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ANGLIJA NORĖTŲ, KAD JA! GELBĖTŲ 
AMERIKA IR VOKIETIJA

Italų viena koliumna 12 mylių 
pasistūmė pirmyn

TAIKOS KLAUSIMAS — KOL KAS TIK 
TUŠČIOS KALBOS

PRADEDA TARNYBĄ PER RAMŲJĮ VANDENYNĄ — SKRINDA I AZIJOS RYTUS
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LONDONAS, spal. 28. — 
Anglijos premjeras Baldwinas 
pareiškia, kad Anglija nieku 
hūd'u nepritars sumanymui, 
kad blokavus Italiją be Ame
rikos (U. S.) ir iVokietijos 
pritarimo, arba kad ir be aiš
kaus palankumo pareiškimo.

Premjeras nurodo, kad Ita 
lijos blokada reikštų karą su, 
Italija. Anglija gi nepageidau 
ja to karo, nepaisant T. Są-' 
jungos tų ir kitų žygių. Kas ! 
kita Rūtų, jei minėtai bloka
dai pritartų ir nepriklausau- 
eios T. Sąjungai valstybės. ,

ITALAI VERŽIASI ETIOPI
JOJE, NORI DAUGIAU

ENTTSCTO, Etiopija, spal. 
28. — Trys italų armijos ko-i 
liumnos žieminiam karo fron 
te šeštadienį atnaujino savu į 
veiksmus ir padarė žymią pa
žangą A,d'owa Adigrat• fron
tu. Centrinė italų koliumna 
pasistūmė pirmyn daugiau 
kaip dvyliką mylių ir sustip- I 
lino savo pozicijas taip, kad 
etiopiečiai nieku būdu negali 
jų paimti.

Anot italų, rytiniam karo 
fronte Mussolinio legi jonai 
taip pat palengva stumiasi 
pirmyn. Rytiniam fronte ita
lai taip pat veikia trimis at
skiltomis koliumnomis. Gen. 
Rudolfo Graziani joms va
dovauja.

ROMA, spal. 28. — Itali
jos kariuomenė žingsnis po 
žingsnio veržias Etiopijos gi
lumon, kad tuo tarpu Euro
pos sostinėse valstybės vy
rai tariasi, kad1 taiką grąžinus 
“drauginguoju” keliu.

Prancūzijos premjeras La
valis, kurs daug dirba už tai
ką, kaip praneša, norėtų Ita 
lijai pripažinti didelius Etio
pijos plotus ir visą Etiopiją 
paduoti italų ekonominei ek- 
spioitaeijai.
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Pan American Ainvavs didysis skrajojantis laivas 
vakarinius pakraščius, iš kur pradės taip vadinamą 
jos rytais per Ramųjį vandenyną. Bus vežiojami 
dusiaine iš Baltimorės lėktuve laive yra penki kelei

iš Baltimorės išskrido į Miami. Iš tenai jis leisis į 
transpacifinę tarnybą — Amerikos susisiekimą ir /Azi- 
keleiviai, paštas ir bagažas. Čia vaizduojamame išskri- 
viai, penki įgulos nariai ir .paštas. (Acme Photo.)

DĖLKO ANGLIJAI ROPI 2,000 ŽUVO URAGANE IR
ETIOPIJOS LIKIMAS? POTVYNY HAITI SALOJE

PORT-AU-PRINCE, Haiti,

EKVADORE PRADEDAMA CHICAGOJ NUŽUDYTAS 
KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ BUVĘS TEISĖJAS

NACIAI VIS VARŽO KA
TALIKŲ BAŽNYČIOS 

VEIKLĄ
I AMSTERDAMAS, Olandi-i
, ja, spal. 28. — Katalikų spau 
I da Vokietijoje ir toliau var
žoma. Nacių spaudos biuras 
paskelbė įsakymą, kad bažny
tiniai laikraščiai nieku būdu 
nespausdintų jokių nereligi- 

' nio pobūdžio žinių. Be to, 
bažnytiniai laikraščiai negali 
diskusuoti jokių politinių kl
ausimų, arba paduoti skelbi
mų su nurodymais, kad k- ka
likai remtų tik katalikiškas 
firmas.

\Yuerzburge naciai sukėlė 
' demonstracijas priešais kat. 
vyskupijos laikraščio išleistu- 

;vę. Mat, šis laikraštis kritika
vo sterilizavimo įstatymą. Su
imti laikraščio redaktorius 
kun. Richard Saal ir kiti ve
dėjai.

HARRAR, Etiopija, spal. 
28. — Etiopiečių artilerija 
nušovė vieną didelį italų ka
ro lėktuvą su trimis lakūnais. 
Italams lakūnams ši nelaimė 
įvyko su bombomis svaidant 
iDaggab Bur. už 50 mylių nuo 
Harrar.

AViASHINGTON, spal. 28.
,— Dėl ko Anglija tiek daug spal. 28.— Nepaprastas vie- 
susirflpinusi Etiopijos likimu sulas ir lietus ištiko ir užlie 

Tačiau Mussolini neatsižvel ’r kol{iais sumetimais ji at- .jo salos pietinį pusiausali. 
gia į tuos vedamus taikai pa- kakliai kovoja prieš Italiją! Nuo lietaus patvino upės ir
sitarimus. Jo legijonai ver-j štai atsakymas; Sunkiai 
žiasi pirmyn. Užima vis didės prieinamoj žiemių vakarų El
nius Etiopijos plotus, juos iopijos daly, kur veisiasi ga- 
savinasi ir žiūri tik savo nau lybės uodų, yra didelis Tana 
dos. (arba Tsana) ežeras, iš kurio ,

Italija turi daug pasitikėji- ima pra,i;,i» Abbai upė. Siu. 2'.<XX’ asn>('n'f- J.au raata dau, 
mo laiku. Kol bus atsiekti upės vanduo liejasi į upę, va- glau 100 zuvu8lyJV la' |
koki nors taikai pagrindai, dinamą Mėlynuoju Nilu, o ši voniJ- Spėjama, kad daugumą ,
italai bus užėmę ir pasisavi- pagaliau pristato daug reika- žuvusiųjų bangos numetė jfi-
nę pakankamai žemės ir, iš lingu vandens Anglijos valdo ron kartu su jų gyvenamais į
dalies, suskaldę Etiopijos vie ni0 Sudano ir Egipto upei > nameliais,
ningumą. Anot italų praneši- Nilui. Jei kokiu nors būdu (
mų, eilė etiopiečių vadų su Tano ežero vandens išsilieji- Skaudžiausia _ nukentėjusi 
savo kariautojais pasiduoda mas būtų sustabdytas, Nilas Jeremle apylinkė. Susisieki- 
italams, kad nusikračius vėl- negautų pakankamai vandens nms su šla aPyhnke aptun
kamais vargais. . įr nuo to nukentėtų Sudanas k,ntas- Turima tik vienas ma-

Italijos finansinis stovis y- i įr Egiptas. zas lėktuvas. Vienas lakūnas
ra kol kas pakenčiamas. Vy- Anglija yra pradėjusi savo.
riausybė apsieina su vi(lauR į nau(jaį reguliuoti Tana ežero j^'8* 
paskolomis. vandenis, gavusi Etiopijoje

konce8jjų Na, jr dabar čius siekia tūkstančius. Salos
ASMARA NEBIJO UŽPUO- įta|aį puolasi ir gali paimti vyriausybė neturi pakanka-

panardino didelius plotus sų. . „ > . . . ...
sodybomis.

Šiandien rytą oficialiai ap
skaičiuojama, kad1 žuvo apie

QUITO, Ekvadoras, spal.; 
28. — Šios respublikos valdo
vai iškelia kovą prieš Katali
kui Bažnyčią — ima sekti Mek 
sikos valdovų pėdomis. Pa
skelbtas prezidento Eederieo 
Paez deki etas, kuriuomi na
cionalizuojamos visos bažny
čios ir bažnytinės savastys. 
Šešių mėnesių laikotarpiu tu
ri būt nutrauktas visų sveti
mšalių kunigų aktyvumas.

SMERKIA TVARKOS 
ARDYTOJUS

Pakvaišėlis Raymond Lan- 
ning, 4510 Woodlawn avė., 
vakar su revolveriu pateko 
Ashland block namų dvylik- 
tan aukštan, kur yra daugiau 
šia advokatų ofisai, ir tenai 
nužudė buvusį miesto teisėją 
W. R. Eetzer, 62 m. amž., ke 
lėtą asmenų sužeidė ir patsai 
sunkiai pasišovė.

Žudiko kišeniuje rastas raš 
telis. Išsiaiškina, kad nužu
dytas teisėjas 1929 metais 
Lanningą nubaudė kalėti. Pa
leistas iš kalėjimo visą laiką 
jis planavo nužudyti Eetzerj. 
Pagaliau įvykdė planą.

VOKIETIJOJE VARŽOMAS 
MAISTO VARTOJIMAS

LIMO Iš ORO

negali pa/laryti pilnos žval-

Likusiųjų be pastogės skai-

ADDIS ABABA, spal. 28. 
— Etiopijos vyriausybės įsa
kymu, iš Makale miesto paša
linami civiliniai gyventojai.

Vyriausybė numato, kad i- 
talai briausis Makale link. 
Spėjama, kad etiopiečiai at- j 
kakliai negins Makale. Leis i- 
talams įsispriausti į tarpkal- 
nius, iš kur būtų sunkumų 
jiems išsigelbėti.

ASMARA, Eritrea, 
28. — Pradėjus karo

spal.1 
veik-

į savo rankas Tana ežerą ir mai fondų jų šelpimui. Pa- 
paskiau gali pakenkti Suda- skelbtas algų sumažinimas vi
nui ir Egiptui. Kad tas ne
įvyktų, Anglija atkakliai il

sinus Etiopijoje šiame mies- gjna RtįOpi,įą, vadovauja vi- 
te naktimis visos sviesos bu- saį piropai prieš Italiją, 
vo užgesinamos.

siems krašto valdininkams ir 
tarnautojams. Tuo keliu bus 
surinkta kiek reikalingi; šel- 1 
pimui fondų.

Dabar ši tvarka panaikin
ta, kadangi etiopiečiai neturi 
galimumo pulti šį miestą iš 
oro.

SPECIALŪS PASAI KARO 
DEZERTIRAMS

STEIGIA RAUPSUOČIAMS 
KOLONIJĄ

BIRŽAI. — Sodeliškio apy 
linkės tautininkai paskutinia
me savo susirinkime vienbal
siai pasmerkė Suvalkijos ne
ramumų organizatorius. Jie 
būdami labiau nukentėję nuo 
1928 nederliaus metų negu 
suvalkiečiai visiškai pritaria 
tautiškosios vvriausyliės pas
tangomis ir darbui kovoti su 
krašto ekonominiais sunku
mais. Sodeliškio apylinkės 
tautininkai — vien tik ūki
ninkai — prašo vyriausybe 
krašto priešus, neramumų kė
lėjus ir visuomenės klaidinto
jus, griežčiausiomis priemonė 
mis bausti.

KUN. V. BRIZGYS JSTOJO 
I JĖZUITUS

LONDONAS, spal. 28. — 
Sylvia Pankburst, žinoma Bri 
tanijos sufražistė, kreipės T. 
Sąjungon, kad Sąjunga pa-

ASMARA, spal. 28. — Ita
lų autoritetai nusprendė steig 
ti raupsuočiams koloniją už
imtoje Tigre provincijoje, Et

VALIUTOS OPERACIJAS 
PRIŽIŪRĖS POLICIJA

TARYBA BALSUOS LAIKO 
KLAUSIMU

Chicago aldermonų juridi
nis komitetas vakar vienbal
siai nusprendė rekomenduoti 
tarybos pilnaties posėdžiui, 
kad Chicagai būtų pripažin
tas pastovus rytinis standa- 
rinis laikas pradėjus kovo 
mėn. I d Komitetas atmetė 
pasiūlymą, kad laiko- klausi
mą padavus piliečių referen
dumui.

Aldermonų taryba rytoj 
balsuos šiuo klausimu. Spėja 
ma, kad bus pripažintas siū
lomas laikas.

SUIMTAS 2ŪDIKAS 
FERNEKES

Chicagoje vakar suimtas 
Henry J. Femekes (Mid- 
get), kurs prieš keletą savai
čių paspruko iš Jolieto kalė
jimo. Jis buvo nubaustas iki 
gyvos galvos kalėti. Iš kalė
jimo jis išleistas kaipo vizi- 
torius.

Suimtasis sėdėjo automobi
ly ir negavo progos priešin
tis policijai.

