, 
lapkr. 9. — Sudegė mainierio 
A. Charbonneau namai. Gais
re žuvo penki vaikai, kurių 
vyriausias buvo 10 metų am-

paimtas. Tik tuo būdu jo»,žiaus. 
galės išvengti mirties, arba1 Tėvas ir motina sunkiai 
sužalojimų. v sužeisti ir paimti ligoninėn. 

ŠIMTAI LAIVŲ NEGALI 
APLEISTI UOSTŲ 

NEW YORK, lapkr. 9. — 
Dėl uostų darbininkų streiko 
šimtai laivų negali apleisti 
Atlantiko nostij. 

Į Atlantiko uostus streikas 
persimetė iš Ramiojo vande
nyno uostų. 

Smuklėje, 4830 So. Wood 
gat., nežinomų piktadarių pa
šautas policmonas M. Toth, 
32 m. amž., mirė Evangelican 
ligoninėje. 

yra padiaubų diena — jArmis-
tice day, kuri minima visoj 
šaly. Bus minima ir Chicagoj 
Įvairiais patrijotiniais susi
rinkimais. 

PRIPAŽINO GEN. FRANCO 
VYRIAUSYBĘ 

BALBOA, Panamos Per
kaso zona? lapkr. 9. — 
Salvadoro respublikos vyriau
sybė pripažino Ispanijos na
cionalistų vyriausybę, kurios 
priešakyje yra gen. F . Fran
co. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

si reikalai tvarkingai veda
mi, jaunimas savanoriai bu
riasi ir siūlosi vadovybei, kad 
kariavus prieš radikalus. 
Turtingesnieji ispanai karo 
vedimui prieš radikalus auko
ja turimą auksą ir sidabrą — 
sistatę už radikalus. Radika-
žiedus, bransolietus, laikrodė
lius ir kitus aukso daiktus, 
taip pat brangius akmenėlius. 

Nacionalistai po radikalų, 
nugalėjimo yra pasiryžę Is
paniją atstatyti ir visa tautą 
tvirtai sucementuoti 

Gaisras skaudžiai ištiko Šv. 
Filomenos bažnyčią, Chicago. 
Apie 50,000 dol. nuostolių. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. - Nu

matomas pragiedrėjimas; 
šiandien šalčiau. 
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SIS - TAS NAUJO ISPANŲ FRONTE 

Ispanijos naminio karo fronte įvyko tas, 
ko jau p t r kelete savaičių laukta. (Sostine 
Madridas jau sukilėlių rankose. Ispanijos 
baltieji, o kartu Vokietijos naciai ir Itali
jos fašistai džiūgauja. Tuo tarpu viso pa
saulio raudonieji liūsta. 

8ostinės puolimas nereiškia karo užbai
gimą. Bet sostinės puolimas padarys tą, kad 
sukilėlių ūpas pakils. 

Naminis karas dar tesis iki raudonųjų 
ginkluotos gaujos bus išnaikintos visose Is
panijos dalyse. Spėjama, kad iki Kalėdų tas 
jau būsią atlikta. Jei taip ir atsitiks, jei 
M Kalėdomis ir baigsis senos bėdos, tai 
kartu prasidės naujos. Vienas daiktas tai 
bus iiuterioto krašto atstatymas, o antras — 
tai sureguliavimas santykių su kitomis val
stybėmis. Juk ne paslaptis, kad Vokietija 
ir Italija bu\o intensuotdl baltųjų laimė
jimu, o Prancūzija ir Rusi jį , o' dalinai ir 
Anglija, buvo interesuotos raudonųjų lai
mėjimu. Ne paslaptis, kad Italija ir Vokie
tija rėmė Ispanijoj baltuosius, o Prancūzi
ja ir Rusija rėmė raudonuosius. 

Kai sukilėliai įsigalės, tai talkininkai 
— Vokietija ir Italija atsiųs Ispanijai bi-
lą. Vokietija ir Italija gal gaus iš Ispanijos 
tokių kompensacijų, kuriomis Anglija ir 
Prancūzija bus labai nepatenkintos. Kaip 
Anglija taip ir Prancūzija labai nenori, kad 
Italija ir Vokietija turėtų perdaug įtakos 
Ispanijoj ir kad jos tertorijoj gautų karo 
jėgoms stočių. Tai va, kur naujos tarptau
tinės painiavos gali kilti. 

NEGRYNOS SĄŽINĖS BALSAS 

Lenkijos užsienio reikalų ministeris Be-
ckas dabar randasi Londone ir ten bando 
įgyti Anglijos palankumą ir paramą karui 
ištikus. Lenkijai vis aiškiau darosi, kad ji, 
būdama tarp Rusijos ir Vokietijos, yra tarp 
kūjo ir priekalo. O kai santykiai tarp Vo
kietijos ir Rusijos aštrėja, tai Ltnkijai pa
vojus vis didėja. Taigi ieško sąjungininkų. 

Yra skelbiama, kad Lenkijos ministeris 
Beckas Londone pareiškęs, kad Maskvos į-
taka Lietuvai ir Čekoslovakijai esanti pa
vojumi taikai. Tai jau negrynos sąžinės bal
sas. Kas nežino, kas kaltas, kad Lietuvoj 
yra Maskvos į taka! I r kas nežino to, kad 
jei Vilnius būtų ne grobikų, o lietuvių ran
kose, tai tada gal Maskva sakytų, kad Var
šuvos įtaka Lietuvoj yra pavojum taikai. 
Ponai lenkai, grąžinkite Lietuvai Vilnių ir 
tada nereikės guostis Maskvos įtaka Lietu
voj. 

ANGLIJA APIE AMERIKOS RINKIMUS 

Anglijos biznio ir finansų rateliai pa
tenkinti prez. Roosevelto laimėjimu. Sako, 
kad dabar biznis ir pramonė Amerikoj šuo
liais pradės kilti. Toliau sako, kad Dėdė 
Šamas galės vadovauti visam pasauliui ko
voje su depresijos likučiais. Sako, kad An
glija turėtų padaryti su Amerika tokias 
prekybos sutartis, kokias Amerika jau turi 
su daugeliu kitų šalių. 

Pasitikėjimas Amerika pakilo ir dabar 
iš Londono atgabenama New Yorkan 30 mi
lijonų dolerių auksu. 

LAIŽYBOS DEL ROOSEVELTO 
LAIMĖJIMO 

Prieš rinkimus ne vien šiaudiniais bal-
gavimais buvo bandoma atspėti, kuris kan
didatas, laimės. Buvo taipgi stambių laižy-
bų. Yra apskaičiuojama) kad po rinkimų 20 

milijonų iš laižybų dolerių perėjo iš vienų 
rankų į kitas. Pasirodė, kad kai kurie "be-
tininkai ' ' rėmėsi daugiausia "Literary Di-
ges t" šiaudinio balsavimo pasekmėmis. 

RUSIJOS REVOLIUCIJOS SUKAKTUVĖS 

Kaip Žemaičiai Savo Į ė j i m a Gynė 

Praėjusį sekmadienį Rusijoj minėta 19* 
tos komunistinės revoliucijos sukaktuvės. 
Kaip ir visuomet ta proga demonstruota Ru
sijos karinės jėgos. 

Tuomi Rusija gali gerai pasirodyti. Bet 
negali pasirodyti tuo, ką komunistai žadė
jo darbininkams pirmoje vietoje. Nedavė 
jiems nei žadėtos laisves, nei gerovės. 

Toliau, komunistų vadai išnaikinę savo 
priešininkus, pradėjo nesutarti savo tarpe, 
Neužteko nesutarimo, atėjo ir prie žudymų. 
Neseniai nužudyta Zinovievas ir keletas ki
tų garsių komunistų vadų. 

Tai mat, prie ko priėjo tie, kurie ža
dėjo rojų ant žemės įsteigti. 

ŠIEMET BAIGIAMAS DVARŲ 
SKALDYMAS 

Lietuvoj dvarų skaldymas eina prie 
galo. Yra numatoma, kad tas darbas dar 
šiemet bus baigtas. 

Iki šiol a varų žemės nusavinta 566,350 
hektarų dirbamos žemės, 506,000 hektarų mi
ško ir 50,000 hektarų ežerų. Iš viso 1,112,350 
hektarų. Nusavintieji miškai ir ežerai yra 
paimti valdžios nuosavybėn. 

Hieinet baigsis dvarų sKaldymas ir pa
skirstymas. Bet kol bus išduoti dokumentui 
ir išspręsti ginčai, tai dar truks ilgesnį lai
ką. 

Kaimų į vienkiemius šiemet numatoma 
išskirstyti 787 kaimai, bvridro ploto liLSS1/ 
hektarų//Iš viso »ligšiol likviduota 5,056 kai

mai, iš kurių sudaryta 115,917 atskirų vien
kiemių, bendro ploto 1,279,500 hektarų. 

(Tęsinys) 

Motėm įsikabino į guberna
toriaus barzdą 

Tarp tų suraišioto jų man 
labiausia įstrigo vienos mo
teriškės narsumas, kuri, iš
sprūdusi iš kazokų nagų, su 
taip moterišku n girdėtu na
rsumu šoko tiesiai ant gube
rnatoriaus ir su abiem ran
kom įsivėlė: jam į baradą, iki 
kazokai ją atgalios sugriebė 
ir suraišiojo. Ant tų maišti
ninkų žmonės žiūrėdami dū-
ksavo ir ne vienas savyje ka-

teJiais pasibyloti, pinigų ir 
apdaro, reikalingo speigo pu
sei, pasiimti, bet, tarsi, kokį 
piktadėjį, kaip yra sakoma, 
kaip giltinės dūšią pagavę iš-
bogino. Prie to dar reikia ži
noti, kad šiaurinėje' Maskoli-
joje mažne ne perdėm žiema 
viešpatauja. Žiemos laike ne
apsakoma sniego daugybe gy
ventojams daro painija su 
viens kitu susisiekti. Pava
sariui išaušus, pelkės užlieja 
visą kampą. Vandeniui didu
mą nusėdus, pradeda rodyti? 
žmonių laukiamieji vaisiai, 

lbėjo, su tais jau nebepasi- kaip tai; spanguolės, bruknės 

PAREMKIME AMERIKOS RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus 
šiemet bus nuo lapkričio 11 d. ir baigsis 
lapkričio 26 d. Raudonasis Kryžius globoja 
karo veteranus, kurie nepajėgia pelnytis 
pragyvenimo, šelpia žmones, nukentėjusius 
nuo potvynių, gaisrų, žemės drebėjimų ir 
1.1. Chicagoj Raudonojo Kryžiaus ofisas yra 
616 So. Michigan ave. 

matysAne, jog jiems galima 
jau amžiną atilsį sakyti, bet 
su visu kitaip įvyko, nes kaip 
tik audra praslinko, viršini
nkai visus, pagaliau ir tą 
moteriškę, be jokio sūdijimo 
ir klausinėjimo ii kalinio iš
leido, tiktai ne visus kartu, 
bet kasdien po keletą žmo
nių įsakydami jiem kiek ga
lint greičiau iš miesto nesin-
tis. Tiktai už juos turėjo kle
bonai, iš kurių parakvijų jie 
buvo atsakyti ir nuo asabos 
po du šimtu rublių sumokėti. 

