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KLAIPĖDOS SEIMELIS SUSIRENKA SPAL. 28
MUSSOLINI NORI TAIKOS 

PADUODA SĄLYGAS

Prancūzijos premjeras Lavalis 
dirba už taiką

DARBININKŲ STOVYKLA TIES COLORADO UPE

BUVĘS DIKTATORIUS VOLD04ARAS 
REIKALAUJA LAISVES

JIS YRA LAIKOMAS KARO KALĖJIME 

UTENOJE

ITALAI LAKŪNAI ŽUDO ETIO
PIJOS GYVENTOJUS

LONDONAS, spal. 15. — Žiniomis iš karo fronto piet
rytinėj Etiopijoj, tenai ketvirta diena vyksta italų legijonų 
kruviniausios kautynės su 160,(XX) etiopiečių krašto ginėjų.

Dar nėra žinoma, kokios bus tų kautynių galutinos 
sėkmės. Tik sužinota, kad italų lakūnai išžudę daugiau kaip 
18,000 etiopiečių — vyrų, moterų ir vaikų. Lakūnai visur 
stačiai skerdžia žmones su bombomis, kulkasvaidžiais ir 
nuodingomis dujomis. Išgriautos sodybos ir miesteliai.

Tas vyksta OgacJen provincijoje. Etiopiečiai deda pa
stangas italus sulaikyti nuo veržimosi Ilarrar miesto link.

Turima žinių, kad italai lakūnai pagaliau su bombomis 
pradėjo ardyti Djibouti - Addis Ababa geležinkelį.

Colorado upės vandens įvadų dirbimui, kad vandeniu aprūpinus Los 
Angeles miesto metropolitinį ' distriktų, nusamdyta tūkstančiai darbininkų. Prieš 
trejus metus tose apylinkėse gyvo žmogaus nebuvo. Šiandien, kaip čia vaizduo
jama, didžiausių uolų kalnų šešėlyje įsteigta darbininkams stovyklos, kurios vi- 
sakuom moderniškai aprūpintos. Šioj stovykloj jaukias patalpas turi apie

ausoma valstybe, kurių Itali
ja globoja ir kontroliuoja. 

Italija pagaliau apturi eko 
zijos premjero Lavalio pa- ' n omines koncesijas pačioj
stangas, kad Italiją sutaikius Etiopijoj.
su Etiopija. Etiopija gi už tas visas

Popiežiaus nuncijus Pran- nuoskaudas apturi išėjimų 
cūzijai, Jo Eksc. arkiv. Mag- jūron — Želia uostų britų
lione atlankė premjerų Lava- Somalilande.

PARYŽIUS, spal. 15. — 
Patirta, kad l’opiežius Pijus 
XI aukštai įkainoja Prancū- į

7,000 darbininkų.

IŠ KARO LAUKO IR APIE 
KARĄ TRUMPAI VATIKANAS ATSAKO 

KRITIKAMS KARO 
REIKALE

Ii ir įteikė jam Popiežiaus 
linkėjimų, kad jam pasisektų 
grąžinti taikų ir ramybę 
Afrikoje.

ADDIS ABABA. — Iš bri
tų Somalilando etiopiečiams! 
prisiųsta 30,000 šautuvų tran į

sportas. Laukiama daugiau t
. . ... -p. .. 'darbo partijos vadas Georgeginklų ir amunicijos. Daliai T , v, . .

ginklų siunčiama Djibouti -
Addis Ababa geležinkeliu.

KAUNAS, spal. 15. — Ofi
cialiai paskelbta Klaipėdos 
krašto rinkimų rezultatai. Iš 

i visų 29 seimelio atstovi) vie
tų 24-ios teko sujungtųjų 
vokiečių partijai.

Klaipėdos seimelis susirin- 
I ks pirmojon sesijon spalių 
mėn. 28 d!.

Buvęs Lietuvos diktatorius 
A. Voldemaras prisiuntė pra 
šymų prezidentui Smetonai. 
Prašo, kad bįūtų išlaisvintas 
iš kalėjimo.

A. Voldemaras visų iaikų 
buvo laikomas Marijampolės 
kalėjime. Valstiečių sąjūdžio 
laiku jis nukeltas karo kalė
jimai! Utenoje.

ITALŲ AMBASADORIUS 
TEISINA MUSSOLINIO 

ŽYGIUS

IMPERATORIUS SKELBIA 
“ŠVENTOJI” KARA ,

(Acme Photo.) ----------
BOSTON, Mass., spal. 15. 