KAUNAS. — Kun. V. 
Brizgys, dirbęs keletą metų 
Vilkaviškio vyskupijoje sielų 
ganytojo darbą, išvyko į už
sienius studijuoti ir po 2 me
tų baigė filosofiją daktaro 
laipsniu; pastudijavęs dar 2 
metus bažnytinę teisę ir ga
vęs bažnyt. t. doktoratą, grį
žo neseniai į Lietuvą ir spa
lių m. 4 d. įstojo į Jėzaus 
Draugiją, pradėdamas naujo
kyną Pagryžuvyje.

rūpintų specialus tarptauti- iopijoje. Pažymima, kad Etio 
nius pasus italų karo dezerti- • pijoje yra tūkstančiai raup-
rams ir fašizmo priešams, ku
rių yra tūkstančiai Šveicari
joj, Austrijoj ir Prancūzijoj.

suočių, kurie gyvena palaidai.

PENKI “SUKILĖLIAI” 
NUKAUTI

MĘXICO CITY, spal. 28. 
— Karo departamentas skel
bia, kad Jalisco valstybėje 
kariuomenė nukovusi 5 

kitelius.”

ii RU-

STATYS KLAIPĖDOJE SPI 
RITO VARYKLĄ

KLAIPĖDA. — Statyti va 
ryklą Klaipėdos krašte var
žytynes laimėjo čekų Škoda. 
Varykla turi būti pastatyta 
ligi vasario 1 d. Ji daug pa-Į 
dės Šilutės apskrities flkinin-j 
kams ir bulvių augintojams.

KAUNAS. — Apskričių vir 
šininkams išsiuntinėtas aplink
raštis, kad policija prižiūrėtų 
užsienio valiutos operacijo
ms tvarkyti įstatymo vykdy
mą. Įstatymas bus vykdomas 
su visu griežtumu, kad neitų 
spekuliacija. Taip pat duoti 
reikalingi nurodymai ir ki
toms įstaigoms.

Lietuvos banko vadovybė 
pradėjo svarstyti, kuriems 
bankams ir kredito įstaigoms 
galima leisti vesti jo pavedi
mu užsienio valiutų operaci
jas .

SVVEITZERUI PRASIDĖJO 
BYLA

Vakar prasidėjo byla Sweit 
zerui, buvusiam Cooko aps
krities klerkui ir paskiau ap
skrities iždininkui.

Kaltinamas už 414,129 dol. 
išeikvojimą klerko ofise.

ORAS
I CHICAGO IR APYLIN- 

'KfES. — Debesuota; maža 

temperatūros atmaina.

Vakar čia paduota trumpa 
žinutė, kad Pareinyje varžo
mas mėsos ir sviejįtų.vącUui- 
mas. Štai čia iš Kauno žii 
kaip naciai yra nusigyvenę 
spausdami Lietuvą:

KAUNAS (per paštą). — 
Maisto produktų klausimas 
Vokietijoje darosi vis sunkes
nis. Nekantriai laukiančių pr
ie maisto parduotuvių eilės 
darosi vis ilgesnės. Nežiūrint 
propagandos ministerio Goeb- 
belso raminimų, kad, girdi, 
dėl vieno kito svaro sviesto 
negalima atsižadėti trečiojo 
reicho idealų, alkanose minio
se jo žodžiai daro menko įs
pūdžio. Minios vis labiau pra 

! deda bijoti, kad žiemą galės 
prireikti pradėti kovą su tik
ra bado šmėkla.

Berlyno policijos prefektas 
praneša, kad jis buvo priver
stas uždaryti jau 6 skerdyk
las, kurios ėmusios didesnes 
už nustatytas kainas. Griežtai 
pagrasinta kitoms skerdyklo
ms ir visai eilei mėsos par
duotuvių. Visur girdimi ai
manavimai ir nusiskundimai, 
kurių nacių spauda negali 
paduoti.

Vokiečių politiniuose sluok
sniuose reiškiama baimės, 
kad trečiajam reiche žiema ga 
linti būti labai sunki. Ir apie 
tai susirūpinimas neslep'a- 
mas net pačioje nacionalso
cialistų partijoje.

fe*

ROMA, spal. 28. — Italijos 
kariuomenės generalio štabo 
viršininkas maršalas Pietro 
Badoglo iš karo fronto Etio 
pijoje grįžta Romon.

LINZ, Austrija, spal. 28. 
— Princo StarhembeTgo d ra u 
gai darbuojasi, kad jį, prin
cą, padarius Austrijos regen
tu, o paskiau — karalium.
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DĖL URKIO UŽSIMOJIMŲ Lietau K. Veikime (tatai Kutentąja mūsų kultūriniam 
gilią vagą.

gyvenime

Amerika, .perti,.inkai ir yH pra.lije ru- ---------------- . - , ?.tl,itillillkija _ tai
šyti apie buvusį kumštininką ccmpijoną .lark spulių 10 d. apie 9 vai. rili- įvairiausioms (orinėms ir ,-a;., kuris varo visą katalikiš- 
Sluirkey (Juozą Žukauską), kuris per kele- ,.osj »jųiVy .Jėzuitą salėn guu- rojiškam pasišventimui. Ten akciją. Visos organizaci-

STIPRŪS ARGUMENTAI

vuldybon. Organizuojunioje 
Pasaulio Kat. Sjmudos Puro- 
doje Vatikane gana energin
gai ruošiamusi dalyvauti, nes 
ten ir Lietuvos Kataliką spau
dai rezervuota tam tikiu vie
ta.

tą metą buvo lyg ir užmirštas. Esą ir vėl sl-,p ^at. Akcijos vadą būriui jaunuomenė ir ypač mokslą jos pagal specifinius savo už 
rengiasi boksuotis. Jį imanti pagunda per- j,., |<M«la sulė jau buvo pilnu- einant turi maldos lygas lr davinius ir tikslus varo plu-

Darė žygių, kad liūtą leis-
...... - - —-Įėjimo ir savo profesijos tu Lietuvos Kat. V. Centrui

\Vills. Bet Juozas turėtą atsiminti, kad aš- (IU.S pirin j j,; vysk. jusi kunigai ir pasauliečiai. Y- lavinimosi srityse, o taip pat dalyvauti filmų cenzūros dūr
inom metai hoksiniiiko gyvenime yra didelis rp Matulionis dabar Ameriko- ra daug vienuolijų (vyrų ir kovoja už bendražiuoniškas ir be, ir tat laimėta. Šiandien 
tariais. Juk po jo jau ketvirtoj eempijono trumpa ir gražia kaliui a- moterų), kurios rūpinasi ka asmens teises ir kovą už bū- jau K. V. C. atstovas ten da-
lioksinmkai susilaukė. Šarkis gali boksuotis, ti(jaro konferenciją, o kan. P. ritatyviniu darbu. vį, už savo likimą. iyvauja..
liet čeiiipijonu milelius. Tiksliau liūtų savo Dogelis sukalba maldą. Vakarų Europoje jau su- t

Garbės prezidiuman pakvie- prasta, kad visuomenės atkri- (,anu -A'a> vilkimas įeis 
eiami visi brangieji Ganyto- kščioninimo darbas bus berg-
jai J. J. E. E. Lietuvos vys- ždžias, jei jis bus dirbamas 
kupli. Darbo prezidiuman iš žodžiais. Todėl čia einama vi- 
renkami kan. V. Butvilą (Pa-Į su plotu į priemiesčius, kur 

Ten nuolat eina vidujinė kova. Demokratl- Uevėžys), M. Galdikienė (Kau- daugiausia žmonės kenčia di-
jos šalininkai kovoja su monureliistais, ku- lias) ir dr. Pr, Dielininkaitis delį skurdą ir pasiduodu ko- r. .v . , ______ - _____ _____
lie pastaruoju laiku buvo paėmė virSų. Jau (Kaunas). iiiuniznio propagandai, einama taviškio, kun. X is leisią, jyboje darbas ėjo gyvai. Daug
rengėsi sugrįžti ir ištremtasis karalius, ta- Sudaromos komisijos. J re- į fabrikus ir dirbtuves, kur *r ^un‘ Kauno. tartasi, posėdžiauta. Vyriau-
eiau visame krašte ir vėl prasidėjo brūzdė- zo|iU(.įjų komisiją išrinkta: G. seniau nebūta nei vieno ka- Po pranešimų iš atskirų i šioji Valdyba lodė daug pa-1 
jimas prieš monarchiją. Tokia padėtis silp- Labanauskaitė, kun. Yla, kini. taliko, arba tik vienas kitas, provincijos centrų darė pra- stangų, ir to vaisius finansi-

n » r X * 11, įmuki suir jau omu pinui- miniiii iuu uiniuun ijgas U davinius IV tikslus Varo plU-
siiinti si. Joe Louis. Jam rūpi jį taip siimus- ,M.,.noje pasirodo Vyr. V- karitatyvines sekcijas, kurių darbą švietimo, labdarybės, 
ti, kaip anais metais jis sumušė negrą H. |JOS vieepirm. prof. Pr. Dovy-Įtiksiąs apaštalavimas. Auko- auklėjiino ir savo profesijos

vieton kitą lietuvį išauginti, kuris savo stip
rumu ir gabumais garsintų mūsų tautos var 
dą taip, kaip jis kad garsino.

Graikija pasidarė nelaimingas knistas.

‘•Darbininkas” rašo, kati visos pasakos 
apie lietuvišką dvasią be lietuvių kalbos, tai 
tik gryna sofistika, tušti sakiniai, nes:

•‘Kaili vanduo, kad neišsisemty, reika
lingas kokio didelio bastūno — lutės, ežero, 
ar šaltinio, taip ir tautinė dvasia, kati neuž
gestą, privalo turėti didelį maisto sandėlį. 
Tas maistus tai tautos turtas: liaudies ir 
šviesuomenės kūryba. Liaudies kūriniai — 
tautosaka — susidaro iš pasaką, mįslių, uai- 
nų, padavimą ir t.t. Paskui seka kultūrinė 
tautos kūryba: visos mokslo sritys, meno 
kūriniai, literatūra, istorija ir t.t. Nemokant 
kalbos, nėra galimybės prie to visko prieiti, 
tuom pasinaudoti. Kalba tai raktas į tauti
nės dvasios iždą. Dabar paimkime Amerikos
lietuvių jaunimą, kurs lietuviu kalbos nej»a- 
žįsta ir nenori pažinti. Koki jo šansai įsi 
gyti tos tautinės (Kasios, kurią jis sakosi iš-
laik ysiąs be lietuvią kalbos.* Jis šansą kaip ir neturi. Tėvai, iš Lietuvos ateiviai, dar 
gal kiek įkvėpė tos dvasios savo vaikams. 
Gal sudainavo kokią dainelę, pasekė kokią 
pasaką, šį tą nupasakojo iš Lietuvos gyve
nimo. Bet koki tai silpni veiksniai tautos

nina valstybę ir vargina gyventojus.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______Kūmo L. Simutis___________

KLAIPĖDOS KRAITE

kėši ir rajonuose, kas paaiš
kėjo iš Vyskupijų K. V. C. 
vadovybių pranešimų, kuriuos 

Įdarė kun. Kiškis — Kaišiado
rių, kan. V. Butvilą — Pane
vėžio, kun. J. Skirkevičius —

Darė žygių ir dėl radio pro
gramos religinės dalies. Ten 
taip pat nemaža laimėta.

Vyr. Valdyba rūpinėsi mū
sų spaudos, knygynų ir ypač 
katalikų moksleivių organiza
cijų reikalu. Vyriausioje Vul-

Byla ir dr. ]g. Skupskelis, o Keikia skelbti “Kryžiaus nešimą dr. J. Leimonas, Vy-jnių reikalą pagerėjimas. Yra 
į mandatą -- kun. Kiškis, kun. karą” fabrikams, kati laimė- riausios Valdybos vardu. Pa- jau visai atsiskaičiusių rajo-

'J. Kaniauskas ir A. Valaitis, tume darbininkiją Kristui! sirodo, kad Vyr. Valdyba yra 
Priėmus Įiosėdžių tvarkos re- Patsai veikimas, jo inicija- parodžiusi didelių pastangą

nų (Telšiai!), o nuo jų neno
ri atsilikti ir kiti. Kad finan- 
sin.ai ir kiti formalūs, liet'guKainiiią. prasideda posėdžių tyva reikia įdiegti jiems pa- ir energijos šiam plačiam dar 

l sveikinimai. • tiems. Keikia organizuoti ko- Imi varyti į priekį. Ji rūpino-! svarbūs reikalai paėmė geres-
i J. E. arkiv. Metropolitas J nkrečių ir gyvą programą. si, kiek galėjo, esančiais Ru-j nę kryptį, tai nuopeinas Vyr .