Kunigo Juknevyeaio 
" apkaltinimai 

Perdėtinial, Matydami ne
regėtą prie bažnyčios žmonių 
prisirišimą, savo dantimi;-
griežė ant Kęstaičių užveiz-
dėtojo kunigo Juknevyčos, a-
ptardami ji, kad būk jis žino 
nes sukurstęs, idant jie baž-

ir va r nuogė s. Vienok ne* pigu 
yra ir tų uogų kiek reikiant 
pasirinkti, nes gruntas taip 
yra sunkus, jog daro keblu
mų žmogui kur pamisimus 
išeiti, ir per tai yra, didžiau 
si gabalai, kur dar nuo pat 
svieto pradžios žmogaus nėra 
buvusi, ir tiktai vienos miš
kinės ahtys, žąsys ir kiti pau
kščiai, nieko nepersekiojami 
iš savo Hnkrtuvhės linksmina-
si. Plačiausiose giriose gali 
sutikti neapsakomas daugy
bes vilku, lapių, šeškų, vove
rių ir kitokių miško gyvu
lių. Taip Vologdos guberni
ja užima septynias tūkstan-
č I us t ris šimtus i r try likų ^ke
tvirtainių/.mylių, o tiktai va
kariniame jos krašte maža da
lis gyventojų užsiima žemės 
išdirbiniu. Visas vidurys tos 
gubernijos yra užaugęs nepe
reinamai miškais, kuriuose 

inkė 
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P O SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Niekas mūsų čėsais taip ne 
barabani'a apie lygybę ir bro 
lybę, kaip balšavikai. Ale ži 
nokite, tavoršoiai, kad kaij 
barabanas yra tuščias, taii 
tušti yra ir balšavikų šukavi 
mai apie lygybę ir brol; bę 
Imkime kad ir tokią rokundą. 

Rengia balšavikai vakarą 
I ar koncertą. Barabanvdumi a 
pie lygybę, rodos, jie pirmiau 
sia turėtų duoti lygybės pri 
klodą. Ale kur tau! Tikietut 
padaro trijų gatunkų, arbf 
praisų. Vadinas, koncerto 
dieną barabanščikai ir bur
žujai balšavikai susės arti 
steidžiaus, kad viską galėtų 
geriau matyti ir girdėti, o tie, 
kuriems barabanijama apie 

vienas sėdės prie steidžiaus, % 
J kitas snapBos ant viškų — 
^alėpfg, Kuris sėdės prie 
steidžkus, jausis pilnas ono-
a» ir atsigrįžęs į sėdintį su 
tokiu pat tikimu palėpėj lie
žuvį rodys. 

Taigi, matome, tavorsciai. 
k a d lygybė** sviete negali bū
ti. Net patys lialsavikai, ku
rie lygybe taip strošniai ba-
rabanija, jos nesilaiko, ne
praktikuoja. 

Praeitą aubatą Stasys Ku-
lokaK užmezgė moterystės 
mazgą « u Katre Karštakošai-
t>e. Po šliubo, po piklcrių, 
parvažiavus namo ir susėdus 
už stalo visienig veselninkams, 
— "valgui pasaldinti" kaip 
paprastai daroma, jaiuiasis, 

lygybft turės sėsti pas duris I nieko nesakęs, tik džingt sa-
arba repečkoti ant viškų. Tai, vo pačiai į žandą. Toji blakt 
ot, jums ir lygybė! 

Imkime kitokią rokundą. 
Sakykime, tikietai yra vieno 
praiso. Tada,. «k,am; priklausvs 
p i r m o s e , nuo stdidžiaug sė
dynės? Sakysit — gi tam, 

nyčios neįduotų. Priežasčių k e l e i v i S ) t i k t a i ^ p t y n i a s ar-
ieškodami policijantai su ka- b a ag tuonias mylias keliavęs. 

" G a r s o " 45 nu'm. atspausdintas kan. F . 
Kemėšio laiškas iš Lietuvos. Ražo, kad po 
metų nebuvimo radęs daug pažangos. Staty
ba visoj Lietuvoj eina, prekyba gyvėja. Pa
galios rašo: "Lietuvoj gyvenimas yra vi
siškai pakenčiamas ir net neblogas, tik su 
viena sąlyga: kuo mažiausia turėk santy
kių su valdžia ir kuo mažiausia domėkis 
valdančios srovės galvojimais ir darbais. 
Tai reikalinga tavo sielos ramybei ir lyg
svarai, ypač jei ji šiek tiek užsikrėtus kitų 
šalių dvasia yy 

Praėjusiuose audringuose rinkimuose, 
kuriuose respublikonai buvo šluojami lauk 
be pasigailėjimo, prieš audrą atsilaikė penki 
respublikonų senatoriai. Trys iš jų atsilaikė 
dėlto, kad remia "New Deal". Dabar de
mokratai turės 75 senatorius, respubliko
nai — 17, Farmer-Labor — 2, progresyviai 
— 1 ir nepriklausomas — 1. 

# • * 

Jūs manote, kad nemokate ispaniškai. 
Bet štai jukns ispaniškas posakis, kurį tur
būt suprasite: Hspana Nueva, Una, Grande 
y Libre, tai yra Ispanija nauja, vieninga, 
didinga ir laisva. Tai Ispanijos sukilėlių 
o balsis. 

• • * 

mokais, pavedę kelias moteriš
kes į užkarilpf'ir apstoję su 
atlaužtomis šaudyklėmis ir 

gali atrasti keletą ne didžių 
bakūžėlių, (trobelių) su ma
žais pūsliniais langais. Bet 

plikomis šoblėmis gandino j h . t u 0 H m a ž u h k a i m e l i u s g a l i 

jas, saikindami, kad jos pri
sipažintų ir pasakytų, jog 

ir apalpo. Atsipeikėjus jau
noji su ašaromig sako; 

— Staseli mano, argi kuo 
aš nusikaltau f 

i L ^ v C V ^ a t ^ ' K u l o k a K 
— Aš tik norėjau prie visų 

kuris anksčiau bus atėję-s į , tau parodyti, kas bu^ vėliau, 
salę. Orait, bet, sulyg balša
vikų rokfundos, kiekvienas 
daiktas yra bendra visų nuo
savybe. Kas tavo, tai ir ma
no. Taigi ir tos pirmos nuo 
steidžiaus sėdynės priklausys 
lygiai tam, kuris bus anksti 
atėjęs į salę, lygiai tam, ku-

jei man nusikalsi. 

Mano kaiminka Heršuolių 
Širšienė pradėjo negaluoti. 
Pasauktas daktaras rado, 
kad ji turi gaištomis ir rei
kalinga operacija. 

Lietuvoj per aštuonis mėnesius degtinės 
parduota 2,896,675 litrai už 17 milijonų litų. 
O pernai per tą laiką parduota 2,617,441 lit
rai už 15,334,940 litų. 

* * * 

Demokratų partija skelbia rinkiminei 
kampanijai išleidusi $3,430,115, o respubli
konų partija — $7,488,71$. 

* • * 

Komercijos sekretorius Roper, dalinojęs 
apie rinkimų pasekmes, pasakė, kad dabar 
Amerika yra prieaušryje savo didžiausio 
bttjojimo, 

* * * 

Praėjusią vasarą YeIlowstono Parką ap
lankė 432,570 turistų, a pernai — 317,998. 
Tai žymus padaugėjimas. Taip atsitiko dėl
to, kad laikai pagerėjo. 

kunigas Juknevycze žmones 
kurstė, o jei nepasakys, tai 
joms smerčiu graižojo. Viena 
iš minėtų moteriškių, būda
ma ne savyje ir persigandusi, 
ištarė, jog teisingai Jukne
vycze jas pakurstė, kad jos 
bažnyčią gyniotų, bet toje pa
čioje \alandoje ta moteriškė 
atsiminusi, kad užginta yra 
meluoti ir kad per neatsar-
gingą liežuvio leidimą pasi-
rikusi, ji išduoda nekaltą ku-
mgą, užniko į didžiu balsu 
šaukti, kad ji iš išgąsčio pa-
siriko, vienok jos šaukimo 
niekas jau nebeklausė ir su 
kunigu Juknevycze viršinin
kai savotiškai apsiėję* nes 
gubernatorius, palaikęs jį už 
žmonių sukurstytojo, ir viso 
sumišimo priežastį, tuojaus 
pristatė prie jq du žandaru, 
kurie tuo trukiu tą nekal
čiausi senelį ir 'išvežė į šiau
rinę Maskoliją,, į Vologdos 
guberniją. 

Į ko!tf kraštą buvo i š t r in tas 
kunigas Juknevičius? 

Rodos, kad ne didžia nau
jiena ir ne menka (štuka) 
yra pasakyti: "Išvažiavo į 
šiaurinę Maskoliją, į Volog
dos guberniją, bet tik pami-
slykit, žmogeliai, kas ten lau
kia menkos sveikatos ir neb 
jauno kunigo ir kokius var* 
gus jis tenai turės vargti be 
grašio ir žieminio apdaro? 