— Italų sūnų ordino Ameri
koje susirinkime ambasado
rius Augusto Rosso sakyda
mas prakalbų teisino Musso-

ADDTS ABABA, spal. 15. Hnio žygius prieš Etiopiją.
------------ j— Gavus čia žinių, kad italų Jis pažymėjo, kad nuo

ROMA, spal. 15. Britų ' kariuomenė užėmė Aksum — 1923 metų ikišiol etiopiečiai 
Etiopijos “šventovę” (netoli apie 90 kartų yra puolę ita- 
Adowo) imperatorius ITaile, lų kolonijų pasienius ir pada-Lansbury aną dieną aštriais 

žodžiais puolė ir kritikavo

Mussolini pagaliau reika
lauja, kad į taikos sąlygas ir 
visus kitus reikalus niekas 
kitas nesikištų, kaip tik Ita
lija, Prancūzija ir Anglija.

ŽENEVA, spal. 15. — Ita- Premjeras Lavalis šį Mus- 
lija siūlo taikų su Etiopija., solinio taikos planų įdavė 
Pirmų kartų iškeliama aik-'Anglijos ambasadoriui, kurs 
štėn, kad Mussoliniui jau pa-, žadėjo tuojau tai visa pasių- 
kanka kariauti ne vien prieš sti Londonan. Lavalis pažy- 
Etiopijų, liet su visu pašau-; mėjo, kad!, rasi, iš to bus ga
liu. ■ Įima sudaryti taikai pagrin-

Prancūzijos premjeras La- dų. 
valis daug dirba taikos rei-. Patirta, kad Anglijos vy- 
kalu. Taika yra svarbiau i riausybės pažiūros į taikų y-

“DRAUGO” RADIJO PRO
GRAMA ŠIANDIEN 4 

VAL, POPET
Iš stoties WEDC, 1210 kil., 

šiandien girdėsime Otių Juo
zaitienę dainuojant per “Dr
augo” radijo valandą, kąri 
prasidės 4 vai. popiet, 
pat bus visokių: svacbųj , ir 
įdomių pranešimų.

MUSSOLINI NUMATO 
KAR4 EUROPOJE

ROMA, spal. 15. — Buvęs 
U. S. senatorius H. Allen iš 
Kansas atlankė premjerą 
Mussolinj. Iš pasikalbėjimo 
su diktatorium Aben £avo i8' 
pūdžio, kad Mussolini neturi 
vilties išvengti karo Europo
je. Italija nepasiryžus išeiti 
iš T. Sąjungos iki bus jai 
paskelbta militarinė sankcija. 
Šios sankcijos panaudojimas 
reikš karą. Ir Mussolini ma
no, kad Anglija veržiasi ka
rau.

Selassie apsiverkė ir paskelbė- rę daug žalos kolonijų gvven
Bažnyčią, kuri, anot jo, neko “šventąjį” karų italams įsi- tojams. Etiopijai siunčiami
vojanti prieš karus, bet dar veršeliams. ‘ įspėjimai nedavė geistinų
padrąsinanti prie karų. . _ . . sėkmių. Tad Italiįa pasiryžoImperatorius atsišaukė į vi . * . . ,

v , .... . ...... i Vatikano laikraštis Osser- So krašto trvventoius kad iie''*1^1’ ka< visiems laikams
cių karališkai artilerijai iri . „ .... 0 0 & J > J t įvedus reikalinga saugu-Lotoiisvo™ [vatore Romano pareiškia, ginkluotųsi, burtųsi į būrius *en Į U reikalingų saugukarališkam inžinierių korpu- j • v • j • * ma

.kad Popiežius visados giliai jr ^gtų visas pastangas, kad \ v . 
apgaili pasireiškiančius karus atėmus nuo italų “švento-' Klta Pnežastl8»

ADDIS ABABA. — Iš pr- ir dažnai nurodo, kokiu ke-|Vę” Aksum.
ancūzų kolonijos Somalilam- J liu turi būti siekiama taikos. _____
do Čia atvyko U. S. vicekon-* 
sulas su keturiais telegrafo

GIBRALTARAS. — A* 
ko čia iš Anglijos 160 kari 
ninku ir kareivių, priklausan

operatoriais. Atsivežė naujo- 
Prancūzijai, negu pačiai Ita- ra visiškai priešingos Musso-1 vinius susisiekimams instru

mentus, kurie bus panaudoti,
jei italai sunaikintų vietosJ 
radijo stotį.