! Valdybos, o ypač finansų tva-
7 d.,

s apsi- Skvirecką?
Pagėgius ĮMisiekėm rugpiūčio mėn 

S vai. vakare. Buvo jau tamsu. Or:
niaukęs. Truputi lijo. Duota įsakymą? 
bagažus nešti iš traukinio į muitinę. Bet, pa-Į iš
aiškinus, kad dauguma ekskursantų susideda 
iš vykstančią į viso pasaulio lietuvią kon
gresą atstovą ir amerikiečiu sportininką, to 

ekskursantųdaryti nereikėjo. Pasitenkin’u 
dokumentų patikrinimu.

Po tokio pal. ngvinimo mūsų nuotaiku 
dar labiau pagerėjo. Būtume tikrai užsigavę, 
jei būt reikėję nešti bagažus Į muitinę juos 
atidarinėti. Juk mes ne kokie šmugelninkai, 
bet atstovai į pirmą pasaulio lietuvių kon-

inki čia susirin Prancūzijoj žosistų (krikščio- sijos kalėjimuose lietuviais 
visus į kusiems Kat. Akcijos vadams nių darbininką!) pramogos ir katalikais, vaidino Pasaulio Į 

būti tuo Dieviškuoju raugu že- dainos dvelkia jų idėjomis, jų Lietuvių kongrese gana žymų 
mėje ir skleisti Dievo Karu- šūkiais. Ir jie jas skleidžia vaidmenį ir paliko išrinkti 
lystę žemėje, laimindamas ko- miestuose, stotyse, laukuose... Į 1 11 1
nl'ereneijos darbus. Pas mus dar daug darbininkų

J. E. Telšių vyskupas J. yra toli nuo to gaivinančio
Staugaitis linki K. Y’. C. or j šaltinio, kurį suteikia Tasai, 
ganizaeijoms išvengti tų ydą, į kurį šaukia ištroškę dvasios 
kurios kartais pasitaiko neką-' maisto Prancūzijos krikščio

nys darbininkai: Kristau, a 
teik pas mus! Mes be Tavęs 
neištveriame!”

Vadinasi, reikia tik pritai
kinti senąjį “Orą et labora”

tuliką organizacijose, įvairią 
pramogų proga “Būkime Die
vo malonėje ir visur prisipa
žinkime katalikais” — baigiadvasiai palaikyti! Y’aikas, nežinąs lietuvių gresą. Ypatingai patenkintas jautėsi mūsą 

kąlbos ir neturįs galimybės susipažinti su Jegalis patarėjas adv. J. Grisius. Jis tikrai
tikrąja tautos kūiĄfui, givl^fetą viską užmirš, i būt nufotografavęs muitinės valdininkus, po-Į J. E. Kaišiadorių vyskupu? vykdant didįjį įsakymą: “My
li skysti Lietuvos vaizdeliai, juisemti iš tėvą j licininkiis ir kitus, tačiau tamsa ir lietus to J. Kukta linki Kat. Akcijos • lėsi Viešpatį Dievą..., o artimą
pasaką, veikiai išdils jo mintyje. Ir, tėvams 
išmirus, numirs ir ‘Mantinė” vaikų dvasia...

“Taigi tenka tik pakartoti, kad tautybė 
be kalbos tai — kūnas lie galvos. Skaudus 
tai faktas, liet faktas: lietuvis be kalbos — 
jau nebelietuvis”.

TIK DABAR TESU8IPRAT0

daryti neleido. Jis tik paprašė juos pasi ra- vadams geriau išstudijuoti sa- 
šyti į savo autografą knygą. I>ėl to aš jam vo darbo sritį ir tada nešti vi* 

į pastebėjau: “Juozai, ar manai surašyti į šią suonTėnėn taiką, ramybę ir 
knygą visus Lietuvos gyventojus?” Taip Kristaus karalystę, 
juokaudami sulipome į traukinį, kuris vežė J. E. Vilkaviškio vyskupas 
mus Klaipėdos link.

Traukiniui pasijudinus, ypatingai

Kaip tik Italija pradėjo karą su Etio
pija, Tautų Sąjunga tuoj ėmėsi griežtų prie
monių ją nubausti. Penkiosdešimts tautų pa
skelbė Italijai boikotą, uždrausta jai parduo
ti ginklų, pertraukta, prekylios ryšiai ir t.t.

Kas tik sveikai galvoja, turi pripažinti, 
kad tai buvo geras ir rimtas žygis. Karą 
pradėjusi valstybė turėjo būti nubausta. Ta
čiau kila klausimas, kodėl anglą ir prancū
zų vadovaujamoji Tautų Sąjunga tik Italijai 
tokį receptą tepritaikė.* Kur ji buvo tuomet, 
kuomet Japonija keliais atvejais puolė Ki
niją? Juk čia Tautų Sąjungai taip Įiat rei
kėjo visu griežtumu bausti jaiHinus, užpuo
lusius ne jiems priklausantį kraštą.

Ne kitaip buvo ir su Vilnium. Juk ir 
tuomet Tautų Sąjunga jau veikė. Bet kodėl 
ji leido lenkams okupuoti Lietuvai priklau
santį Vilniaus kraštą ir kodėl nenubaudė im
perialistinę Lenkiją, ir šiandien tas klausi
mas nėra aiškus.

Išnašią įvykių ir daugiau buvo po Pa
saulinio Karo, į kuriuos Tautų Sąjungos va
dovybė nekreipė dėmesio. Dėl to jos auto
ritetas buvo nusmukęs. Su ja tautos pradėjo 
nebesiskaityti, nes ji nevykdė savo statuto 
dėsnių, |»ataikavo. Mussolinis taip pat manė, 

) kad Tautą Sąjunga neišdrys Italijos sudrau
sti ir dėl to karą pradėjo. Tautų Sąjungos 
neveiklumas ir žiūrėjimas per pirštus į im
perialistinių valstybių daromus smurtus, pri
vedė pasaulį prie to, kad karas pasidarė ne
išvengiamus.

Italija irgi nebūt buvus sudrausta ir 
baudžiama, jei jos Žygis į Etiopiją nebūt pa
lietę' didžiųjų valstybių, o ypač Didžiosios 
Britanijos interesus.

rkytojo dr. J. Leiinino. 

(Bus daugiau)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS žiūrėk tik į pinigus, sergėk
----------- juos ir dar naudos iš jų ne-

Taigi, klausytojai, šiandie turėk! Tuščia ją! Eiva pilvąsavo kaip patsai save”, i 
pas mus Lietuvoj visuomenės papasakosiu jums apie tuos ieškoti!”

tris račius, kurie norėjo pil
vais nusikratyti.

Eina per mišką tie račiai

at krikščioninimo darbas duos 
laimingų vaisių.

Dar paskaitos nebaigus, a-
M. Reinys pažymi žmogaus du-i tėjo 11 valanda ir preiegen- ir kalba apie savo Pilvu»: ’ grįaužti, o pilvai guli aiit že

lia-1 alizmą — medžiaginę ir dvasi-Į tas turėjo pertraukti paskai-1 “Ei, sako, kad mes galėtu- luė8 susitraukę, sukempėįę,

‘Eiva!” Ir nuėjo... Atei- 
.! na račiai į tą mišką, žiūri —- 

ąžuolai kone su šaknimis su-

linksmėjo mūsų dvasios vadas kun. J. Ges- nę jos pusę — mokslo auto-,1ą, nes pagal programą 11 vai. meni nusikratyti pilvatis, ko- 1JUO sauiės pageltonavę 
tekąs. “Na, ačiū Dievui, laimingai pasiekėm ritėtų darbais ir laimėjimais , Arkikatedroje turėjo įvykti kie mes turtingi paliktu- j^įgando račiai. “Pražuvo 

konferencijos dalyviams paLietuvą ir vokiečiai mūsų nesutrukdė” — iškeldamas dvasinį pasaulio 
jis kalbėjo. Mat, kun. Šeštokas, žinodamas pradą, žmogiškosios sielos di- 
vokiečių kerštą Lietuvai, bijojo, kad jie ne- dybę.
padarytų kokio nors nemalonumo lietuvių Raštu Konferenciją sveiki- 
ekskursantams. no E. E. Panavėžio vyskupas

Nuo Pagėgių ligi |«it KlaipMlos trauki-! K. Paltarokas, YTlkaviškio vy 
uis sustojo kiekvienoje stotyje, ar ji buvo skapas A. Karosas ir vysk. 
maža.
gv
čių vardus. “Ar naują gelžkelio tvarkraštį sėkmingo darbo. Dar sveiki- 
rašysi?” — paklausė jo savo likimu paten-i raštu: Apaštališkoji Kan
kintas K. Pileckis.

i»or> L J* orttvoj ....... f.... . ............. ......... — --
maža, ar didesnė. Ėjo taip pat labai išpalen- Petras Būčys, ją laimindami 
gvo. Adv. Grišius susirašė į knygą visų sto- ir linkėdami intensyvaus ir

maldos. Sv. Mišias laikė kan., 
P. Dogelis. Buvo ir palaimi-' 
nimas Švč. Sakramentu.

Priešpietinį posėdį energin
gai vedė dr. Pr. Dielininkai
tis, o 15 vai. popietiniam }»o- 
sėdžiui prasidėjus, vadovavo 
M. Galdikienė.

Tėvas Paukštys baigia prieš 
pietus nebaigtą paskaitą, o po

luėrn!" Išgirdo jų kalbų „e- me 8akOj ncbeprigis mSsŲ u. 
laukas. “(Ar jūs norite nuo vaįj>> 
pilvų atsikratyti!” užklausė 
jų senis. — “O kaip gi ne
norėję! Kad atsirastų toks 
žmogus, kurs nuo mūsų tuos 
besočius pilvus

“Nebijokit,” — atsi
liepė iš po eglės seniukas: — 
“aš jums pilvus prigydysiu.” 
Ir tuojau paėmė ir prisegto
jo kiekvienas savąjį pilvą,

atimtų, mes Į Nebežino račiai, nė kaip tam 
jam labai dėkavotumėm. ” ........................................
“Gerai, aš galiu tą padary
ti.” Tuojau paėmęs vienam, 
antram ir trečiam išvertė pil-

seniukui atsilyginti. “Kol gy
vi būsime, sako, — neužmir
šime tamstos!”

Icijatūra Lietuvoje, Kunigai to jau ėjo K V. C. atskirų vus ir sukabino vieno ant vie
“ Kaip sau norit, vyrai, smagu į Lietuvą Marijonai, Moksl. Ateit. S4 i organizacijų pranešimai. no ąžuolo, kito ant antro, o

sugrįsti po 43 metą. Išvažiavau dar jaunas jungos Centro Y’aldvba, Kau 
būdamas, Amerikoj visko reikėjo pergyventi, »»o 4.»8 jaunieji K. \ . C. na- 
pavargti, liet jaučiuos laimingas, kad gale- — Kauno ateitininkai, 
siu bent metus Lietuvoje jiagyventi, atsigai- kun. J. Blažys T. T. Jėzuitų 
vinti, sustiprėti, aplankyti tą kraštą, kur Provincijos Lietuvoje vardu, 
gimiau ir užaugau. Nors kažin ar berasiu Marijos Yargdienių Sese- 
bent vieną jaunų dienų draugą? Ir broliui rys, “Pav.” Federacijos Y yr. 
jau išmirę, ir jų vaikai jau susenę...” — kal-|V-ba, užsieny studijuojąs vei- 
bėjo susijaudinęs Pileckis.

Ir taip besidalindami jaunystės atsimi
nimais, vienuoliktą valandą naktį įvažiavome 
į Klaipėdą.