Be grašio, nes policijantai, jį 
pagavę, nebeprileido kaip rei
kiant jam pasiruošti, su prie-

Po operacijos už kiek laiko 
ris ateis už valandos. Dabar I daktaras sutinka Hiršį i r 

atrasti paupiais ir paeženais. P a d u o k i t , jei esate man-Į klausia: 
dėlto kad upės ir ežerai yra **"> k a i ^ (*la P 1 ^ ka<1 i "~ X a ' N p ***** Orait? 
vienintinis kelias, vasaros b u t l^ i r v l l k t t H *o t u f i ir ožys | Uba i džiaugiuosi, kad opera-
laike, vallėmis. žiemoje lia- * i d " » U * k a d b n t l i ! » * * * * » * * * 
do pagalia us gyventojai gali 
vienas kitą aplankyti, užtai 
žmonės vieno kaimo su kitais 
kaimais retai kada besimato 
ir dėl to jų būdai ir apsiėji
mai yra labai nežmoniški. 
Pietų krašlas taip pat labai 
pelkėtas. Ž.n nia krūmus už
verčia sniegas, kuriam vasa 
rą ištirpus atsiveria bedug
nės balos ir neleidžia žmo
gui koją įkelti. Gyventojai to 
kampo, Zirenai su Kuczkais, 
nežino kas tai yra žagrė arba 
ekėczios ir kam jie yra rei
kalingi. Jie minta žuvimis, 
paukščiais, miško gyvulių 
mėsa ir viršiau minėtomis uo 
gomis. Miško gyvulių ir lie
pų lunkai (Maukos) jietns 

kad, einant lygybe, šimtas — Jes, — atsako Širšis. — 
žmonių susėstų pirmose nuo i Labai dėkui. Operaciją pada-
steidžiaus -sėdynėse. Ba kokia \ rei, galstonus išėmei. Bot tas 
gi bus lygybė tarp, sakysim, įjos pyktis, pasiutimas vis tik 
Broilvbaičio ir Lygybaičio, jei I liko neišimtas. 

• • 

SVEIKATOS KELIU 
- - - - - Ražo Dr. A. Cr. Rakauskas _ • 

GYDYMAS NUO APDE 
GIMO 

kurioje ji yra skaitoma nor
malia. Temperatūros pasikei-

duoda apdarą. Tuos lunkus J timą kūne, jai puolant ar ky-
jie gauna iš rytų pusės, i š ' lant, kūnas pajėgia atlaiky-
[Jraio atkalnių. Į tuos tatai i ti labai aprubežiuolose ribo* 
baisius šiaurės tyrus išvažia- se. Jeigu temperatūros pasi-

sveikatos ir gyvybės atžvil
giais. Jie pasitaiko gan daž
nai. Vaikams tenka toji ne-

Bilima yra oūtinai reikali- laiminga rykštė pakelti kiek 
nga žmogaus kūno gyvybei, daugiau rudens metu, kuo-
Sveiko žmogaus temperatūra j met jie žaidžia po lauką prie 
siekia tam tikros aukštumos, j sukurtos ugnies. 

Nudegimo pavojus slepiasi 
ne vien nudegime o per tai 
sunaikinime odos ar po ja 

vo kunigas Juknevicze ir ki
ti jam. lygūs kaltininkai turi 
Lenai važiuoti ir pasilikę be 
jokios pagalbos, turi su tais, 
nė kiek neapšviestais šiaurės 
gyventojais visokius vargus 
kentėti. 

(Bus daugiau) 

LIŠKIAVA. — Pasienio 
policijos ir vietos klebono ini
ciatyva klebonijos (vienuoly
no) kiemo gražiausioj aikšte
lėj pastatytas paminklas Ge
diminui. Jį pašventino kun. 
Baužys. 

keitimas pereina šias ribas, 
kūno audmenys nustoja gy
vybės. 

Verdan&o vandens tempe
ratūra, nors siekia 212 laips
nių F., bet palyginamai, tai 
nėra labai aukšta. Vienok, 
kam teko tokią temperatūra 
pasiekusiu vaidmenimi apsi
lieti, skaudžiai save apdegi
no. Panašiai įvyksta, kuomet 
žmogaus kūnas sueina į kon
taktą su liepsna arba bet ko
kiu daiktu, kurio temperatū
ra būna pasiekusi virš 123 
laipsnių F . 

Nudegimai yra pavojingi 

esančių audmenų. Draug su 
nelaime graso infekcija, o 
labiausiai kūno degėsiai įsi
sunkia organizman ir nekar
tą užnuodija jį. To paseka — 
mirtis. 

Nudegimo laipsnis priklau
so nuo to su kokio aukštumo 
temperatūra kūno audnienyc 
kontaktą, o taipgi nuo kon
takto ilgumo. Gali būt palie
sta tik odos paviršius, arba 
gali siekti odos gyvuonį, bei 
visa! sunaikinti odą ir palie 
sti giliau esančius audmenis 
— raumenis ir net kaulus. 

Oyjimo eiga priklauso nuo 
nudegusios plotmes didttmt 
ir gilumo. Jeigu plotmė ste-

(Nukelta į 4 pucl) 
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• Vilniaus Vad. Sages Met. Suvažiavimas 
Spalių men. 17 — 18 d. Šimą apie pereitų metų fondo 

Kaune, Vytauto Didžiojo mu-1 Veiklą. Iš šio pranešimo ma-
ziejaus salėje, įvyko gausus tyti, kad fondas savo veikimą 
Vilniaus vadavimo sąjungos nuolatos plečia, gyvai santy-
vienuoliktasis metinis suva
žiavimas. Jame dalyvavo a-
pie 400 atstovu, kurie atsto
vavo sąjungos skyrius ir apy
gardas. J suvažiavimo atida-
iymą atsilankė žymūs visuo
menes veikėjai ir daug sve
čių. Suvažiavimas pradėtas 
Lietuvos i r Vilniaus vadavi
mo himnais, kuriuos sugiedo
jo " Dainos" draugijos cho
ras ir sugrojo karo invalidų 
orkestras. Pradžioje buvo pa
gerbti pereitais metais miru
sieji 56 Vilniaus vadavimo 
sąjungos nariai, ta rp jų ir 

prie žuvusių paminklo pade-
'jo vainikus. 

kiauja su kitomis Lietuvos 
organizacijomis, kurios taip 
pat uoliai remia fondo dar
bus i r rodo gražaus pritari
mo. Daugelyje Lietuvos vietų 
yra suorganizuoti Vilniaus ge
ležinio fondo komitetai, kurio
se dalyvauja vašų organizaci
jų atstovai. Geležinis fondas 
veikia jau penktus metus ir 
ligšiol turi surinkęs per 300.-
000 litų aukų. Vilniaus pasų 
jau išplatinta apie 600.000. 
Dabar fondo veikimo didesnį 
dėmesį kelia neseniai išleis
tieji didieji Vilniaus pasai, 

visiems lietuviams yra gerai Dar t i/k nėra dviejų mėnesių, 
žinomų vardų; inž. Pr. Sta-;kai šie pasai išleisti, o jau y-

« 

. 
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) 
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naitis, žurnalistas — rašvto-
jas VI . Andriukaitis, J . Rau
dys ir kiti. 

Sveikinimai. 
Suvažiavimo proga, A'il-

niau s vadavimo sąjunga susi
laukė gausių sveikinimu. 
Pirmiausia Respublikos Pre
zidento ir vyriausybes vardu 
suvažiavimui sveikinimus per
davė vidaus reikalų viceminis-
teris B. Giedraitis. Toliau, 
Vilniaus vadavimo sąjungą 
sveikino savanorių kūrėjų są
junga, šaulių sąjunga, tauti
ninkų sąjunga, pavasarininkų 
federacija, jauna lietuvių są
junga, skautų brolija, Drau
gija užsienio lietuviams rem
ti, jaunųjų ūkininkų ratelių 
sąjunga ir visa eilė kitų vi
suomeninių i r kultūrinių or
ganizacijų. 

J suvažiavimo prezidiumą 
buvo išrinkti: susisiekimo vi-
ceministeris inž. J . Jankevi-
eius, seimo prezidiumo sekre
torius V. Kviklys ir žemės ū-
kio ministerijos skyriaus at
stovas V. Balčiūnas. 

Sę-gos pirmininko prane-
mas 

Išklausius gausiu sveikini
mų ir išrinkus suvažiavimo 
prezidiumą, Vilniaus vadavi
mo sąjungos pirmininkas d r. 
A. Juška padarė platų prane
šimą apie pereitų metų są
jungos veikimą ir Vilniaus 
vadavimo darbą, tiek Lietu-

ra apie 1.000 jų savin inkų. 
Didieji Vilniaus pasai ski
riami įstaigoms, organizaci
joms ir šeimoms. 

Antrosios suvažiavimo die
nos posėdžiai pradėti sąjun
gos vicepirmininko J . Papeč-
kio paskaita: "Kodėl ligšiol 
Vilniaus klauscmas dar yra 
neišspręstas V Trumpai per
žvelgęs Vilnians krašto ir 
miesto istoriją, paskaitos au
torius nurodė, kad Vilnius at
skirtas nuo Lietuvos ūkiškai 
vargsta, nes jis nesutampa 
su lenkiškuoju gyvenimu. 
Dvasinė Vilniaus jėga, kuri 
niekados nebuvo sumenkėju
si, spanste įspaudžia lietu
viui nepalaužiamą pasiryžimą 
kovoti dėl savo sostinės. Lie
tuvių tautos teisė j Vilnių y-
ra tiek aiški, kad net patys 
lenkai Suvalkų sutartimi Vil
nių pripažino Lieutvai. Šios 
teisės nepaisyti jie galėjo tik 
ginklo persvara. Lietuvos tei
sę patvirtina i r visa eilė tarp
tautinių veiksnių bei doku
mentų. Taigi, kodėl Vilniaus 
klausimas ligšiol dar neiš
spręstas! Svarbiausia tai, 
kad lietuvių ir lenkų jėgų san
tykis ir tarptautinė įtaka yra 
nelygūs. Vilniaus klausimas 
gali būti išspręstas abiejų ša
lių tarpusavio susitarimu. 
Tačiau lenkai tokio susitari
mo kol kas nenori svarstyti. 
Gi tarptautinės politikos vai
ruotojai patys nevisada yra 

i 

Nauja Valdyba 
Suvažiavimas į naują Vil

niaus vadavimo sąjungos cen
tro komitetą išrinko*; dr. A. 
Jušką, prof. F . Kemešį, vals
tybės tarybos narį J . Papečkį, 
buv. užsienių reikalų ministe-
rį dr. D. Zaunų "Mūsų Vil
n i aus" redaktorių P . Babic
ką, inž. Z. Bačel., M. Kubiliū-
tę ir doc. B. Vitkų; į naują 
Vilniaus geležinio fondo ko
mitetą- suvažiavimas išrinko: 
prof. F . Kemešį, "Tr imi to ' ' 
redaktorių J . Kalnėną, ir 
Pov. Brazaitį: į revizijos ko
misiją išrinkti: A. Mažonis, 
K. Kleiva, A. Kucevičhis, K. 
Jacevičius ir kun. J . Straz
das ; į garbės teismą išrinkti: 
adv. J . Dargis, adv. P. Gužas 
ir K. Lapinas. 