LONDONAS. — Vietos

LAVALIS SUVARŽO 
PRANCŪZŲ SPAUDĄ

bjai. Prancūzijos pozicija y- 
ra nepakenčiama. Negali nu
traukti draugingumo su An
glija, verčiama vykdyti T. Sų 
jungos nuostatus bendrai su 
kitomis valstybėmis prieš Ita 
lijų, su kuria taip pat yra su 
sijusi draugingais saitais. 
Tad taika yra gyvas reikalas 
Prancūzijai.

Patirta, kad Italijos amba
sadorius Paryžiuje, Vittorio 
Cerrutti, atsilankė pas prem
jerų Lavalį ir šiam įdavė 
Mussolinio taikos planų. Mus 
solinTo taikos plano idėja yra 
maždaug tokia:

Turi būt paskelbtos paliau
bos. Abiejų pusių kovojan
čios armijos sustoja tose vie
tose, kur jos randasi.

Italija apturi visų Ogaden 
provincijų ir pakankamai te
ritorijos, su kuria galima lais 
vai sujungti Eritrea su So
mai ilando kolonija. Abi kolo
nijas jungia geležinkelis.

Tigre provincija, šalimais 
Eritrea, pakeičiama neprikl-

linio planui. Anglija stovi už 
tai:

Italų kariuomenė turi būt 
ištraukta iš Etiopijos.

Etiopijos imperatorius pri-

“Reikia atsiminti krašto 
legitimuotus įkvėpimus,” pa
reiškia laikraštis, “ir kad 
taikingi nutarimai neatsiekia^ 
mi grasinimais. PARYŽIUS, spal. 15. —
“Priešingai, Popiežiaus nuo ' rancūzijos premjero Lava- 

mone, reikalinga taikos siekti nuosprendžiu visi pranefl-

i Italijai būtina fizinė ekspan- 
zija (plėtimasis). Tautai rei- 

: kalingos naujos rinkos ir vi- 
i šokia žaliava.

JIS NORI BŪT KANDIDA
TU I936 M.

PREEPORT, L. I., N. Y., 
spal. 15. — Pulkin. Theodo-ne militarinė prievarta^ bet Z11 laikraščiai painformuoti, 

viešbučių ir restoranų britai nuoSirdu pagiryžimu, kad kad jio susilaikytų per astrai
puolę Angliją dėl jos veikimo 10 Rooseveltas be mažiausiovalo pirmiausia laisvai (ne- ifamautojai sukėlė demonstra ... , ,,

verčiamai) sutikti su taikos'cija8i Reikalauja, kad iš vieši5™® ** 
sąlygomis. bučių ir restoranų būtų paša

Pagaliau taikos vykdymo 
klausimu turi užsiimti T. Sų
junga, bet ne minėtos trys’
valstybės, kaip to pageidan- ruimingi g',liai
tų Mussolini.

linti visi italai tarnautojai. 

ADDIS ABABA. — Čia

JVYKDYTA MIRTIES 
BAUSME

TAI PAČIŲ ŽMONIŲ 
REIKALAS

Ženevoje spėjama, kad Mus 
solini iškelia pradžių ir da
rys daugiau nusileidimų.

SOUTH AM PTON, Angli
ja. — 800 britų kareivių iš 
Bermudios skubiai išsiųsta į 
Egiptą.

ROMA. — Italų spauda 
praneša, kad iš britų Soma
lilando daug ginklų ir amuni
cijos siunčiama į Etiopiją.

uolose rūsiai, į kuriuos bu» 
sukrauti Etiopijos vyriausy
bės dokumentai ir įvairūs br
angieji daiktai.

ROMA. — Italų leitenan
tas Mario Morgantino iš Ne
apolio paskelbtas tautos did-

prieš Italiją' su T. Sąjungos Pas’ga0ėjimo puola preziden-
pagalba. Jų Rooseveltų ir krašto admi-

,, ... , ... .. ... ‘nistracijų už nepaprastų iš-Prancuzijos aukštieji valdi-. '' . . . . . ..... . • . . , , ,, laidumų — viešųjų fondų eik-mnkai atvirai pasisako, kad; .. e 1,1 *
vyriausvbė negali statyti la.l5'°]’n1^'

J J Pulk. T. RooseveltasJOLIET, III., spal. 15. —
Šiandien tuojau po pusiau-antkart nž du arklius 
nakčio įvykdyta mirties baus jTuri Pririnkti kurį vienų ir 
mė su elektra Geraldui Th.. Pa8irenka Anglijos arklį. Su 
ompson, 26 m. amž., iš Peo-| Anglija turi draugingai su- 
rja įr ' gyventi, o Italijai palanku-

Pereitą birželio mėnesį jis 1,10 rP’ks^- 
kriminališkai užpuolė ir nu-j

vyriu. Jis su kitais penkiais žu^ Mildred HaUmark, 19 LIBERALAI KRIKŠTAUJA

italais žuvo užimant Adowų, 
Etiopijoje.

m. amž. KANADOJ

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Chicagoje apie 550 polie
monų nukeliama iš vienų sto
čių j(distriktų) į kitas.