Klaipėdos stotis buvo beveik tuščia. Tik 
iš traukinio išlipus prie mūs prisiartino du tuzijastiškos ovacijos. Paskum 
vyrai, kurie pasisakė esą šauliai ir, tat, jie Paukštys, S. J., prade-
mus “oficialiai” pasitinka. Ekskursantai dai- paskaitą, kurioje nurodo 
rosi aplink lyg norėdami pamatyti daugiau naujus katalikiškosios akcijos, 
žmonių, atvykusių juos pasveikinti. Matosi katalikiškojo veikimo metodus 
nepasitenkinimo ir nusivylimo, ftauliai sako Yakarų Europoje, 
būsią sunkumų su nakvynėmis. Esą pervėlui bj naujų metodą yra tik
žinią gavę apie mūsų atvykimą. Bet nakvy- kurių svarbiausias yra
nę vis dėlto gavome. Vieni nuvykome į Victo- Klaida, o antras darbas, kuris 
ria viešbutį, kiti į vokiečių, kiti į privatinius čia, visuomenės laimėjimo Kri 
butus. 'fctui ir Bažnyčiai, nežino ribų į

Pranešė veik visų K. V. C. trečiui ant trečio, 
organizacijų vadovybės apie Eina dabar račiai bepilviai 
faktiną savo organizacijų bū-i linksmi; ką-gi? nė valgyti da-
klę, nuveiktuosius darbus ir 
ateities perspektyvas. Didžiuli 
šių sąjūdį varo “Pavasario’ 
Fed-cija, toliau L. K. Moterų 
Dr-ja, Katalikų Vyrų Sąjun

bar nebereiks, nė dovanai 
laiko gaišinti, nė tokio sunku
mo nešioti, tiktai dirbk ir pi
nigus krauk! Nuėjo račiui 
miestan ir stojo prie darbo.

kėjas kun. Al f. Lipnickas. Pro 
fesor. Pr. Dovydaitis sveiki
no Krikščionių darbininkų Są
jungos vardu.

Visus sveikinimus palydi en-

ga. Seną ir kartu naują dar-.Mieste rublis greit kišenėn į- 
bą pradėjo varyti toks galiu- šoka. O kur jį dėti? — vis į 
gas ir aktualus Krikščionių kišenę! Pabuvo račiui mieste 
Darbininkų Sąjūdis, kuriam arti jKiros metų ir prisirinko 
daug gajumo teikia prof. Pr. į krūvą pinigų.
Dovydaitis ir dr. Pr. Dielinin- Buvo šventė. Suėjo račiai 
kaitis. I ir sukosi vienas kitam, kiek

Pradėjo g. iui veikti ir Blai- Į katras per mėnesį uždirbąs? 
vybėg Draugija ir persirefoi Bekalbant atsiminė ir apie

savo pilvus. — “Kas iš to, 
sako, kad mes turtingi, o kad 
pilvų neturime! Kad mes 
pilvus turėtumėm, tai gar-

.pi. poaki, pav.lgytu.usu,, .tsig-r-
_____ a J tumėm ir ant širdies tuoj

mavę angelaičiui. Gi daugiau
sia vilčių duoda ateičiai Kat. 
Akcijos darbe ir mūsų Tautos 
likime taį ateitininkiju, kuri,

ncius organizuotų narių, varo linksmiau būtų... O dabar

Susirgo Beilis Pentinaitis. 
Žmona pašaukė daktarą. Ap
žiūrėjęs ligonį daktaras klau 
šia:

--- Ką vyras šiandien val
gė?

— Porčiapo, — atsako mo
teris .

— Ar su epetitu?
— Ne, su šutintais kopūs

tais, — atsakė ligonio žinomi.

Gulėdamas aut mirties lo
vos Paulius Narneklis pasi
šaukė savo žmoną ir sako:

— Barboryt miela, kai aš 
numirsiu, tu būtinai turi pa
siieškoti sau kitą vyrą. Tau 
bus reikalingas gloliėjas.

— Pnuleli, — atsako jam 
žmona, — po piet šaukštai. 
Kas benorės mane seną ves
ti. Jei tu būtum miręs prieš 
20 metų, tai būt buvę kas 
kilų.



Antradieni.", spalių 29 d., 1955

Krikščionybė Etiopijoje

Beveik visuose laikrašinose tiki, kad Kristus yra tikras 
Etiopijos vardas minimas ant .Dievas ir tikras žmogus. Kon- 
pirmo puslapio. Etiopija! Kasi staneijui imperatoriui rūpėjo, 
ji per viena! Kur jinai ran-; kad tas klaidingas mokslas 
įlaši? Kokie jos žmonės? Ar visur įsigalėtu. I žtat ir rase i 
civilizuoti, ar laukiniai? Vi-;Etiopijos valdovams, kad ir 
soje Afrikoje jinai vienintelė Erumentijus skelbtų Arijaus 
tebeliko laisva. Joje gyvena mokslą. Tam tikslui geriau 
dvidešimts milijonų žmonių, atsiekti atsiuntė į Etiopiją 
Valstybės vadas vadinas Haile Šios erezijos misijonierių, bet

fi

Selassie, kas reiškia ‘Švento
sios Trejybės Jėga’. Jis sako
si esąs karalienės Sabos ir 
karaliaus Saliamono ainys. 
Mums bekalbant apie etiopin
ėms, rūpi greičiausiai jų ti
kyba. Kokia jinai yra* 

Etiopiečiai yra krikščionys 
nuo ketvirto šimtmečio. 328 
metais Šv. Atanazas buvo A- 
eksandrijos miesto vyskupas, 

•umentijus, gyvenęs ilgus me 
'is Etiopijoje, atvykęs į Alek 
andriją, įkalbėjo Šv. Atana-

šiam nieku gyvu nepasisekė. 
Tačiau etiopiečiai, išlikę nesu
klaidinti šio mokslo, kiek ve- i 
liau atskilo kartu su Alek
sandrijos bažnyčia nuo Komos 
bažnyčios. Būdami po Alek- Į 
sandrijos patriarko priežiūra, 
jie kartu su juo ir atsiskyrė 
nuo tikrosios bažnyčios. At
skilę nuo Romos bažnyčios jie 
lengvai pateko į Monofizitų 
erezijos pinkles. Monofizitai
skelbė, kad Kristus turi tik
tai vieną prigimtį. Katalikų

zni susirūpinti to krašto žmo-, Bažnyčia mus mokina, kad 
nių atvertimu. Šv. Atanazas Kristus turi dvi prigimtis — 
uždėjo Erumentijui tą pasiun- ir dieviškąją ir žmogišką, 
tinvbę, kurią labai sėkmingai Buvo manoma šešioliktame 
išpildė. Taip rašo Rutinas ir ’ šimtmetyje, kad Etiopija grįš 
jo žodžius tvirtina vienas lai-Į atgal prie Katalikų Bažny- 
škas tų laikų imperatoriaus, čios. Tačiau kažin kodėl ma
Konstantijo, rašytas Etiopijos nvmas neįvyko. Šiandie pa-! pradžios mokyklų Vilniaus ziulis ir Lazbžejaus sodžiaus
valdovams 355 metais. Impera 
torius norėjo, kad Etiopijos 
kraštas laikytųsi Arijaus mo
kslo, kuris tvirtina, kad Kris
tus nėra tikras Dievas, bet 
tik aukščiausias Dievo tvari
nys. Visi katalikai, žinoma,

greitins Italijos nekrikščioniš
kas veržimasis i Etiopijos kra 
štą. Tišilas

New Yorkas Turės Pasauline Paroda
New Yorkas, atsimindamas ke, 1853 m., ir nuo to laiko 

Cliicagos neseniai užsibaigusią šis miestas kitos neturėjo. Pi- 
sykmingą, milžinišką parodą, rma paroda pasaulyje buvo 
irgi nutarė pasaulinę parodę. Londone, 1851 m., su atidary- 
Tr, pagal išdėstyto programo, mu Crystal Palace Exposition. 
bus tai didžiausia paroda vi- Dviem metais vėliau, kur šia- 
soje parodų istorijoje. ndien stovi Bryant Park, New

Tam tikslui bus vartojama (Yorko mieste, prie 42 gatvės, 
net daugiau kaip tūkstantis j Amerika atidarė pirmą 
akrų žemės nuo Elusliing Bay
iki New Gardens, Long Tsland.
Jau nutarta, kad ši paroda 
paminės 150 sukaktuves įstei
gimo Suv. Valstijų valdžios,

kur tėvų dauguma to- nori, ar
ba kad būtų leista veikti se
nosioms mokykloms. Dz. Wil. 
šiomis dienomis parašė, kad 
nežiūrint į lietuvių kultfircuų 
draugijų rūpesčius, lenkų švie 
timo vadovybė lietuviškų mo
kyklų atidaryti Vilniaus kra
šte daugiau neleisianti. 

Uždarytos septynios k pyklos

Vilniaus miesto sanitarinė 
komisija, apžiūrėjusi miesto 
centre esamų kepyklų sanita
rinį stovį, rado, kad septynios

paro
dą užvardinama savo puikų 
namą Anglijos Crystal Palace.
1876 m. Philadelphia buvo an- , kepyklos neatatinka savo tik- 
tra paroda.

T . w . Bet, gal, puikiausia iš visu
kada Jurgis Wasl,,ngtonas , parodlĮ h„vo )jnjĮ Colcn.
priėmė prezidento priesaiką. '
Paroda prasidės balandžio m.,
1939 m., 
mėnesiu.

ir tęsis aštuoniolika

Komitetas, kuris susideda 
iš žymiausių piliečių, pranešė, 
kad įdėtas kapitalas sieks net

0,000.000 ir kad ši paroda 
iai prisidės prie “indus-

bian Eiųrosition of America, 
Chicagoje 1893 m. kad pami
nėjus 400 m. sukaktį nuo Co- 
luinbo atradimo Amerikos. Ne 
tik finansiniai buvo sėkmin
ga, bet buvo rekordinė visu 
kuo.

Kitos garsios parodos buvo 
Pan - American Exposition 
(Buffalo) 1901 m.; Louisiana 
Purcbase Exposition (St. Lo
uis) 1904 m.; Jamestown Ter- 
centennial (Virginijoje) 1907 

Panama - Pacific Exposi-

r™.

m.:

trialio atstatymo ne tik New 
Yorke bet per visą šalį”. Ee- 
deralė, valstijos ir miesto val
džios žadėjo remti parodą.

Miesto prisidėjimas suside
da iš paskyrimo žemės dykai.
Tą žemę apdailins ir prirengs Sesquicentennial 
parodai. Trumpu laiku bus (Philadelpbijoje) 
inkorporuota kompanija, kn- i -]» vįs^ parodu ne visos 
ri, be pelno, apsiims vesti pa- bnv0 finanaifikaį sėkmingos, 
rodą. Jeigu pasiliktų pelno M visos buvo moksiiSkos

' nuo parodos, kaip atsitiko ' __ ________________
Chicagoje, pinigai bus paskir
ti labdaringiems tikslams.

Kadangi New Yorkas vra I
pirma stotis atvykstantiems iš 
Europos, tai, galima tikėtis, 
kad pulkai žmonių ir iš ten ; 
atvyks. Labai tinkama, kad 
paroda bus 1939 m., ir New

tion San Francisco 1915 m.;
Exposition 

1926 m.

ir

Jau Galima Jsipvti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnel., gražiai iŠ 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas. 
Yorko mieste, nes New Yorko litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
mieste federalė valdžia laikė Į™1*’ ^bendrinįniui ™ose Beturiu bažnyčiose Amerikoje.

pirmą konstitncijonalj posėdi Kaina audekliniais viršais 65c; paauknuotais kraštais 75c; 
ir per pirmus metus New Yor- odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

J “DRAUGO” KNYGYNAS

vo Crystal Palace Nevv Yor-| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

n R 4 r O X R

Kviečia į suvažiavimą. .Jauna respublikonė Connie 
Rosefield iš Dės Moines, la., atvykusi į Chicagą įteikia 
jaunųjų respublikonų lyderiui Ralpli W. Ibenfield pa
kvietimą dalyvauti jaunųjų respublikonų suvažiavime, 
kuris įvyks lapkr. 9-11 d., Dės Moines, la. (Acme Pli.)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 

ATIDARYTI NELEIS

I iškrėtė T. Juodagalvio gyve
namąjį namą, sakydamiesi ie- 

i škų nelegalios literatūros.
J Balaveekus vėl atvyko po- 

jlieija ir tardė visą liet. šv. Ka
zimiero draugijos skyriaus 

I valdybą: pirmininką I. Juo- 
jdagalvį, vieepirm. K. Jurgele
vičių, sekretorių B. Jurgele
vičių ir draugijos narį P. Jur
gelevičių. Be to, buvo ištar
dytas dar ir Petravo kaimo 
gyventojas K. Mmlėnas. Vil- 

į niaus Rytojus rašo, jog jie j visi buvę tardyti dėl sporto 
: žaidimų.