Dėl spalių 9. Latvijoj. 
Suvažiavimo atstovai pa

reiškė savo nuomonę dėl visų 
suvažiavime padarytų prane
šimų ir įteikė paklausimą, ko
dėl šiemet Latvijos lietuviams 
buvo neleista minėti spalių 
devintosios. Į tai atsakydamas 
d r. A. Juška pareiškė, kad tai 
nėra esminio pobūdžio reika
las, iš kurio nereikia daryti 
didelių išvadų. Tačiau ateity
je Vilniaus vadavimo sąjunga 
darys žygių, kad Latvijos lie
tuviams nebūtų trukdoma gy
venti lietuvių tautos svar
biaisiais reikalais. 

Padėka 
Suvažiavimas centro komi

tetui ir visiems kitiems sąjun
gos vykdomiesiems organams 
už atliktus didelius darbui 
pareiškė gilią padėką. Sąjun
gos sąmata Naujiems metam,-> 
priimta 131.400 litų sumoje. 

Suvažiavimas priėmė kele
tą nutarimų Vilniaus vadavi
mo sąjungos ir Vilniaus gele
žinio fondo, veikimo reikalais. 
Tarp kita koį^ suvažiavimas 
nutarė įsteigti savarankišką 
Vilniaus institutą ir jo vado
vu pakviesti prof. Mykolą 
Biržišką. 

Papečkio paskaita 
Baigiant suvažiavimą, dar 

buvo gauti du reikšmingi 
sveikinimai. Tai okupuotojo 
Vilniaus krašto^ Ašmenos ir 
Marcinkcmdų apylinkių gyven
tojų ir Vilniaus vadavimo są
jungos delegato Amerikoje 
V. Uždavinio. Abu sveikini
mus suvažiavimas sutiko 

WISC0NS!N0 LIETUVIŲ ŽINIOS 

I 

m Marianapolio Kolegija 
Nugali La Salle 

Akademiję 

Mūsų troškimas — nuga
lėti La Salle akademiją — 
įvyko. Sekmadienį, spalių 25 
d. įvyko mūsų futbolo tyimo 
susirėmimas su La Salle aka
demija iš Providence, B. L 
Diena buvo labai graži, todėl 
visi mūsų studentai tikėjosi, 
jog mes laimėsime. 

Taip ir įvyko. Žaidimas į-
vyko prie beveik 18,000 žiū
rovų. Mes pirmieji nugalėjom 
La Salle akademiją po 1934-
tų 'metų. 

Juozas Akstinas, mūsų drg 
šuolis, išlošė mums žaidimą, 
kai jis sulaikė jų spyrimą. 
Po to mūsų smarkus ratelis, 

savo miestiečiams parodė, 
kad jis moka gerai spirti, Le-
trulis, Gus Petraitis, Bara
nauskas, Žalionis ir "Du Bo-
i s " Mikelionis; visi labai ge
rai lošė ir be jų Marianapolio 
neapseis. 

pačią dieną įvyks bunco pa 
rty kapelianijoi tikslu su

kelti lėšų dovanoms. 
J . Mileriene, raštininkė 

J 

Ir Tamsta Kviečiamas 

Praeitą savaitę ftv. Pran
ciškaus Rėmėjų Centro Val
dyba, vadovaujant L. Mile
rienei, turėjo susirinkimą, kr. 
riame nustatė savo darbuo
tės planus. 

Tarp kitų nutarimų pasi
rengė suruošti didžiulę card 
party seserų naudai sausio 
3 d., 1937 m. 

Kad tinkamiau prisirengus 
prie to didelio darbo, kvie
čiama valdyba, patarėjai ir 

ypač Gus Petraitis, Juozą**' + • „ *. mammm^k 
visi rėmėjai ateinančio gruo-Žalionis ir Jonas Mikelionis, 

dirbo kaip laikrodžio mecha
nizmas ir taip La Salle gavo 
patį didžiausią pasipriešini
mą, negu turėjo per daug me
tų. Mes buvome jų Waterloo. 

Štai, įmūsų žaidikai: Nevu-
lis, dabartinis mūsų kapito
nas, Tamulis, Alfonsas Ali 
šauskas, gerai žinomas Pet 
rauskas, kuris mėgsta b ū t 
All-American, Eusas, kuris 

džio 4 d. skaitlingai dalyvau
ti susirinkime. 

Bartininkienės rūpesčiu tą' 

atsiuntė savo sveiHnimus. 
Šis gaususis suvažiavimas 
praėjo gražioje, vieningoje 
darbo nuotaikoje, visiems pa
likdamas gilų įspūdį. J i s buvo 
baigtas, kaip ir pradėtas. Lie
tuvių Tauto® himnu. 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonas ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo

terų, Mergaičių ir Vaikų. 
NERIA VILNONES PAN-

CIAKAS DĖL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas 

ir plonas dėl mezgimo. 

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

TeL VIOtory 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

i r 

sprendžiamoje padėtyje. Pa-
voje, tiek užsienio lietuvių g a l i a U ) c*ia n e m a ž a vaidmenį 
kolonijose. Vilniaus vadavi- j^gia ir lenkų noras veržtis į 
mo darbas visur ėjo keliomis I j ū r ų p e r L ie tUvą, o be to, 
sritimis: organizacinė nepr. j d a u g r e i š k i a i r lietuviškos kil-
Lietuvoje ir išeivijoje, pro- m § g guienkėjusių žmonių už- j palydėjo labai didelėmis ova 
pogandos ir mokslinė. Visose | g į S py r į m a s . š is gaivalas yra Į cijomis. Taip pat iš savo pu-
srityse, padaryti dideli žings- j a r š i a u s i a s Lietuvos priešas. ' 
niai pirmyn. Šiuo metu vien S a v o p aska?tos išvadoje J. 
nepr. Lietuvoje Vilniaus va-1 p apečkys pabrėžė, kad lietu-
davimo sąjunga turi 19 a p y - l ^ j „ ^ j g tikėtis'lenku geros 
gardų, 575 skyrius, kuriuose | v a ] i o s (yį]nįuį susigrąžinti. 
yra daugiau, kaip 21,000 na 
rių. Gi užsienio lietuvių kolo
nijose sąjunga turi per 100 
skyrių. Tai yra labai plati ir 
giliai išsišakojusi organizaci
ja, kuri turi pritarimo ir pa
ramos visų lietuvių sluoksnių 
ir pažiūrų. Dr. A. Juška ypač 
gražiai paminėjo užsienio lie
tuvių veikėjams už jų pastan
gas savo kolonijose organi
zuojant Vilniaus vadavimo 
sąjungos skyrius ir stipri
nant pavergtųjų atvadavimą. 

Geležinis fondas 
•Vilniaus geležinio fondo 

ifomitato pirmininkas inž. Z. 
Bačelis padarė platų prane-

Tai yra neįmanomas dalykas, 
nes jie visados kovoja prieš 
lietuvių teisę. Stebuklų Lietu
va ta*!p pat nelaukia. Bet kad 
tarptautinė padėtis gali pasi
keisti ir sumažinti lenkų tarp
tautinę įtaką — lietuviai to 
gali laukti. Svarbiausiu gin
klu Vilniui atgauti paskaitos 
autorius nurodė Lietuvos pa
jėgas, aukštą jos kultūrą ir 
stiprų ūkišką gerbūvį. 

Pagerbė žuvusius. 
Po šios paskaitos Suvažia

vimo dalyviai prie Nežinomo
jo Kareivio kapo pagerbė žu
vusius dėl Lietuvos laisves ir 

sės suvažiavimas nutarė pas
veikinti Vilniaus krašto lietu
vius, užsienin lietuvius, šaulių 
sąjungą ir visas kitas orga
nizacijas, kurios suvažiavimui 

alėdinė 
E k s k u r s i j a 

Į LIETUVĄ 
^ LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO: 

EUROPA Gruodžio 5 
NEVV YORK Gruodžio 10 
HAMBURG Gruodžio 15 
BREMEN Gruodžio 16 

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę j Kauną. 
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo. 
Informacijų klauskite pas vietinj agentą arba 
130 W. Eandolph St. — Chieago, 111. 

Š HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD (J§ 

BUDRIKFURNITUREMART 
3347-49 So. Halsted Street 

IŠPARDAVIMAS ANT VILNONIŲ BLANKETŲ 
Vilnoniai blanketai po .- $0 7C 

Šilkines kaldros po -Ą 7C 

1937 metų Parlor Setu didelė vertybe, visokių spalvų. 
Pridedama lempa $JQ Crt 

Elektrikinis prosas 6 svarų -už CJJ centų 

\ i sos Radio pas Bud r ila 
pigiau: 

RCA VICTOR, 
RADIONAS, 

PHILCO, 
ZENITH, 

GENERAL ELECTRIC 
po $17Rf1 " a n k ^ a u -

Mažiukai Baby Grand 
Radios po . . . . . . #0 Kfl 

Išpardavimas ant skalbia
mų masinu. 
T1TOR skalbykla ir Pro-
Hijimo mašina sykiu. Ver
tos $95.00 už . . . ' . $4Q Mk 

MAYTAG No. 10. Kaina 

*89-50 «ž *69.50 
AVESTINGIITOSE verta 
109.50 UŽ $4Q nn 

Jos. F. Sudrik, Inc. 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

BUDRI KO žymus programas \VCFL, 970 kil., Nedaliomis S vai. va
kare su didele orkestrą, Makalais ir dainininkais. 