Žydai boikotuoja lenkiškas 
mokyklas

Tas pats laikraštis praneša, 
kad žydų švietimo centro ko
mitetas, kuris globoja visas 
žydų pradžios mokyklas, nu
tarė išrinkti keletą delegatų, 
kurie lankytų žydų butus ir 
kalbintų, kad savo vaikus lei
stų, mokyti ne į lenkiškas, bet 

i į žydiškas mokyklas.
r •

Padaugėjo bedarbių

Praėjus vasaros statybos ir 
Po kiek iu^10 darbams, Vilniuje vėl pa 

kilo bedarbių skaičius. Šiuo 
inetu mieste yra

štenių kaimo gyventojas Juo
zas Klimas, kurį vieni polici-

----------- ninkai nuvežė į Švenčionis, o
Kaip žinoma, lenkų vyriau- į kiti iškrėtė jo namus 

i sybė pereitais mokslo metais laiko buvo vėl suimtas Yaiš- 
' uždarė kelioliką lietuviškų niūnų sodžiaus gyventojas Bra užregistruo- •

ta 5727 bedarbiai.
žvelgus į dabartinį ryšį Etio- krašte. Lietuvių švietimo drau gyventojas Juozas Bučiauskas. 
pi jos su Europa, vargiai tega- į gijos darė žygių, kad būtų Visi šie suimtieji laikomi Šve- 
lima tikėtis kad tą grįžimą j leista pradžios mokyklos ati- nčionių kalėjime. Suėmimo 
prie Kristaus Bažnyčios pa- daryti kitose vietose, kur tė- priežastys nežinomos.

NUTEISĖ KAIMO DAINIU
vų dauguma to nori, arba kad , j Ignalinos policijos punk- 
biitų leista pradžios mokyk-, buvo iškviestas Balaveckų j \ 
los atidaryti kitose vietose,1

Rugsėjo 9 d. Vilniaus apy
gardos teismas nuteisė 5 me
tams kalėti Daugėliškio vals
čiaus Vaišniūnų kaimo jakaimo lietuvių šv. Kazimiero

draugijos skyriaus pirminin- j .. T ..._ .... . I nuolj Jena Milašių. Kaltinama-kas L Juodagalvis ir sporto1 . , . . , ,. . 1 | jame akte pasakyta, kad nu-kuopelės pirmininkas P. Jur- ' , o . ’ , . . , .. . . .baustas 2 metam uz tai, kad
pats rašęs poezijos -kūriniu , 
nukreiptus prieš lenkus ir sa 
vo kūrybos rinkinį pas save 
laikęs, o trim metam baudžia- 

j irias už platinimą 
I literatūros.

gelevičius. Po tardymo juos 
paleido. Rugsėjo 2 d. juos po
licija vėl klausinėjo apie vie
tos kazimieriečių skyrių, jo 
valdybą ir narius.

Juodagalvis Ignalinoje vi 
buvo suimtas ir tardytas 34 
valandas. Tuo tarpu kiti poli
cininkai, nuvykę į Balaveekus,

nelegaliof

Nuteistasis Milašius papra
stas kaimo vyras, vos pla

ti

slams: antihigieniškos patal
pos, neleistinas duonos kepi
mas. Sanitarinės komisijos nu
tarimu visos tos kepyklos bu
vo uždarytos.

Lietuvių suėmimą?

Vilniaus Rytojus rašo, kad 
Ignalinoje buvo suimtas Lauk-

artistinės ir industrijoms at
nešė daug naudos ir pelno.

Progreso Paroda, Chicagoje, 
į buvo atidaryta kuomet šalis 
kovojo sunkius laikus ir visa 

' tauta buvo nusiminus. Pabai- 
į goję dviejų metų atskaitose 
j matėme, kad svečiai lankyda
mi parodą praleido $60.000,- 
000 parodos aikltėj; apie $100,- 
000,000 viešbučiuose, restaura- 
nuose, krautuvėse. Kas svar
biausia, 70,000 žmonių duota 
darbo. FLIS.

' KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na oasiųsti i Lietuva saviškiams

Šiemet “Draugo” kalendorių 
atsoausdinta apribotas kiekis. 
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitvtoiams. Naudai 
užsisakiusieji “Dranga” 1936 
m. tain nat «*a««s kondorui dv- 
kai. Šiaip kalendoriaus kaina 
25c visur, kaip Amerikoje, tavo 
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitvtoiai, ku
rie nori gauti dovanu kalendo
rių. orašomi nasiskubinti atsi
teisti užsilikusias orenumera- 
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Nauiuiu Metu užbaigtu senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kaio žinoma, “Draugas” me
tams kainuoia $6.00; pusei me
tų $3.50; trims mėn, $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.

3

džios mokyklą tebaigęs, bet 
visų buvo laikomus vietos po
etu, gražiai rašiusiu ir daina
vusiu savo daineles, 

j Tenka tačiau pripažinti, 
kad nors Milašius ir pasodin
tas sunkiųjų darbų kalėjiman 
ir jau sėdi nuo š. m. gegužės 

, 29 dienos, tačiau jo dainos, 
kaip lenkai sako, “revoliuci
nės dainos” plačiai po Šven-i 
čionių padangę dainuojamos.

L. D

NEIŠNAUDOTAS GAM
TOS TURTAS

Jurbarko apylinkėse- yra 
'vietų, kuriose randama visai 
geros kreidos. Ypač. gera krei-

visoms kitoms mokykloms? 
Gal nereikėtų naudotis impor
tuota kreida, kuri dabar! 
mums atsieina gana brangiai.

KIEK LIETUVOJE IR VI
SAME PASAULYJE 

YRA SKAUTŲ?
Tarptautinis skautų biuras, 

skelbdamas, kiek kurioje vai- 
! stybėje yra skautų, apie Lie
tuvą paduoda šitokių žinių: 
skautų vadų — 495, skautų 
vyčių — 301, skautų — 4890, 
jūros skautų — 243, vilkiukų 
— 2926, viso — 8,855. Tomis 
pat žiniomis, Lietuvoje skau
tų 1933 m. buvo 7,550. Visa
me pasaulyje esą per 3,500,000 
skautų ir skaučių. Jų esama 

šalyse. Buvusių skautų ir 
mažiausiai skaitoma

da Kaimelio dvare, Kidulių 
v. Šiaudinės pr. mokykla nie
kuomet neperka kreidos krau- , 46 
tuvėse, naudojasi sava krei- skaučių
da. Ar neužtektų tos kreidos 15,000,000.

Naujos Radios 1936
GALIMA PAMATYTI PAS BUDRIKĄ 

Vieną prie kito

RADIONAS PHILCO 
| ZENITH

RCA VICTOR 
GENERAL ELECTRIC

CROSLEY
I Kad gerai girdėti programus, reikalingas Naujas Radio 

Jūs visados galite pirkti geriau pas Budrikę ir gausite
lengvais išmokėjimais

Jos, F Budrik, Ine.
141? 21 So. Halsted St.

- • r ...,. nnTT’- .,., . J <70*

Lietuviški Programai iš stoties \VCFL 
( imatoj 9:30 vai. vakare

.Vedėjoj 10 vai. vakare.

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite;

į DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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įteikta gėlių ir dovanėlių. Mu-j 
zikalį programų išpildė keli 
vyrukai, vadov. A. Aleksiui. 
Vakarų vedė kun. .J. Kripas

*
Rengimo komisijų sudarė: 

C. I.iutkevičienė, J. Stiilgins- 
kaitė, kun. Kripas ir Staseliu 
nienė. Daug darbavosi kitos

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
ŠOKIŲ VAKARAS

AYATERBVRY, Conn. —
Užpereitų šištnd. vakarų į me
tinį šv. \ ardo draugijos va
karų atsilankė daug žmonių.
Griežė Young Melodians Ra- moterys, kaip Girdzijauskienė, 
dio orkestru. Pelnas ėjo para- Stankevičienė, .Jakštienė, Ko
pijos naudai. Smagu pažymė- vilaitienė, šliužieuė ir kitos, 
ti, kad daugiau ir daugiau taipgi ir vyrai bei merginos. 
AYaterburio lietuviai ir tintu- V akarienei aukojo lietuviai bi

znieriai: Kauno kepykla, Mo- 
ther’s Ideal Baking, Poloniai 
Bottling VV’orks, Cremo mėsi
ninkai ir šiaip žmonės.

Ilgiausių kun. Gradeckui 
metu!

gijos atjaučia savo parapijų.
Vakarienė kun. Gradeckui 

pagerbti

Spalių 23 d. vakare suren
gta jauki pramogėlė klebono 
asistentui kun. Ed. Gradeckui
pagerbti. Žmonių susirinko «»- Beje, grali. Stokes papuošė 
pie 21K). Kalbėjo kunigai: Va- stėnų, o Young Melodians grie 
latiejv.s, Karkauskas, Lunsn- žė šokiams, 
kis, Kazlauskas, Kaliomis, pro —- —
tęs. Aleksis ir pats kun. Gra 
deckas. į visų kalbas 
atsakė kun. Gradeeka
sėdėjo tarpe savo tėvelių. Jam

Prof. Aleksis su savo vai- 
grupe rengiasi statyti 

kuris naujų teatrų ••Andriaus Šel
mystės”. Lauksime.

Nepozuosianti pusnuoge. Laimėjusiai “Miss Ame
rika’’ titulų šiai mergaitei — llerietta Leaver — pasiū
lyta vieta į Earl Carrolls “Yanities”. Pasiūlymų betgi 
nepriėmus. Pasakė, ji pusnuogė nepozuosiunti nei vie
nam vyriškiui. (Acme Photo)

j jaunystėje buvo papratusi, tai 
į dar ne tiek svarbu, bet svetur 
| gimęs ir dabar su savo tėvų 
žeme susipažinti atvykęs jau- 

I nuolis reaguoja j tuos reiški
nius tuo būdu, kud rūgina tė
vus kuo greičiausia grįžti 
“namo”, kur to viso nėra.

Yputinga visus stebina, ko
dėl tiek pinigų savujai kuriuo 
menei apginkluoti ir išlaikyti 

1 leidžianti Lenkija nesugebu ar 
nenori ligi šiol žmoniškai su- i 
taisyti savo plentų, vieškelių I 
ir kaimo kelių. Tūlas į tui at- 

, sako, kud tai daroma tyčio- Į 
mis, nes tai vienu Lenkijos Į 
apsigynimo priemonių. Prie j 
gerų kelių pratusi bet kuri 
svetima armija bematant su
klups Lenkijos jjclkynuose ir 
jos žygiavimas Ims tuo būdu 
automatiškai sustabdytas.i

I Nėra tvarkos Ir pačiuose 
svarbiuose ir brangiuose, vv- 

1 riausybės veliamuose meliora
cijos darbuose. Pavyzdžiui, 
Breslaujos ežerai buvo nuleis
ti, nuo to nukentėjo žvejai. 
Jiems tad prašant, žadama at- 

ygmę pakelti.
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GIMNAZIJOS DIREKTO
RIŲ IR TĖVŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Šviet. Ministerija Kaune su

kvietė visų lietuviškų aukš
tesniųjų mokyklų direktorių 
ir valdžios gimnazijų tėvų 
komitetų pirmininkų suvažia
vimų auklėjimo klausiniams 
svarstyti. Suvažiavusieji buvo 
supažindinti su vykdoma mo
kyklų reforma, taip pat infor
muojami apie reikalavimus, 
kurie numatyti vykdyti toliau 
mokyklinės jaunuomenės auk
lėjime. Taip pat buvo svars
tyti žinomųjų moksleivių or
ganizacijų reikalai ir aiškiu- ! 
ta, kokių ir kur reikia imtis ’ 
priemonių nustatytajai linijai 
toliau vykdyti.

KANADOS TAURĖ 
TROFĖJA

Kanados pulkininkas G. L. 
. Grant - Suttie lankydama-

Lenkai Gailisi Parvažiavę Tėvynėn
“II. Kur. Codz.” savo rug-1 lat budėti, kad kas neapvog- 

sėjo 28 d. nr. deda keletu cha- i tų ar kitaip nenuskriaustų ir 
rakteringų šių vasarų Lenkijų j pan. Lenkų valdininkai esu 

is Lietuvoje • padovanojo Ka-į aplankiusių Amerikos ir Da-Į perdėm formalistai ir biūro- 
nijos lenkų laiškų. Jų auto-1 kratai, kuriems tenka viso-nados Taurę Trofėjų kaip sa

vo pereinamųjų dovanų Lietu
vos gimnazijoms, kurios kiek-! 
\ ienais metais geriausiai pasi

liai, pratę svetur naudotis vi
sokiais gyvenimo patogumais 
ir naujoviškais civilizacijos

ŠIEMET BUS BRANGŪS 
KALAKUTAI

Angliška spauda iš anksto 
paduoda žinių, kad šiemet 
Padėkonės dienai nebus įper
kami kalakutai — bus labai 
brangūs.

Ačiū krašto vyriausybės pa 
stangoms, šiemet priauginta 
mažesnis skaičius kalakutų, 
negu kitais metais.

Tai gi Padėkonės dienos ka

L -

KALĖDOS LIETUVOJ

Kalėdos, reikšmingiausios 
metinės šventės, reiškiančios 
dsiaugsinų žmonijai! Tai vra 
meilės ir “geros valios diena, 
tarpe visų žmonių pasauly” 
taikos ir džiaugsmo diena kuo 
met kiekvienus, kuris tik iš
gali, teikia draugams ir gi
minėms dovanas, kai|»o drau
giškumo ir meilės ženklų. Ar 
gali būti malonesnės dovana
Kalėdoms, kaip parvvkiuias į ,, , ,
Lietuvą pas namiškius ir juos! J "Imami karų jmlarnauto 
pasveikinti žodžiu: “Linksmų n,"> 1860 metų iki šiol “ti- i 
Kalėdų”. Pasidžiaugti gražia j,sais” surinko per $150,000,-I x 
žiemos laiku gamta Lietuvoj. qqq t

Ten laukia kiekvieno par- - _____ ‘

SUVARŽYMAI UŽSIENIO 
LAIKRAŠTININKAMS 

ADIS ABABOJE

žymės fiziškame auklėjime ir | išra<lilnuis> nusiskundžia len- 
spoi tuose. Šiais metais šių Žy- kaimo apsileidimu. Vi
limus Lietuvos draugo kana- j s|| pirnia pu,.vais> Uuriuose
diecio dovana laimėjo Aušros..... .... , : .. iltizta stipriausios automašinos,Berniukų Gimnazija sportų1 
turnamente, kuris įvyko Kau
ni' birželio 15 ir 1 <» dienomis.
Toks Lietuvai palankumo že
nklas iš pulkininko G. L. P. 
Grant - *Suttie be abejojimo 
visų lietuvių didžiai vertina 
mas. Arėjas Vitk

nešvarumu, parazitais, kurie 
kiaurų naktį neleidžia ūkių su 
merkti, vagiliavimu ir puldi
nėjimu, pas kų tikimasi ras
ti bent atliekamo skatiko, tar
pusaviu žmonių nepasitikėji
mu, kas labai nuodija gyveni
miškus santykius ir verčia nuo

SENIS S. SAKO:-
Šiomis dienomis ir “biteli

liukeriiii“ norisi pasirinkti į 3 
tik vienos rūšies “raidas”. 
Vienas atsisakė automobiliujo 1 
vavo 9 <1 ienas. Sako, ji dar vis j 
vo radio!

MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

kinis būdais stengtis įtikti, ki
taip jie nei pirštų nepajudins 
padėti prašytojui. Tuo tikslu 
veidmainiaujama ir meilinu-1 lakutų pietūs šiemet bus brun-
niasi, lyg tai būtų perdėm ka- gesni, o darbininkams nebus 
priziškai nusiteikusios senos ' prieinama ši tradicinė pauk- 
panos. Raštininkų tenka va
dinti referentu, referentų. --- 
direktorium, o direktorių — 
ministerijos patarėju. “Len
kijos amatininkai pasižymi 
savo apsileidimu ir nebuvo at
sitikimo, rašo viena korespon
dentė, kad jie tesėtų nors vie
nų savo pačių skirtų, laikų”.
Senajai kartai, kuri prie to

štienA.

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ au GREITU

AKIŲ GYDYTOJAI:

Halsted Exchange 
National Bank P

19th PI. and Halsted St. / 
J

nutįstų siunčiamas į užsienius
žinias.

Adis Ababoje gyvena užsie
nių žurnalistai juu keletu kar
tų kreipėsi į atitinkamus abi
siniečių valdžios organus ir 
nusiskundė, kad esu nepapras
tai sunku gauti tikslių žinių.

llavaso žiniomis, šiomis die
nomis Adis Ababoje. atsižvel
giant į didelį telegrafo tarny
bos apkrovimų, buvo paskelb- ... . ... .... .... . . . .. . Panoje Adis Ababoje skinitas dekretus, kuriuo nuo šiol , , ,. .
kiekvienam Adis Ababoje gy
venančiam užsienių laikrašti
ninkui leidžiama per dienų 
telegrafu išsiųsti tik po 100 
žodžių.

dančių gandų esu tiesiog ne
galima kontroliuoti.

PLATINKITE “DRAUGĄ

LIETUVIAI DAKTARAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office

PROspeet 1138

Paskelbtas abisiniečių cen
zūros įstatymas palietė ir žur-! Tei. LAFayette 7858

DR, F. C. WINSKUNAS

vykstant bakūžė, pasipuošusi | f 
sniegą marška, iš kurios išė
jai svetur. Viduj sena moti
nėlė laukia “sūneli pargrįžk, 
dukrelė pargrįžk”. Laukia 
kiekvieno išskėstomis ranko
mis, Įuirvykstant praleisti šve
ntes.

Švedų Amerikos Linija knip 
kiekvienais metais taip ir šiais 
rengia dvi Kalėdų ekskursi
jas į Lietuvą ir kitas Pakai
tės valstybes. Išplaukia iš No\v 
Vorko laivu “ Drotningholm” 
lapkričio 16 d., o antra eks
kursija motorlaiviu “Grips- 
holni” gruodžio 7 d.

Laivakorčių ir prireugimo 
dokumentų malonėkite kreip
tis į bet kurį lietuvį agentų 
arba tiesiog j bet kurių Šve
dų Amerikos Linijos raštinę. 
Sekantis Š. A. L. laivas iš
plaukia iš N. Y. spalių 30 d. 
motorlaivis “Grinsholm”.

VI. P. Mucinskas,
Šul. Liet. Skyr. vedėjas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMLTKICALI-Y ABJU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimą.. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karAtj, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpccialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12, Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalni,s pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

3358 a. Leavltt 8t 
CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTHICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7828 
Namų tel. PROspeet 1880

Ofiso Tel.: PROspeet 8178 
Ree. Tel.; HEMlock <141

Rezld.: 2515 W. 69th 8t.

DR, J, RUSSELL
Lietuvis Gydytoj,,s tr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:30 Iki 8:80

Tel. CANal *157
Res. PROspeet 8859

DR, P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1811 8OUTH HAiOTED 8TREKT 
Rseldenelja 8881 8o. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki 8 popietI iki * v. vakare
Tel. CANAL 4122

- DR. G, I. BLOŽIS
DBNTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(KampM Leavltt 8t.)

Valandos: Nuo 8 Iki II ryto 
Nuo 1 lkl S vakaro 

8eredoJ pagal sutarti

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

Tel. CANal <402

Ofiso; Tel. DAFayetM 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 8288

DR, A. 6, RAKAUSKAS
OYDYTOJAB Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. t9th 8t.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarti

Tel. CANal 8122

DR, S. DIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHI KURO A8
2201 W. Cennak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—1 vak. 

8eredomis Ir NedSUoinlH pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonui, REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO, II 
Utar.. Ketv.. ir Pėtn. 10-9 vali

8147 80. HALSTED 8T.. CHICAG 
Paned., 8ered. Ir Subat. 8—9 vai.

„ „o DR T D|JNDUL|S

Avilį Ui dai V LLLL 10 nvnvrniia ruiitniDfi,

SDKYS -- DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priims m LIcttnMfc'is Itomis Dėl Atnaujinimo nrl.a Išmokame Canli 
Visokios liūties Insurance — įgulė--. Vėsulos, Automobilių,

Stiklų Ir t. L

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West Hrd Street '
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR RŪDA VOJIMO B-VĖS

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedšliomia nėra 
skirtą valandą. Room 8.

Phone CANal 0523

DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
erti 47th Street 

Vėl.: nuo 9 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutari*

Tel. Ofiso BOUIevard 5918- 
Res. VICtory 8842

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80 8:81 
756 WEST 35th STREET

-14

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. TIKglnla 0884 
Ofiso vai.: 1—4 Ir 6—8 p. m, 

Nedėllomls pagal sutarti

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Prikclė savo ofisų
1720 \VEST 47tb S’l’REET

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 ir 7 Ic 3 p. m. 

Telephonas Y A Ūda 2122

ĮVAIRUS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
OF*IR A R

4729 So. Ashland Ave.
8 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 13 vai. ryto, nuo 1 lkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo II lkl II

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Ir UltlKUItOAB

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. TARds 8884 

Rea: Tsl. PIAsa 1488 

Talandoe:
Nuo 10-11 v. ryto; t-l Ir 7-8 v. v.

M<d4lloml« duo II lkl 18 diena

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea. Tel. GROvchill 0817

6924 8. TALMAN AVE.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A, J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
.Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELI-A

DENTISTAS 
6558 So. Wcstcrn Avenue 

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

Tel. LAEnyctte 305J

DR. A, J. MANiKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RES.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytais —
1 lkl S popiet — 8 lkl 8:38 vak. 
Nedėllomls nuo 11 ryta lkl 1 p. B.

t



Antradienis, spalių 29 d., 1935

Iš TORONTO, ONT. 
CANADA

Sjmlių 1!) d. parapijos mu
lėje surengta parapijos vardu 
iškilmės. Publikos atsilankė 
pilnutėlė salė. Vėliau atėjusie
ji net negalėjo įtilpti ir turė
jo grįžti namo.

Programų atidarė kaliai S. 
Augustinavifėjus pakviesdamas 
į progranio vedėjus E. Naru- 
šį, kuris paaiškino vakaro pro 
gramų, pareikšdamas, kad į>;- | 
rmų kartų Toronto lietuviai 
susilaukė tiek jaunimo iš De
troito. Svečių buvo ir iš kitų 
J. A. V. miestų: Kochester, Į 
Niagara Kalis ir k.

Vietos artistai - mėgėjai at-1 
vaidino “Eksproprijatoriai”, J 
dviejų veiksmų farsų. Artistai 
isavo roles atliko patenkinan
čiai.

šv. Antano parapijos choras 
iš Detroito, vedam .muz. J. A. 
Blažio, padainavo: “Etna gar
sas’’, “Oi mergele’’, “Oi, ska 
mbink”. Padainavo labai ge
rai. Po to dainavo J. Adomai
tytė, O. Adomaitytė, Staniu- 
lytė, Keturauskaitė, Bansevi- 
čiūtė, Ivanauskaitė ir Parun- 
skaitė. “Ilgu, ilgu’’, “Kur sa
pnų grožybė”. Akomp. J. A. 
Blažys.

Po svečio inž. Žiūriu kalbos, 
dainavo vieni vyraį E. J. Žiū-Į 
lis, Al. Šimonis, Kussell, Taut-1 
kus, Gelumbauskas ir Versec- j 
kas “Eik sesute darželiu”. 
“Aš už jūrų žiemavojau” ir 
dar vienų. Paskui kalbėjo Al. 
Šimonis, žynius detroitietis 
veikėjas, ir vietos kun. K. Ba
ronas. r

Programas baigtas mišraus 
choro “Ulonai”, “Ar tu ži
nai”, “Alano broliai”, “Leis
kit į tėvynę” ir “Vilnius”. 
Viso dainų progranio dalyviai 
buvo ai>dovanoti gausiu ran
kų plojimu. Po progranio se
kė šokiai, o svečiai ir rėmėjai 
pakviesti klebonijon vakarie
nei. Po vakarienės svečiai iš
siskirstė poilsiui.

kurie vietos veikėjai buvo pa
kviesti pas A. J arčius pietu- 

'.nis, kurių metu kalbėjo: .1. A. 
'Blažys, E. J. Žiūris, Al. šimo- 
|nis, vietos kun. K. Baronas, 
V. Danielius ir kiti, o E. Na
rušis parapijos rengimo komi- , 
sijos vardu dėkojo svečiams 
už gražų programų.

Detroit iečių lietuvių atšilau 
kymas padarė didelio toron- 
tiečiams įspūdžio.

Padėka
Šv. Jono parapijos vardu

šiuo reiškiu padėkos žodį vi
siems ir visoms, kurie tik kuo 
nors prisidėjo prie surengimo 

i šio vakaro. Tokio vakaro i'o- 
I ronte ištikrųjų dar iki šio lai- 
: ko nebuvo.

Dėkoju geradėjams, Kurie 
j prisidėjo didelėmis aukomis, 
būtent S. Dubauskai, A. Jur- 

Ičai, A. Urbonavičiai, J. č'er- 
nauskai, J. Tolandžiai, P. Ve- 
deckai, V. Ramanauskai, E. 
Narušis, P. Alotejūnai, P. ke
ksai, Karaliūnai, Kundrotai, J. 
Grubavičiai, Sakalauskienė, 
Drabutienė, V. Danielius, Ži- 
zai, Belickai, Kalinauskai, Au- 
gustinavič.iai, Griškai, Ivaške
vičiai, Lastauskai, Skinulieiiė, 
Al it k indėnė.