^ 

THE DEIS) 
6HOOT5 THE D&IN7EGPATDR 

INTO THE nOtfTHS OF THE 
REE HEADS A * THEY SVVING 

.TO ATTACK— ANO — 

so 

\v 
HE'S FINISHED 

* * * * * 

t i 

rRllGH IN THE R60-ACE THE 
'-"-'DRAGON OUBEN HAS BEEN 
VVATCHING TWE eATTLE 114 
HER MtREOSCOPE — 

^IMPOSSIBLE// HE HAS" 
KILLED THE RO/AL. 
DRAGON.? I MUŠT ACT 
OU/CkLY OR MV PEOPLE 
WILL TURN AGAINST 

— J 
**\ S 

•r,^>r^"/ 

THE HUGE REPTILE 
OU1VER5 AND CPASHES/ 

By Dean Carr 
/AVPeAOy THE NEVVS HAS 
SČPEAD AND AWED CROWDS 
ARE KNĖLT BEFORE THE 
DOORTO THE. DOAGON'S 
DEN TO HONOR DOT AND 
DASH-THE NEVV GOOS> — f 

file:///VCFL
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DRAtJGAS Antradienis, lapkr. 10, 1936 
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SVEIKATOS KELIU nės rūgšties nuo 5 iki 20 nuo-
šlneių. Tie vaistai turi ypa
tybę greitai suaušdinti ant 
žaizdos kieta pluta šašo for
moje. Tai įvykus, kūno degė
siai neturi galimybes perei
ti į kraują kad ten veikti 

\ kaipo nuodai. Ligonis turi 
giau, ligonis rodo nuleipimo , . . . . , , 
v . . " . »but tinkamai slaugojanias, 
ženklu: jo pulsas yra greitas,1 . , , . . . 717 

kad nudegintos vietog butų 
liuosos nuo bet kokio spau
dimo ir nuo judėjimo nuo ko 
užsidėjusi pluta gali suskilti 
bei į I ūžt i. [vykus plutoje ply 
šimui ta vieta iš naujo ap-
siuirkščiama vaistais. 

GYDYMAS KUO APDE 
GIMO 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

kia ketvirtdalį kūno ar liau

si Ipnas, kraujo spaudimas že 
miau normos. Tokiam atsiti
kime yra reikalinga greita 
Vaistu pagalba kančių palen
gvinimui. Be to reikia užklo
ti ligonį šiltomis antklodė
mis — Manketais ir pridėti 
kelis karšto vandens kivpše-; Ištikus nelaimei, patariu 
liūs, saugojant, žinoma, kad saukti kogreiėiausiai gydyto
tais krepšiais ligonį dar d a u - j a , o iki jis pribus nukirpti 
giau nenudeginti. Reikia tai- j drapanas apie žaizda. Net u-
pgi saugoti, kad nebūtų oro rint po ranka aukščiau minė 

tų vaistų galima pavartoti 
atvėdinta stiprią arbatą. Pa
tartina paiVnti sterilizuotą 
drobule sukarpyti į siaurus 
kaspinėlius, įmerkti arbaton 
ir paėmus dėti ant nudegin
tos vietos netoli viens kito. 

Geriausia, ifnoma, tokių 
nelaimių vengti. Dalinai tai 
galima atsiekti, jei tėvai ar 
vyresnieji nedaleistų vaika-

traukimo ir kad ligonis ne
si blaškytų. Jeį nudegimas y-
ra didelės plotmės arba yra 
gilus, geriausia vežti nelai
mingąjį į ligoninę greičiau
sia kaip galima. Ligoninėje 
yra visos priemonės, kurios 
yra reikalingos tok it m s li
goniams gydyti. Tik mažo lai
psnio nudegimai tegalima gy
dyti saugiai namuose, nes 
jiems nereikia ypatingų gy-
dvmo priemonių. 

m s misti lauke prie sukurtos 
Pastarų keturių metų be- ugnies, o taipgi padedant de 

gy nudegusių vietų gydymui gtukus vaikams neprieinamoj 
vartojama skiedinis tannici- vietoj. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Miklų ir t. t. 

S. BĮ M VVaukegan, 111. 
klausia: Prieš tris mėnesius 
laiko pradėjau užčiuopti tie 
šios puses paslėpsny. Gabalas 
yra maždaug pempes kiauši
nio didumo. Jokio skaudėji
mo nejaučiu toje vietoje. Su
sirūpinimo dėlei nustojau a* 
petito ir per tą laiką prara
dau apie 15 svarų. Pastaro
mis keturiomis savaitėmis te
nka pakopti , ypač rytais. Kas 
man galėtų būti f Gal aš turiu 
vėžį f 

Atsakymas: Tamstos pas
lėpsny minimas gabalas gali 
turėt b.ndrą su jūsų dabar
tine liga, o taipgi gali būt 
visai atskiras dalykas. Jūsų 
nusiskundimas kibai yra pa
našus nusiskundimui žmogaus 
sergančio džiova. Šiam atsi
tikime patariu gauti X-spin-
dulių krūtinės nuotrauką ir 
išekzaminuoti atkosėjus skre
plių bent keletą kartų. Pa
darius tikrą diagnozę, paaiš 
kės iš kokios priežasties ta£ 
gabalas ten atsirado. 

Kas link vėžio ligos — už-
tiikrinu, kad šiuo tarpu jūs 
tos ligos neturite. 

A. J. iš Cicero, UI., klau
sia: Jau bus apie metai lai
ko kaip turėjau staigų ton-
silų įdegimą, delko net sa
vaitę išgulėjau lovoj. Bet po 
to pilnos sveikatos neatga- • 

Sw£* • * w 

V 
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RADIO 

N„aiškus laivo likimas. Tai keleivinis Ispanijos laivas Cristobal Colon, kuris 
liepos mėnesį šių metų išplaukęs iš New Yorko Ispanijon pateko radikalų nelais
vėn. Keleivių, plaukusių tuo laivu, skaičius nežinomas. Neseniai buvo pranešta, kad 
netoli Bermuda tas laivas užėdęs ant seklumos, bet pavojaus nesą. 

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose 
Lietuviškai, Angliškai 

Ir Prancūziškai 

CLEVELAND. OHIO. 
Nuo artisto Babravičiaus lai
kų clevelandieeiai geresnio 
lietuvio dainininko - tenoro 
negirdėjo. I r svarbu pažymė-

dar labiau padrąsino ji lavin- po 40c). Po programos OU* 
ti balsą. Jis mokinosi pas j šokiai. Į Šokius įžanga 25c. 

Koresp žinomą Amerikoje dainavimo 
meistrą Francis J . Sadlier. 
Praeitą pavasarį baigti dai
navimo mokslą ir dideliu pa
sisekimui išėjo pirmas jo kon
certas. 

MILIJONU UŽTVIRTINTI 
taupumui 

ir smagumui 

Digestible as milk itself! 

. . . sis šiurio maistas 
su skaniu švelniu 
Cheddar skoniu. 

Let the family have thia nutritioaa 
food oftea . . . in sandmehes, in 

casserole diahea, and, mehed, as a amooth 
for cfga or sea food. 

mano kojos supunta. Ką dak- C 
, ,.„ T . įdainuojant Škotijoje tuo lai-taras patarsite daryti? J e i ' __ yL m .v . ,. _v. v , 'ku, kai Babravičius, pabėgę* galima, norėčiau žinoti, kas .v ' .. • 

,. . ' ' js Rusijos, per Europos mie-do liga vargina mane? 
Atsakymas. Staigus tonsi-

lų įdegimas savo nuodais pa
veikė į jūsų širdį. Kokios 
rūšies širdies liga yra pasi
reiškusi, be egzaminacijos ne
galiu pasakyti. Manau, talm-
sta gerai padarysi atsikreip
damas pas gydytoją. Kad ta
msta turite širdies ligą, klau 
simo nėra. Be to, jūs turite 
kronišką infekciją tonsiluo-

stus keliaudamas dainavo ir 
vyko į Ameriką. Babravičius 
nuvažiavo ir į Škotiją, kur 
Jonas S. Urbonas, gyveno 'su į akompanuos paties 
savo tėvais ir, būdamas jau
nas vaikinukas, visai nežino
jo, ar jis kada nors bus dai
nininku. 

Tarp lietuvių jis tik pri 
m) | puolamai pasirodydavo baž-

ičių i nycioje. Dabar, pasiryžęs ap
leisti Clevelandą ir vykti \ 
didelius Amerikos muzika
lius centrus, sumanė duoti 
lietuviams koncertą. Jam a-
sistuos jo dainavimo mokyk
los mokine Ro»e Dolovich ir 

meistro 
sesuo EIsie Sadlier. 

Pranešimai 
BRIDGEPOHTT. — Dr-*tfc 

Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks lapkričio 11 d., 
8 vai. vak., Chicagos Lietu-
vių auditorijoj. ' Malonėkite 
nariai laiku susirinkt v ne* 
yra, daug kas aptarti. Bus 
renkimi darbininkai vakarui 
(koncertui) lapkričio 22 d,, 
Chicagos Lietuvių auditorijo
je. Valdyba 

Koncertas bus sekmadienį, 
lapkričio 15 d., Lietuvių sa 
lt~je. Progra'aio pradžio (r.l)i 
vai. vak. 

Kes.: 
2456 W. 69 St. 

Jžanga 35c ir 50c. (Išank-
sto perkanKeTr* 50 tikietai 

Jonas S. Urbonas prieš ke
lis metus atvyko į Amerika, 
apsigyveno Clevelande. Kaip 

se, kuriems neturi būt vietos j tik patyrė savo balso geru-
jūsų koserėje. Infekcija ker- j mą, pradėjo studijuoti ir tuoj j A M E R I K 0 S L iE TUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
ta gyvybės siūlą kiekvienam, ! buvo pakviestas dainuoti Cl 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paenl HII tarti 

neaplenkant nei tamstos. velando radio stotyse. Ta-

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas 
< — > > ' " •'••• " ' - mm* - - - " i - "'••' ' • • - ' • •••'• 

Chicago, 111.—*'Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligog ar šiaip nevirskinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus". Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirskinimo, vgasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

PRASYK SAMPELIO DYKAI 

Visose 
Vaistinėse 

Triner'i Bittrr Win<> Co. 544 S. Well« St. 
Prisiqsk man sampel] dykai 
•arda* 

Chicaga, III. 