Ačiū šeimininkėms, kurios 
taip skaniai sutaisė valgius ir 
prie stalų tarnavo: 0. Kali
nauskienei, N. Karaliūnienei, 
V. Kondrotienei, E. Belickai- 
tei ir Bepirštienei. E. N.

SURADO SENOVĖS 
PILIES LIEKANAS

1
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By Richard Lee

Sus-mafl atsilankė suviršVIETINĖS ŽINIOS
PINAFORE ’ KAPITONAS

Šis dainininkas (tenoras) 
bal. 28 d., 1934 m., per debiu
tų (pirmų pasirodymų) Sulli- 
vano ir Gilberto popularėj 2- 
jų aktų operetėj “Pinalore”

-------- (lietuvių kalboj) visus suza-
I anemunės urėdijoje, Zapv- v^.jo po vaidinimo visi jį ku

škio girininkijos, Kačergynes rjtaį sveikino, kaipo talentuo-

delegatų.rr
_____ i Išrinkta delegatai važiuoti
nuos ištraukiu iš 2 veiksmu i suvažiavimų, taip
operetės “Pinalore”. Be to, l‘ut i l"iesto valdybų. 
k<dlH s d-ius T. Juška, Al. D., Kitas delegatų susirinkimas 
dalyvaus “Palis'Kepurė”, bus jvvks spalių 30 d., Liuosybės 
graži orkestrus muziku ir mm svetainėje, 7 vai. vak. 
dingų palarinui bei svarbiu
pranešimų. Visi 
pasiklausyti.

nepamirškit
Rap. XXX

PUOTA PAS DR. 
SIMONAITĮ

Spalių 23 d., d-ro J. ,J. Si
monaičio rezidencijoj. 6924 S. 
J aiman Avė., surengta turtin
ga puota d-ro Simonaičio gi 
mimo dienai paminėti. Be d-ro 
Simonaičio žinios, p. Simonai
ti enc sukvietė daug medicinos

J. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Spalių 29 Šv. Kazimiero pa- j Lapkr. 11 d. Sioux City,
rupijoj, Ručine, Wis.

Spalių 30 d. Kenosha, Wis
Spalių .“>1 <1., — šv. Onos pa

rap., Spring Valley, 111.
Lapkr. 3 d. — šv. Antano 

parap., Kevvanee, III.

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano

- E. Kelpšienė, rašt.
šv. Kazimiero Akademijų- 

Rėmėjų !) skyrius mėnesinį 
susirinkimų laikys lapkričio 
-I d., 7 vai. vak. Susirinkimas 
atkeltas iš priežasties bmieo
party, kuris įvyks tikra susi-t I’aruP » Omaha. Neb
linkimo durnų. Visos narės Į _________________
prašomos nepamiršti ir daly
vauti hunco žaidime. Beinąs 
eis parapijos naudai.

E. Kelpšienė, rašt.

TOWN O K LAKE. — Susi

Iowa.

Lapkr. 13 d. Kansas Citv. 
Mo.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(TO. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

linkimas Lalai. Sųjungos L
piolesijonalų ir artimesnių | kuopos jVyko gian,,iw spalh, 
draugų, kurie linkėjo daktarui niokvk|os kambary, tno-

Spalių 20 d. lietuvių bažny
čioje tie patys svečiai per šv. 
Mišias gražiai giedojo, vadov. 
muz. J. A. Blažiui. Torontie- 
čianis tui buvo naujanybė. 
Mat, jau trys metai, kai ne
turime bažnytinio choro.

Reikėtų Toronto lietuviams 
katalikams tuo susirūpinti.

Po pamaldų svečiai Ir kai

PADtKONt

GENOVAITĖ MIŠKAS
(Pi* tėvJib Miirttiktuiahė) 

kuri mirė iipulių 15 d.. I9S5 Ir 
tupu palaidotu apalių 19 d.,
1935, o dabu.r IIhIr mv. Kazi
miero kaptnėae amžinai nutilus 
tr niKalėdainn atidėkoti tiems, 
kurie nuteikė Jai paakutlnj pa
tarnavimų lr palydėjo jų 1 tų 
m-IAvengiH mą amžinybėn vielų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jot, prasižąllnlnią 15 ma
nų lari*o dėkojame uiūnų <lva- 
■iAkani tėvui kun. Klorlui, ku
riu atlaikė jupadingan pnmnl- 
dan už jon alelų lr paauk ė pri
taikintą pumoknlų.

Dėkoju me žv. Miftlų (r gėlių 
aukotojams. Dėkojame vargoni
ninkui A. Mondetkut už gražų 
giedojimų Dėkojame graborlul 
A. Petkui, kuria navo geru Ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo Jų J amžinant), o 
mums palengvino perkęntl nu
liūdimą Ir rūpesčius. Dėkoja
me grahneėlamn lr visiems, ku
rte paguodė mus itiflnų nullfl- 
dlmo valandoje Ir pagallon, dė
kojame vlslemn dalyvavusioms 
laidotuvėm žmonėms; o tau a. 
a. Genovaitė, lai Plovas nutei
kia amžiną atlls).

Nuliūdę lieka: Vynu*. Iluklė, 
Žentas Ir Anūkui

miške, netoli Nemuno, beka- 
raut zvzrų, giliai zemeje rus
ta mūro siena ir laiptai. Ant 
viršaus auga miškas ir jokių 
ženklų, kati kas nors toje vie
toje būtų galėję būti, nėra. 
Atkastoji siena yra l mtr. sto 
rūmo, mūryta iš didelių rau
donų plytų su kalkėmis. Sie
nos atkasta apie 8 mtr. ilgio 
ir 2 mtr. aukščio. Aplink sie
nų randama ir kaulų, tačiau 
kol kas dar galutinai neišaiš
kinta — žmonių ar gyvulių. 
Spėjama, kad tai yra senovės 
lietuvių pilies liekanos, amžių 
bėgyje užpiltos Nemuno smė
liu. Vietos girininkas Simo
naitis žvyru iš tos vietos imti 
uždraudė ir kasinėjimus su
stabdė, kol vieta nebus atvy
kusių žinovų ištirta. Apie ra
dinį jau pranešta valstybės 
archeologinei komisijai. Vieta 
šiuo metu yra miškų sargy- 

1 bos saugojama.

ilgų metų ir t.t.

Prieš vakarienę pats šeimi
ninkus, d-ras Simonaitis, vi

jau po pamaldų. Visi 
kviiviami atsilankyti.

mina,

Valdyba

APIPLĖŠA

tų, lošėjų. Sekmadienį, lapkr. sus nustebino Įvairiais nmgiš- r 
kais 11 iksais., Visi steliėjosi jo Į 
gabumu. Vienas svečių net pa- i

3 d., 4:30 vai. popiet, Šokui 
Hali, 2337 S. Kedzip avė., vėl
jį pamatysime toj pačioj ope-įklausė: “Būdumas 
relėj kapitono rolėj. Tus busi- kar išmokai magiškų štukųT” 
mas “Pinafore” kapitonas y- Daktaras atsųkė: “Jei nebū-

gydytoju,

ra — M. O veri ingus.

“DAINOS” CHORAS 
PER RADIO

čiau pasiekęs gydytojo laips
nio, dabar gal būčiau magi- 
kas”.

l’o vakarienės visi smagiai 
pašoko. Ieva Lukošiūte

Pranešimai

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ii Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių
. i - - —■—o-----------

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Šiandie 7 valandų vakare 
tikra naujanybė klausytojams, CICERO. — United Confe 
nes programa išpildys muz. jenee prieš aukštas maisto kai 
J. Saurio vadovaujamas L. V. 'ims laikė susirinkimų spaliu 
“Dainos” choras. Choras dai- 16 <1. Livosvbės svetainėje.

Kažin koks Paulauskas 
Paplauskus, lenkų žurnalistas, 
šių vasarų buvo aplankęs Kau 
nų ir grįžęs papasakojo savo 
įspūdžius per mikrofonų. Lie- J 
tuva, ypač jos jMilieiju, jam į 
nepatikusi. Keista ir koktu i 
jam pusidarė, kada leidime I 
vieton ,wn Pavlovski ,minutė 
tiktai Paulauskų. Ir kiti daly
kui jam čia nepaliko. Tačiau 
tai nesvarbu, .lak negalime 
visiems turistams įtikti. Blo
giau, kad šis ponus leido sau 
mus viešai įžeidinėti ir mūsų 
respubliką va’linti pašiepian
čiai “Panstevko” — valsty
bėlė ir pan. Iš savo svečių 
Lietuva reikalauja ne kompli
mentų, bet mandagumo.

ar

CMtiRM
Be progressive ahout your appenrance! If you don't likę the 
color of your hair —change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tint* your hair in one pleasant 
treatment. We‘U hclp you seleet a bccoming shade or suhtly 
improve your present color to malte it more alluring.

Mai! thit coapon with a threeinch ttrand »/ yoar 
hair and we uill treat it and retam it. po'tpaid, 
uith oar recommendatiomfor CLAIROL treatment.

BFVFRLY KING, Cnntuhant
HAIR BCAOTY GUtlD
11*1)2 »t.M 46ih StiM, N»w York Cltr
Nimt............... .......... .......... . .......... ........
Addrraa..................... ........................................

Cl«r...................................................................
^tr Shop,

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIG AN AVĖ. 
Tei. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni Ir ifla 
Jaučiatės senu. priimkit NUOA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusilpnėjusius orpinun.

NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie
kvienos nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistlnyčtose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas n»- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-KOU
— idealų bluosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

i DON’T
NEGLECT 
A COLD

k

imIIIh krūtinėj galt pavirsi! ) su- 
ūkią Ilgą. Tunkinusini mnlnnus, 
klldantla Mustoroln greit atlri'džla 
tnllį. MuM.roln NftltA tikini 
ntosiin. Jis yra bvuinlcr-lrrltant', 
kuris gelbsti pnlciigvinlntn sknn- 
miiio. Vartojamas tnllijouų per 25 
tni tiiM. Trijų ruėlų Itckomcnduo- 
Jttmas daugel/o gydytojų lr slau
gių. Vlsoso vaistinės*.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis 
A. Petkos
I. F. Radžios
S. M. Skodas
1.1. Zolp

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

164G West 461b Street 
Pilone BOUIevard 5203

4605-07 So. ilerrnitage Avė. 
Phone YAKds 1741—1742

Lackanrici irSenos 
I. Lielevičigs

2314 We8t 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

• •
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VIETINES ŽINIOS
ATEIVIŲ NEDEMOKRA
TIŠKAS SUVARŽYMAS

kaip G metus. Jei bėgiu G me
tų nepaliksi piliečiu, tada Il
linois vals. turi teisę atimt ne
judinamąjį turtų, parduot jį 
ir pinigus atiduot valstybės 
kasai. Tas įstatymas šiaip 

’ skamba:
i “If anv alien shall at the

Prieš du metus .T .A. Vals.
Kongresas perleido įstatymą 
davimo paskolos ant mažų na
mų (kaip pirmiau privatiškos 
įstaigos morgičius duodavo). , time of acąuiring title to lands j 
Toji federalė įstaiga yra žino- situated in this statė be of 
ma kaip Home Owners Loan ^‘e a^e years oi up-
Corporation. Tam laikotarpy '"’ants, lie may liohl title to the 
teikta naudinga pagalba namu sanie *°* t> years, irom and
savininkams. !ufter the time of a<*l«iring

I slidi title; būt if any alien
Neužginčinamas faktas, kad 'shall at the time of aequirįng 

Chieagojenamų savininkai y- sue]l title; to lands sIfuated 
ra, kaip jie save vadina, sve- tris Rtate under the age 
timsaliai. Iš įvairių tautų, ke- of 21 years, be mav hold title 
tūrių tautų žmonės yra mylės to the šame for G years, from 
tojai namų. lai čekai, lietu- and after the time when lie
viai, vokiečiai ir lenkai. Tų 
tautų žmonės yra pasižymėję 
nuosavybėm Chieagoje. Depre 
sijai užėjus, juos labiausiai pa 
lietė katastrofos sūkurys.

Depresijai užėjus, kaip ži
nome, bankai užsidarė, žmo
nių pinigai žlugo. Rezultatas 
buvo, kad negalėjo mokėt nuo
šimčių ant užmorgičiuotų na
mų ir iš jų pradėta atiminėt 
namai. . Home Owners Loan 
Corp. pradėjo smarkiai veikt. 
Davė šimtus desėtkus tūkstan
čių paskolos, bet namų savi
ninkai tuojau susitiko su kliū
tim. Kuris buvo nepilietis, ne
galėjo gaut iš valdžios pasko
los. Žinoma, čia buvo jų apsi-

beeomes 21 years of age. And , 
if at the end of the time when 
he becomes 21 years of age. 
And if at the end of the time 
above limited, sueh shall not 
liave been conveyed for bona 
fide puehasers for value, or 
sueh alien shall not have be- 
come a citizen of the U. S., 
it shall then be the duty of 
the State’s Attomey of the ’ 
County in which said lands 
are situated, to proeeed by 
Information in the name of 
the people of the State of 
Illinois, in the eircuit eourt of 
sueh county, to compel a sale ' 
of said lands, and such eourl 
diall have jurisdietion to hear

Griauna buvusią policijos stotį. Pradėtas griauti šis 
senas triobesys prie Harrison ir Clark gatvių. Nuo 1912 
iki 1928 111. jame buvo Central policijos stotis, o po to 
vienus metus detektyvų biuras. (Acme Photo)

leidimas. Žmonės pradėjo už-1 and determine sueh informa- 
mėtinėt J. A. \ als. valdžiai (įon and to order the sale of
ir pačiam prezidentui.

Delko federalė valdžia pa
rodė diskriminacijų nepiliečia- 
ms? Mūsų valstijos įstatymai 
yra perleisti liepos 1 d., 1897.

liečiu, po dviejų metų turi būt j 
i deportuojamas.
1 šis pareiškimas vra labai l 
Į pavojingas svetimšaliams.

Adv. C. Kai

ŽINIŲ - ŽINELES
■ —I !■-! - -

Viešieji darbai pietinėj da
ly. Su lapkr. 1 d. pietinėj Chi
cago miesto daly prasidės eilė 
viešųjų darbų krašto vyriau
sybės projektu. Bus cementuo
jami žviro keliai ir daromi, 

įstatomi tiltai prie skerskelių:
1 prie Baltfmore ir Ohio gele- 
įžinkelio ir Crawfor<l netoli 123 
i g. (Route 51). Beit Line prie 
| 75 ir Kedzie (Route 23). Grn- 
! ml Trunk, Indiana avė. į pie- 
■ tus nuo 159 (Route 52). Illi
nois Central prie Torrenee av. 
ir 130 g. (Route G7). Tiems 
darbams iš WPA skiriama ar
ti trys mil. dol.

dėlė dauguma jų turi nejudi- nori perleist įstatymus, kad
namų nuosavybę ir jisai sako, 
kad jie sutaupo “turtų” ir a- 
tiduoda toms šalims, iš kur 
jie yra atvažiavę. Taip pat

Modelių paroda. Gage Par
ke, prie 55 ir S. Westem avė. 
Model Club yra suruošus mo
delių parodų. Parodoj išsta
tyta modeliai: greitųjų laive
lių, gasolininių inžinų, lėktu
vų ir t. p. Įžanga nemokama.

Ir Detroite uždarytas. Se
kant Chicago majoro žygį, pra 
nešama, kad ir Detroito majo
ro Couzens ir policijos virši-

nepaliks Jungt. Valstybių pi- . , , v,1 - j i r ninko Pickert įsakymu uzda-

kiekvienas nepilietis turėtų 
pasportų niekur išeit. Ir pa
reiškė, kad jei per du metus ,

rytas “Tobacco Road” vaidi
nimas.

Pagrobė brangenybių. Išmu
šę Peaeock gražnų krautuvės 
(vidurmiesty) langų, plėšikai 
pagrobė gražnų vertės $1,500. 
Be to, pašovė krautuvės pa 
naktinį C. Blell.

Rengėsi vestis ir automobi 
liūs vogė. Praėjusį šeštadienį 
turėjo būti H. Guzv su Elena 

Į Fuit vestuvės. Tų pačių die
nų policija sugavo jaunikį va
giant automobilių. Vestuvės, 
žinoma, neįvyko. I

C. Y. O. turnamentas. šian-1 
die Loyola universiteto gym- 
nasium prasideda C. Y. 0. kn-j 
mštvnių turnamentas.

Prasidėjo teismas. Vakar 
kriminaliam teisme prasidėjo 
byla Robert M. Sweitzer, bu
vusio Cook apskr. iždininko, 
kuris pašalintas dėl rastų ap
skr. ižde trūkumų.

Pagerins susisiekimą, šiaur
vakarinėj miesto daly aplink 
Diversey av. gyventojams bus 
pagerintas susisiekimas. Gat
vėkarių kompanija neužilgo 
paleis 15 naujų busų, kurie 
kursuos Diversey gatve.

Dėl to sulaukė tokio am
žiaus.. Pittsburgbo, Pa., gyve
ntojas J. W. Tliomas, švęsda
mas 92 metus amžiaus, pareiš-

vartojęs svaiginančių gėrimų, 
nerūkęs, tabokos nekramtęs ir 
nevartojęs profaniškų (šmei
žiančių) žodžių.

Halloween parodav'miai.
. s«. viešųjų mokyklų žaisma- 
vietėse tradiciniam balloween 

| vakare bus surengti vaikų pa- 
'.rodavimai. Tuomi norima nu- 
| kreipti vaikus nuo vandališ
kų darbų, kokių kasmet tų va
karų pridaroma gyventojams.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way your body can clean out 
Aclde and polaonous waatea from your 
blood le thru 9 rallllon tlny. dellcate Kl«t- 
ney tubea or Uiters, būt beware of cheap, 
draetlc. Irrltatlnf dru*a. If functlonal 
Kidney or Bladder (llaordere make you 
auffer froin Oettlng Up Nlghta, Neryoue- 
nc«e, Leg Paine, Backache, Clrclea Under 
Eyoe. Dlzzlnes^ Kheumatlc Paine, Acld- 
Ity. Burning. smartlng or Itching. don't 
take chaneee. Get the Doctor’a guaran- 
teed prpscrlptlon called Cyat«x (Slee- 
Tez). Work> faat, safe and aura. In 4* 
hours lt mušt brlng new vltallty. and la 
guaranteed to flx you up ln one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cyetez costa only 9c a day at drugglsta 
and the guarantea proteete you.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

kė, kad savo gyvenime nėra

PAIEŠKOJIMAS

such lands by a Master in 
Cbaneerv, Speeial eommissio- 
ner, or other officer, for tliat 
purpose appointed. The eourt 
sliall proeeed to sėli tbe pro- 

Taigi jau netoli 40 metų, kaip PV1 ty an<* money shall be
tie įstatymai veikia. Jei nesi 
Amerikos pilietis, nejudinamo
jo turto negali ilgiau laikyti

ŠV. KUN. JONAS BOSKO

į>

Šv. Kun. Jono Bosko kano
nizacijos iškilmių ir salezie
čių misijų paveikslai bus ro
domi.

Antradienį, spalių 29 d., 8 
vai. tie patys paveikslai bus 
rodomi Aušros Vartų parapi
jos svetainėje.

Trečiadienį, spalių 30 d., 8 
vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos svetainėje. Įžanga augu- 
siems 25 centai, vaikams 10c.

Paveikslus rodys kun. A. 
Drazdys, saleziečių vienuoli
jos įgaliotinis.

Pelnas skiriamas saleziečių 
misijoms ir vietos parapijai.

Paveikslai tikrai yra gra
žūs, jaudinanti ir naudingi pa 
matyt kiekvienam.

delivered to the statė”.
Perskaitę tai, pamatysite, 

ką tai reiškia netapti J. A. 
Vals. piliečiu. Rugsėjo 29 d. 
1935, svetimšalių priešai pa
reiškė tokius žodžius:

“A movemvnt was begun to 
put into effect an almost for- 
gotten State Law, limiting the 1 
rights of aliens to owe reni 
estate in Illinois. General John i 
V. Clinnin, Chairman of the 
Americanization Section of 
the Illinois Bar Association 
annovnced tliat lie would writp 
a btter to State’s Attomey 
Courtney, askitig how the Sta
tute which was adopted in its 
present forui in 1897 is being 
enforced”. Šie įstatymai duo
da galę, kad vai. prokuroras 
gali, ir turi teisę, konfiskuot Į 
visų nepiliečių nejudinamų tu
rtų. Bet iki šiol nieks ap«i tai 
nekalbėjo, nemąstė ir nenorė
jo tokius žiaurius įstatymus 
pavartot prieš sąžiningus ir 
teisingus svetimšalius.

Šis klausimas buvo pakel
tas Joseph W. Nosek, miest> 
advokato ir Junior Viee Com- 
mander of Dorman - Dunn 
Post of American Legion pa- j 
dėjėjo. Nosek yra gimęs Če-1 
koslovakijoj ir buvo kapitonas 1 

i 124 Field Artillery, t y 33 , 
čioj divizijoj, kuri kariavo pa- 

, sauliniam kare. Nosek sklei
džia tų propagandų sakyda
mas, kad Illinois valst. yra 
per virš 300,000 nepiliečių. Di

Cjųumi/nas smot/zs/iis

| UMS NE REIKIA būt jaunam metais, kad turėti gausiai jaunų min- 

čių. Mąstyk kaip jaunas, saugokis dalykų kurie erzina nervus ir 

slopina gerą upąl Užsirūkyk cigaretą kuris yra tikrai Švelnus, malo
nus ir neslegia ūpo. Čia ir tinka Old Colds. Jų išskirtinai malonus 

ir švelnus tabakas priimniai stimuliuoja? Jie akstiną jaunas mintis ir 

pajautimą. \

er. tarnai ei;
ŠUtnuliuoja ... bet niekados ne erzina

Uršulė Siuit •altytė-l.evantlaiiskipnč 
paieško savo broliu Antano Simonai
čio ir Kazimiero Simonaičio. Anta
nas gyveno 1304 St. Charles Road 
Ir 215 South 13th Avė., Maytvood. 
III. Kazimieras gyveno 115 So. Isl 
Avė., Mayvjod, UI.

Kpr 'ln-> anie juoB arba jie patys 
tegul atsišaukia:
Sr. Uršulė Levaudauskienė 

Rua Jaceguay, 167 
Sao Paulo, Brazil

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl B 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 lkl 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublIe 9600 

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Roekivell Street 

Telephone: REPublie 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699u 
188 W Randolph St. 

Chicago

EMIL DENEMARK 9NC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už b durų 
Sedan. pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Kary Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan 57. kaip naujas, garant.................................. 9945
BUICK '35. 5 Club Sedan 41. trunk, garant................................ 9825
BUICK '35, 5 Sedan 47. mažai vaitotas, garant............................. 8875
BUICK '34. 5 Sedan 57, labai pulkua, ganant........................... 9745
BUICK .'84. 5 Vlelorla 53, kaip naujas. garint...................  8745
BUICK 'S3. 5 Vletoria 58, puikiam stovy ................................. 8495
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, gražus karas ............................ 8595
BUICK '32, 5 Coupe 96. geram stovy ............................................ 8450
BUICK '32, 5 Sedan 87, tobulam stovy ....................................... 8450
BUICK '32. 5 Sctfan 57. geras Seimai karas ............................. 8305
BUICK '?1, 5 Sedan 67. ž.emal apkalnuotas ............................. 8205
CADILLAC '32, 6 Coupe, geriausiam stovy ............................ 8S75
CADILLAC '32. 5 Town Sedan, puikiam stovy............................8975
CADII-LAC '31, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... 8425
CADILLAC '30, 7 Sedan, bargenas.................................................... 8205
DODOE '34. 2 durų Sedan. kaip naulns ...................................... 9445
HUDSON '29, 5 Sedan, gerai bėga, žema kaina......................... S 05
LA SALDE '31, 5 Sedan. labai puikiam stovy ................... 9375
LA 8ALLE '31, Town Sedan, ĮSrodo kaip naujas .................. 9325
LA SALLE '30. 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui ........... 8275
LA SALLE *30. 7 Sedan, geram atovy ....................................... 8295
LINCOLN '30, 5 Sedan, pulkus karas, gerai užlaikytas . . 9205
OLDS 6 '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas............ .. ............ 8215
PACKARD '82, 7 Sedan, Custom, puikiam stovy .................. 8775
PACKARD '30, 7 Sedan. geroj tvarkoj ...................................... 8205
PACKARD '29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas 8145'

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

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 I
.......... ............................................................................................................................................................................................................... .......................—----------------------------------------------------------------------------------------J