Adra«aff 
' " ^ * ^ , * * * r * -r^į^fi" ' ' i r n Į V y ^ ~ .—• ir>j~ii~ii-n-vria-w>.rnr>ir g U V M > ' 

Office Plione 
i'ROSiiect 1C28 

Res. and Office 1 Tel. OANa" 0257 
2S59 S. Leavitt St. j 

CANal 0706 

EMIL DENEMARK, Inc. 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
BUICK KARŲ 

Čionai rasite puikiausią ir pilniausią s taką GARAN
TUOTŲ, PKKTA1SYTŲ VARTOTŲ BUICK KA
BŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEKVIENAS YBA 
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokedaim 
maža skirtumą galite išmainyti savo seną Buick'ą įr 
parvažiuoti namon nauju modeliu. 

50 kitą visų išdirbyseių ir modeliu. 

GEBĄS YABTGTAS B l i C K ' A S YBA GEBIAL" 
ŠIAS VABTOTAS KABAS! 

1936, 81 Club Sedan, Radio, ; $1075 
1936, 61 Club Sodau, 975 
1936, 41 Club Sedan, Radio, 875 
1936, 41 Club Sedan 795 
1935, 61 Club Sedan, , 875 
1935, 41 Club Sedan, , 695 
1935, 67 5 Sedan, 875 
1935, 91 Club Sėdau 875 
1934, 67 5 Sedan, 695 
1934, 61 Club Sedan, 695 
1934, 46 2 Coupe, 495 
1934,41 Club Sedan, 525 
1933, 97 5 Sedan, 396 
1933, 668 2-4 Coupe, .'.... 895 
1932, 67 5 Sedan, 295 
1930, 57 5 Sedan, 196 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago-
Oi'f'ice Hours 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930 

- n . i - . — 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pa#al sutartį 

REZIDENCIJA 

6631 S. CalifornJa Ave. 
Telefonas REPublic 7868 

Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 8 vai. vakaro 
•HaHs^BBmmtmm»•—WMIm~mm"~mmW&mWmWBmmm%myt 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

Šiandie 7 valandą vakare 
per *tctį WGE8 Peoples ra
kandų bendrovėm krautuvės 
leis naują, gražią ir įdomią 
radio programą, kurioj daly
vaus žymūs dainininkai ir m u 
zikai. Kalbės teisėja* J . Zū-
ris, dainuos harmoningasis 
Peoples radio kvartetas, so
listai, Ona. Skevtriutė, Aldo
na Crigoniutė, A. Čiapas ir 
kiti. Be to, gra&i muzika, pra 
neSimai domins ir linksmins 
kiekvieną klausytoją. Patar
tina nepamiršti u ž s t a t y t i 
savo radio paskirtu laiku. 

I I I ! • mm^mmm^m^m-mmmm%w-m**m*mĘ^m*%imm**-^į& m~wm^mW^į^m^*m 

Kun. J. Bru7iko Misijos 
Nuo lapkrTlTiiri 15, - 259 

N. 5th Str., Brooklyn, N. Y 
(poilsis). 

Nuo lapkr. 16 iki 22, — 15l 
Rogers Str., Lowell, Mass 

Nuo lapkr. 23 iki 29, — X 
St. George Str., Norwooiį 
Mass. 

Nuo lapkr. 30 iki gruodžiu 
13, — 4400 So. Fairfield įve^ 
Chicago, UI. 

Nuo gruodžio 14 iki 27, - • 
1515 So. 50th Ave., Cicero, 11 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: ka»riieu nuo 9 iki 12; 

nuo 1 :H0 iki 8 vai. vak. 
Tel. CANal 0523 

• • • 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Ltatn., Ketv. ir P<"tn. 10—9 vai. v. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sored. ir Subat. nuo 2—9 v. 

Tel. Caluinet 5&74 Ofiso valanaos 
9 ryte iki 8 vakare 

išskiriant sek
madienius ir 
trečiadienius. 

DR. A. P. STULGA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

Re?. 6924 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvebill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedeliomis gusi tarus 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
| Res. KENwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
Oiiao vaį. nuo J—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4157 Archer Avenue 

Tel. VIRginia 0036 
Oi'iso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

N'edeliomis pagal sutartį 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketveriais pat'al sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tfl CANal 0402 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

mgmmmmm 
mm*mtm 

3860 Ogden Ave, Tel. CRAwford 4100 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, 1UU 
Telefonas MIDway 2680 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 įkį 12 va i ryto, xw 2 iki 4 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vaį £o piety i ; HTM 7 iki 8t9Q i . T. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

V4LANP0S: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliojai* nuo 10 iki 12 diens 

OR. I J , MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHOtTOGA* 

VIRginia 1116 4070 Archer AT*. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
VaIaudo«: 9—10 ryto ir 5-~4J vak. 

Trečiadieniais iį" Sekmadieniais 
pagal sutarti 

1 " i . i • • i n 

Reeidenee 
6609 8. Arteds* Av#. 
PROspect 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

OFISAS 
3156 W. 59th I I 
HEMlock 5998 
VALANDOS; 

2—4 popiet ~ 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

psgti sutirtį 
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Iš Lietuviti Gyveninio Chicagoj Ir Apylinkėj 

-

IN MEMORIAM 

(Atmln6Ui a. a. kun. J. 
Svirsko) 

Jau sukako vieneri metai, 
kai Chicagos lietuvių koloni
ją sujudino žinia — apie mir
tį vieno j«s didžiai numylė
tų dvasios vadų. 

Jau viener* metai, kai a. 

mins, nes pasaulis tėra susi
rūpinęs vien paviršutiniais 
dalykais ir nesupranta išvi
dinės vertes, bet Dievui visa 
tai brangus ir nebus be savo 
užmokesnio. 

Šiame memsyje, aitiiinda.-
mi ypatingu būdu mirusius 

kurie įvyks lapkričio 22 d., 
parap. salėje ir mokykloj. Ti-
k imasi, kad šis parengimas 
pavyks, nes visi parapijonai 
jau dabar įdomauja, kaip ke
psnius kepsime lauke ant lau
ž o . 

a. kun. Juozas Svirskas ap- i Dievo draugus, atminkime ir 
leido mus. Bet jo atmintis kunigą Juozą. Galimas daik-
vis šviežia. Kas tik jį paži
no, m kali jo užmiršti. Jo šve 
Inus ir tykus kunigiškas bū
das paveikė daugumos širdis. 
Paliko tose širdyse meiles 
liepsna, kuri niekad neužges. 
Paliko taip pat ir nuliūdimą, 
kuris tik laiko bėgimu te-
nyks. Tas nuliūdimas nėra 
del jo dabartinio likimo, nes 
esame įsitikrinę, kad Dievas 
gausiai užmoka savo ištiki
miems taniams. Jam galime 
pritaikinti šiuos šv. Jono A-
preiškftno žodžius: "Palaimi
nti mirusieji, kurie miršta 
Viešpatyje! Jau nuo dabar, 
sako Dvasia, jie turi ilsėtis 
nuo savo vargų; nes jų dar
bai juos seka" (Apr. XIV, 
18). 
! Taip, jo darįUi g $Į)|tftjKj8 
paliko čionai didžiausių ba
žnytinių mūrų, kaipo pamin
klų. Nepaliko išgarsėjusių mo 
kslo darbų. Nepaliko nei ko
kio milžiniško veiksmo, ku
riuo mūsų pasaulis galėtų jį 
įvertinti. Šie dalykai nebuvo 
jam lemti, bet paliko mums 
kas daug vertesnis. Ką pa
sakyti apie jo pavyzdį! Ką 
pasakyti apie tuos neišgar
sintus darbus, kurie kilo iš jo 
didžios Dievo ir artimo mei
lės. Ką pasakyti apie ta į-
kvėpimą ir ugdymų pašauki
mų Dievo tarnybon? Kiek se
selių atsimena jo tėviškus pa
tarimus ir paskatinimus at
siduoti visiškai Dievui? Kiek 
jaunų vaikinų atsimena ji, Į 
kaipo idealų toj vietoj Dievo 
vynuogyne, kurioj jis taip 
sėkmingai, jei ir tykiai dar
bavosi, ir prie kurios jie da
bar siekia arba jau pasiekė? 
Ne, pasaulis už tai jo neat-

Gerai žinomas vaistas 
Dabar Turi 

VITAMINUS Ai f D 
Jei jūsų organai yra nusilpę ir jau
čiatės pasenę. bandykite naująjį 
NUGA-TONE—tą stebėtinąjį gelbė
toją—dabar moksliškai sustiprintą 
su gerai žinomais VITAMINAIS A 
Ir r>. Tas t ikrasis vaistas sustiprina 
įvairius ftnogaus kūno crganus, pa* 
gerina apetitą, sustiprina virškini
mo organus ir išslvalymo procesą. 
Sutelkta naujos pajėgos muskulams 
ir nervų sistemai ir atsparumą. Dau
gelis skelbiasi. kad NUGA-TONE 
padėjo tenai ku r kiti vaistai nieko 
negelbėjo. Sužadinkite savo sistemą 
Naujam Gyvenimui, imdajnas sustip
rintą NUGA-TONE, kuris parsiduo
da su garanti ja pas visus vaistinin
kus. Pinigus grąžinsim, jei nepaten
kintas. 

Nuo užkietėjimo imk^UGA—SOL 
—tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c. 

Mfisų mokyklos Motini] 
klubas daug darbuojasi mo
kyklos naudai. Lapkričio 15 
d. vel renga šokius su viso
kiais įvairumais. V. Trustie-

f 

Visų narių prašome įsidė
mėti. Kurioms tik aplinkybes 
leis, prasime antradienio Va
kare, lapkr. 10 d., atvykti į 
rengiama, bunco party, gi ke
tvirtadienio vakare, lapkričio 
12 d., skaitlingai susirinkti j 
kuopos susirinkimą, kuriame 
r.ikės aptarti daug svarbių 
reikalų. Kp. Valdyba 

T" - "" 

Remeji; Vakaras 
Perkeltas 

Vajaus Aukos Marijonu Seminarijos 
Koplyčios Fondui 

Didelis Būrys Talkininke Iš Rockford, 111. 

Koplyčios Statybos Fondui Sudėta #30.90 

Miekeliflnienė iždininke. Se 
tas, kad Dievo surėdyme jis 
dar reikalauja pagalbos. Mū
sų galioj yra jam pagelbėti 
atsilyginti Dievo teisybei au
kojant šv. Mišių auką ir abe-
lnomis maldomis. "Mes jį my
lėjome, kuomet buvo gyvas; 
taigi neužmirškime jo ir da-1 ! « • " « * » M « n a u " * ^ ^ 

ba. Kai kur net statoma ne 

TOWX OF LAKE. — 6v. 
K&zlniero Akad. Rėmėjų 1 

nė yra klubo pirmininkė, ofsk. rengiamas vakaras, kuris 
turėjo įvykti lapkričio 15 d., 

selėS mokytojos taipgi n Ana- įg priežasties misijų mūsų ba 
žai joms gelbsti savo gerai*, žnyčioj, nukeltas į lapkričio 
patarimais. 22 d. Vakaras bus parapijom 

salėj. Programoj bus '*'mo-
Marąuette Parko apylinkėj v į e s " įr kitokie dalykai. Ant 

Neseniai šioje vietoje bu
vom sušukę: kelio! Iiockfor-
das eina! Padarius kelią ir 
per savaitę nesimatant, kad 
tuo keliu iš Rockfordo eitų 
talka Tėvams Marijonams se
minarijos koplyčios statybos 
darbe, kai kas, gal, pagalvo
jo, kad veltui buvo toks su
šukimas. Kas taip galvojo — 
klydo, nis sulaukime ir rock-
fordiečių talkos ir n e vieno, 
kito, bet didelio būrio. Šiuos 
talkininkus suorganizavo du 

bar, kol per mūsų maldas ne-
įvesime jį į Viešpaties na
m u s " (Šv. Ambroziejus). 

Amžina atilsį duok jam, 
Viešpatie. Auklėtinis. 

Marquette Park 
Žinutes 

maži "bizniui namai. Pagerė
jus laikams, nūsų kolonijo
je pritruks pagyvenimų. 

Rap. 

Mot Sę-gos 55 kp. 
SęjungieciŲ Dėmesiui 

, , v , . • ^ v, I asmenys, LRKfeA 137 kp. vei-
galo bus šokiai. Bus uzkan-i . . . J ' .. . . . Jį. . 
,v _ . , įkejai: Kehotis ir A. Misiū-
dzio ir gėrimo, kuriuos au
kojo Inter-National sandėlis, 
4611 S. Ashland a ve. 

Vakaro pelnas skiriamas 
vietinių seserų mokytojų nau 
dai. Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus atsilankyti. 

Iš priežasties M. Są-gos 
seimo rengimo komiteto ren
giamos pramogos, kuri įvyks 
šį antradienį, lapkričio 10 d., 

paskaitų. įvyks lapk 
vakare. Bus trumpas progra-
mėlis ir kalbės daktarė O'-
Britis. Visos parapijos mer
ginos turėtų skaitlingai susi
rinkti, nes daug įdomaus ko 
pamatys ir išgirs. 

Rėmėjos liūdi netekusios 
senos narės ir geraširdės rė
mėjos Ievos Mikolaitienes, 
kuri mirė lapkričio 7 d. 

Reiškia'me gilios užuojau-

Mū'sų jauniliias msnaudžia 
Sodalietes jau nusitarė pare 
ngti įį\įh eilę paskaitų para
pijos ' 'merginome Pirma tų j > e Q p l ^ £ ^ | ^ 
paskaitų. įvyks lapkr. M 3 . ( W ^ š t r e e t ) } mūsų kuopos I ' ^ r R e m ė 

susirinkimas perkeliamas į 
ketvirtadienio vakarą, lap
kričio 12 d. 

a 

naitė, Į talką atėjo ir aukojo 
šie: 

Povilas Šimaitis $5.00. 
Po $1.00: P. Eitutienė, O. 

Eitutytė, U. Baranauskienė, 
J . Blaškevičius, M. Bagdonie
nė, O. Balčitien5, L. Čepulis, 
Domeikienė, B. Garšva, J . 

Getautas, O. (Jrignne, J. Je-
zukevičius. 

Po 50*: Aleksiene, Spiekie-
nė, E. Noreikiene, S. Kaspu
tis, A. Kairis, S. Keliotis, Ma 
linauskienė, D. Misiūnas, A. 
Misiūnaitė, Ponkauskienė, B. 
Račkauskiene, S. Remenčius, 
M. Sautela, J . Senienas, -Sti-
kauskienė. 

P-nia Rtaiu 40c. 
Visiems aukotojams, vajaus 

komisija taria širdingiausiai 
ačiū. Vajaus Kom. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

Ketvirtadienį, lapkr. 12 d. 
bus parapiijos komiteto susi
rinkamas. Šiame susirinkime 
nuosekliai bus aptarta būsi
moji pirma parapijos "Bar-
becue" vakarienė ir šokiai, 

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

PRANCIŠKA 
CHALKIENĖ 

Mirė lapkričio 7 d., 1936 m., 
8:30 vai. ryte, sulaukus 55 me
tų amžiaus. 

Kilo iš Kauno apskričio, 
Raudondvariu parap., Dumo-
nių kaimo. 

Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Joną Rudžionj, anūkus: 
Irene ir Joną, Jr., įr giknines. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 11 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus at lydėta į 
Aušros Vartų Švč. P . Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta 1 Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Broli*. Anūkai ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sūnai. Tel. CAKal 
2515. 

KAZIMIERA 
PETROŠIENĖ 

Jau sukako vieni metai kai 
negailestingoji mirtis išplėšė 
mylimą moterį ir brangią 
motinėlę iš mūsų tarpo. Ne
tekome savo mylimos lapkri
čio 8 d., 1935 m. 

Amžiną atils; duok jos sie
lai Viešpatie. 

I r amžinoji šviesa tegul 
jai šviečia. 
* * * 

ilsėkis ramybėj, motinėle. 
* * * 

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus-es, pažystamus-as, 
Apaštalystės Maldos, šv. Onos 
ir Tretininkų Draugysčių na
res dalyvauti pamaldose, kurios 
|vyks penktadienį, lapkričio 13 
d., 8 vai. ryte, šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Po pamal
dų prašome atsilankyti į na
mus po antrašu 3237 S. Li-
tuanica Ave., telefonas BOUle-
vard 6094. 

Nuliūdę: Vyras ir Dukterys. 
mmm—mmmmm—mmmmmmm 

JIEVA MIKOLAITIBNŽ 
(po tėvais Strogaitė) 

mirė ligoninėj, lapkričio 7 d., 
1936, 4:10 vai. ryte, sulaukus 
pusės amžiaus. 

Kilo iš Kauno rėd., Vadok
lių valsč., Panevėžio Apskr., 
Amerikoje išgyveno 27 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
2 sūnus: Antaną ir Vytautą, 2 
dukteris: Anielę Ir Zofiją, 2 
žentu: Petrą Kilmitzs ir Vla
dislovą šerauską; Waukegane: 
seserį Marijoną Šaltienę ir jos 
šehnyną .brolį Ignacą Strogį ir 
jo šeimyną; Chicagoj; 2 švo-
gerius: Petrą ir Prancišką Mi-
kolaičius ir jų šeimynas, švo-
gerką Anielę Kiserauskienę ir 
jos šeimyną; o Lietuvoj brolį 
Kazimierą Strogį ir jo žmoną 
Eleną, uošvienę A. Mikolaitie-
nę ir daug kitų giminių ir 
pažystamų. 

Kūnas pašarvotas 4410 S. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkričio 10 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J 8v. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę Sunūs, Dukterys, 
Žentai, Uošvienė. Broliai, Bc-
suo, .švageriai, švogerko* ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp Tel. BOUlevard 5203. 

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

u .. . Grabnamių . , , 
o ' 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORTllWEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse \ 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

VTfitfŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 
A. Petkos 1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109 

S. M. Skudas 718 \V^est 18th Street 
Phone MONroe 3377 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 

YARds 1741-1742 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

GARY, tPfD. LAIDOrPtlVrŲ D I R E & t O B l A I 
KELNEE — PRUZIN 

Geriausias patarnavimai 
Plione 0000 

KOTRINA GASIŪNIEN1; 
Jau sukako vieni metai, kai negailestingoji mirtis 

atskyrė iš mušu. tarpo mylimą žmoną ir brangią mo
tiną. Netekome savo mylimos žmonos ir motinos lapkri
čio 9 d., 1935 m. Nors laikas tęsiasi, mes jos nieka« 
dos negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną atilsį. 

Mes atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, yra už jos sielą užprašytos viena kartu trejos 
gedulingos šv. Mišios su egzekvijomis lapkričio 11 d., 
Šv/Antano parapijos bažnyčioj, Ciceroj, 7:30 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žystamus dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs: kunigas Petras ir Kazimie
ras, ]>akttrro teitai ir Marčios. 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

Lachawicz ir Sooai 2314 AVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.j 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.l 

S. C. Lacbaivicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer A\e . 
Phone LAFayette 3572 



o BHSTTGIS Antradienis, lapk'r. 10, 1936 
A w ' > L . *m 

"DRAUGO DIENOS" IšKILIMESE DALYVAUS MAJORAS EDWARD J. KELLY 
DALYVAUS IR DAUGIAU ŽYMIŲ 

POLITIKŲ 

Prisirengimo Darbas Varomas Pirmyn 

Dienraščio "Draugo'* jubi-
liejinin koneertan, kuriame 
dainuos garsioji lietuvaiti"-, 
Metropolitan Operos artiste, 
maloniai sutiko atvykti ir 
didžiojo Chicagos miesto ma
joras gerb. Kdward J. Kel!y. 
Vakar dienraščio redaktorius 
iš jo gavo tokio turinio laiš
ką, kuris pats už save kalba: 

November 7, 1935 
Mr. Leonardas Simutis, 
Edilcr, Draugas Publishing 
Company, 
2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, Elincis. 
Daar Mr. Simutis: 

Thank you for ytrar let-
ter of November 6, inviting 
me to attend a concert co-
mmsmorating the twentieth 
anniversary of the Lithua-
nian Daily Priend, "Drau
gas", at th* Chicago Civic 
Opera House, cn November 
29. 

I deeply appreciate your 

Mūsų pareiga gausingai su
sirinkti i koncertą, kad tin
kamai pasiiV>dyti aukotųjų 
svečių akyvaizddje. Jei aukš
ti valdžios įmones sutinka 
dalyvauti su mumis, tai mes 
turime tinkamai Įvertinti ir 

assure you that I shall t u o labiau patys atvykti į 
make evėry effort to be išoriškąjį parengimą. 
present on this aecasion. 

With kindest good wi-
shes, I am 

Sino rely yours, 
(sigiiied) Edward J. Kelly 

Mayor 

Tai tikrai džiuginanti ži
nia! Didžiojo miesto valdžios 
galva atvyks pasveikinti 1) 
dienraštį "Draugą," jubilie
jaus proga, 2) pirmąja; lietu
vaitę Ona Katkauskartę Me
tropolitan Operos artistę ir 
3) pirmąjį lietuvį teisėją Chi-
cagojo gerb. Joną T. Zūrį. 
Tai priduos mums daugiau 
tautinio entuziazmo ir aksti
no dar stipriau darbuotis ir 
žengti pirmyn. 

Be p. majoro Kelly, kon
eertan jau sutiko atvykti ir 
kiti žymūs politikai: kongre-
smonas A. J. Sabath, aid. Ko
pa, teisėjas John Lewe ir ki-

thcughtful invitation, and t i. 

Tikietų platinimas 
Jau gana daug žmonių įsi

gijo didžiojo koncerto tikie
tų. Bet dar toli gražu nuo 
kvotos, kokią turime išpildy
ti prieš koncertą. 

Šiomis dienomis per ponią 
K. Sriubienę (kurį savo šei-
•iiiai nusipirko 4 tikietus) Ci
cero je įsigijo tikietus: dr. P. 
Atkočiūnas 2, Lukauskai 2, 
P. Petkiene 1, Samsoniūto 
(neseniai grįžusi iš Lietuvos 
ir daug girdėjusi apie artis
tę Oną Rutkauskaitę) paeme 
3 tikietus sau ir draugėms; 
Mr. G. F. (kitatautis). 

Per p-lę A. Nevulytę kon
certui tikietus nusipirko: dr. 
S. Šlakenė, adv. A. Šlakis, 
dr. Kiella ir ponia, B. Bytau
tiene, S. Jurgaitė, M. Gurin-
skaite, J. Šurna. 

Gerb. kun. M. Švarlys, Ro-
ekford, 111. lietuvių parap. 

klebonas prisiuntė $13.20 ve
rtes čekį už paimtus ir Ro-
ckfoTde paskleistus tikietus. 

Bridgeportiečiai įsisiūbuoja 
"Draugo" koncertui arti

nantis ir kitoms kolonijoms 
smarkiai tikietus platinant, 
bridgeportiečiai neatsilieka. 
Kol kas eina brangesnieji ti-
kietai. Perka tie, kurie nori 
vietas užimti grupėmis. Pa
staruoju laiku tikietus įsigi
jo šios grupes: M. Gurinskai-
tė, B. Bytautiene, S. Jurgai
tė, J. Gricaite, St. Melinienė, 
B. Zalatoriene, J. Dimša. 

Primename, kad "Draugo" 
didingo koncerto tikietų ga-
Unia gauti Gudų Irrautuvcj, 
901 W. 33 st. 

• 

Neužmiršite, kad iki jubi
liejinio koncertą beliko tik 
devyniolika dienų. Pirkite ti
kietus iš anksto. Jų kainos 
55c ir aukščiau. 

Lietuvis 'Hit and Run' 
Auka 

Ben. Levickis, gyvenęs po 
antrašu 2010 Foster ave., su
tiko nelaimingą mirtį. 

Levickis ejo skersai gatves 
į savo automobilį kada į jį 
trenkė kitas automobilis. Au
tomobilis, parmušęs Levickį, 
nesustojo, paliko visą sudau
žytą gatvėj. 

Pašaliniai žmonės jį nuve
žė į ligoninę, kur šeštadienio 
vakarą, apie 8 vai. mirė. 

REIKALAUJA DIDESNIO 
ŠELPIMO 

Pranešimas 
CICERO. — Susirinkimą* 

Lab. Są-gos 3 kp. perkelta* 
į trečiadieni, lapkričo 11 d., 
iš priežasties labdarių seimo. 
Draugijų atstovai ir kuopos 
nariai prašomi įsidėmėti ir 
dalyvauti susirinkime. 

K. Sriubienę, pinu. 

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Keletas šimtų bedarbių iš į-
vairių Anglijos, Yalajos ir 
Škotijoj dalių atžygiavo Lon
donan, kad sukelti protestą 
prieš vyriausybę, kuri mažina 

bedarbiams šelpimą. 
Hyde Panke vakar įvyko 

atvykusiųjų ir Londono dar
bininkų masinis susirinkimas 
vadovaujant radikalams. Su

sibūrė apie 250,000 darbinin
kų. Sakytos prakalbos. 

Kadangi buvo sutraukta 

Gerb. Edvvard J. Kelly, Cbicagos miesto majoras, kuris 
maloniai sutiko atvykti į dienraščio "Draugo" jubiliejinį 
koncertą, kad pasveikinti lietuvius, susilaukusius savo tau
tietės artistės Metropolitan Operoj ii* lietuvio teigėjo č'ieagoj. 

SERGA KOMP. ŠIMKUS 

,. .. . . . . togčs nuo lietaus 
daug policijos, viskas ramiai 
baigėsi. Bijota si fašistų puo
limo. 

Keletas asmenų sužeista. 
. . , . KAIRAS. — .Jau kelinta staiga pakilus audrai, kai su-: _. _ , . , . . . . . . .. diena nekelia is lovos komp. si rinkusieji puolėsi rasti pas- T. 

1 St. Himkus. .lis serga srm-

Tai Lengvas Užsirūkymas! 
Saugokit tą gerkle! 

Sustabdykit tą kosulį . . . tą šiurkštų knitej imą 
• . . pasisiekit už lengvo užsirūkymo . . . už Lucky! 
A r tai jūs šaukiat ir drąsinat sporto komandą, ar 
tiktai kalbat ir dainuojat ir juokaujat namie , jūsų 
gerkle yra apsunkinta, ką vargiai jūs galit praleisti 
nepastebėję. Tad pasirenkant savo užairūkymą 
užsimoka porą kartų pagalvoti. Pasisiekit už lengvo 
užairukymo . . . už Lucky . . . ir pasinaudokit 
p a g e i d a u t i n ą j a gerkles apsauga, kurią tiktai 
Luckies suteikia—ta išimtinąja "It'g Toasted" pro
ceso apsauga. Kada kitą kartą eisit kur nors 
pasiimkit daug Luckies! Netiktai j ie turi gerą 
skonį, bet pasilieka su geru skoniu per ištisą dieną 
. . . nes Luckies yra lengvu užsirūkymu — ir leng
vas užsirūkymas palieka švarią gerklę—švaru skonį. 

• VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * * 

Lucky! Kad* vyras tu krapaiti ^ H % M R F J B B P ^ J * ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lank ia "cigarai, cigaratai," ^ ^ ^ W | B r e ^ a H a T ^ ^ ^ i ^ a ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ f * ^ ^ 
svauc jam atgal 6i\ langv ^ ^ ^ Ę | ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » * * > ^^^^ 
Mbirgfcyme . . . tuiuk "Lucsi—f ^'*^a^sss»B^B^ss^"^^^^ 

j&cfaea 

Aš praleidau neišsiuntes savo įstojimo 
blankas tik 3 kartus"—Jūrininkas 

Dėde* Šamo jūrininkai atranda laiko 
išbandyti savo gabumus Jūsų Lucky 
Strike "Sweepstakes." Jūreivis Spang-
berger entuziastiškas t,Sweepstake*"' 
mėgėjas nuo U. S. S. MississippV 
rašo: "Aš praleidau neišsiuntes savo 
įstojimo blankas tris kartus - aš pa
siunčiu jas kada tik laivas randasi 
Amerikos vandenyse." 

Ar jūs_ jan įstojot? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky Strike*? Atsi-
sukit radlo ant "Your Uit Parade" -
trečiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas - tuomet p a b a n d y k i t Jū*f 
Lucky Strike "Sweepstakes." 

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
niuipirkit pakeli iiasnUuna ir 
dykite juos. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETTWTS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublie 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio. Seredos ir Potnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CAJVul 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPiihlie 9««0 

State 4690 Prospert 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 

\ 6322 So. West«rn Ave. 
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
Iki 8:30 v. vak. S u bato j nuo 12 iki 

6.00 vakare 
188 W. Randoįph St. 

Valandos: kasd*»n nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 

10707 So. Michigan Ave. 
CHICAGO 

Telephone PULlman 1293 

;]*iw>.jii gripu. 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKĄ 

Reikalaujama mergina namų dar
bui. Prižiūrėti mokyklon einanti vai
ką. Genio e namuose. Telefonuokite: 
HYDe Paik 9209 po 7 vai. vakare. 

PARDAVIMUI NAMAS 

PARDAVIMUI namafi labai pigiai. 
2 aukštu, po 4 kambariai kiekvie-
ti.im aukšte. Namas randasi 4534 
So. Waslitonaw Ave. Kreipkitės į 
savininką 3944 Artrsi*»n Ave. Tele-
ioiias: LAFayette 7566. 

UPHOLSTERING j 

Rakandų Taisymas 
Pervi'lkimas, baldų taisvma.s, per-

maliavo.jimas, išvalymas. Darbas ga-
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mie.-te. Superior 
Upnolstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NEVada 7717. 

PIRKITE ANGLIS DABAR 

Blaek Gobi Lump, $6 00; Mine 
Run. $5.75: Sereeninsrs, $4.75. Gran
dy Mining Go. Telefonas CEDarcrest 
1131. 

ANGLYS ANGLYS! 
AUCJSTOS RŪŠIES XORTHERNT 

ILLTXOTS ANGLYS 
Mine Run $5.75 
Lump or Egg 6 00 
Sereonings 4.75 

Pašaukite dieną ar nakti 
Telefonas KEDrie 3882 

^ 

-lengvas užsirūkymas 
TURTINGO, BRANDAUS-KONO TABAKO-"ITS TOASTHT 

1»M. Tk» • t 

•mm ms 

JOKIŲ SUODŽIŲ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

^ 

^ 

Vandens Baltumo — Nesmirda-—Švariai Dega— Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINIRIUOTOJO 

ŠIOJ TERTrORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna mierą su City Sea'er 

apžiūrėtais, saikuotais t rokais. 
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE 

CANal 2020 
TRIANGLE OIL COMPANY 

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

PETER BALSITIS, Mana^er 
= 

^p«y £ 