Namuose, 6318 So. Kilpat- 
rick ave., iškilo gaisras. Pa
šaukti ugniagesiai užgesino 
ir viduj radio apsvilusį ir ne
gyvą Perry Hansen, 49 m. 
amž. L.1 . 0Mb

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
temperatūra kyla.

vra
respublikonų partijos žymus 
narys, jei ne varias. Pulda
mas demokratų partiją jis 
pasirengia atkaki ion politi
niu kampanijon 1936 metais.

SVVEITZER NELAIMĖJO

Apygardos teisėjas Fisher
OTTAAVA, spal. 15. — AiS vakar nusprendė, kad buvęs 

kėja, kad liberalų partija lai apskrities iždininkas Sweit- 
mėjo įvykusiuose Kanados zer negali atgauti tos vietos, 
parlamentan rinkimuose. Iki- Teisėjas pažymėjo, kad aps- 
šioJ konservatoriai buvo vy- krities komisionieriai teisėtai 
riausybės priešakyje. Libera- Sweitzerį pašalino, kai jis ne 
lai paveikė gyventojus įvai- grąžino apskrities klerko iž- 
riais pažadais. dan trūkstančių 400,000 dol.

Yra sumanymas Chicagoj 
įvesti rytinį laiko standardą, 
taip kad per visus apskritus 
metus laikrodžiai būtų nusta
tyti viena valanda pirmiau, 
kaip daroma vasaros laiku.

Sumanymas įduotas aJder- 
monų tarybai, o ši pavedė 
komitetui. Vedami išklausinė
jimai.

Pažymima, kad aldermonų 
taryba negali spręsti šio kl
ausimo. Turi būt paduota, gy
ventojų referendumui.

KAPELIONAS GAVO AUK
ŠTESNĘ RANGĄ

Katalikų ki 
Sheridan, kun. 
pripažinta pu 
nanto ranga. 1 
majoru.

A
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“DRAUGAS”
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l’ubliuiied Duily, Ek«e|tt buuuu>. 
HUBSCRli’TlONS: One Yeur — >6.00; Slx Monlh»

— >3 6U; Three Aloutha — >2.0o; One Month — 76c 
Europe — One Yeur — >7.0o; Six Montha — >4.00; 
Vopj — .01c.

Advertising ir* "DRAUGAS" b ringą bent reaulta. 
AdvertUin* ratea on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., uliicago
“DRAUGAS”

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

Skelbimų kuinoa priaiunciuiuoa pa rei kala v ua. 
Bendradarbiams ir ko . tapondentuins raitų negrąžina,

jei neprašomu tai padaryti Ir neprislunčiania tam titu
lui palto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi b vai. popiet, 
išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — >6.00. Pusei metų — >>.60; Trims mėnesiams
— >>.40; Vienam mėnesiui — 78c. Kitose valstybėse
prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų — >4.00
Kopija — ,0>o,

kylančios ir žiemai užeinant gal dar labiau 
pukilsiunčios. Dėl to darbininkų padėtis pa
blogės, nes nėra vilties, kati darbininkai 
suspėtų iškariauti algų pakėlimų. 55 nuos.
Amerikos š. iinynų, pareiškime sakoma, gy 
vena žemiau taip vadinamo “American Stun- įių j8tatymų pakeitimų 
dard of Living* . Per depresijų Amerikos du- (>iančių valgtybėB turto 
l bininkų būklė atsistojo ten, kur buvo prieš 
30 metų.

Kartu su Amerikos Darbo Federacijos 
pareiškimu paskelbė savo tyrinėjimus “Na
tional industrini conferenee board”. Abiejų 
organizacijų daviniai sutinka, tik “boardas” 
tvirtinu, kad b. darbių skaičius yra sumažė-
JV«-
koj

1 tuos kelis “generolus”. Jokių 
I jų kuopų ar draugijų neina- 

___________ I tydavai.
Ministerių Kabinetus rugsė- rtų, kuris yra jų prižiūrimus.' Nuėjęs į jų susirinkimus, 

19 d. priėmė keletu svar-' Nežiūrint ar nusikaltėlis bus daugiau žmonių nematai, kaip 
lie- nubaustas ar ne, jo turtas gar tuos šešis “generolus”, k u 

įų valstybės turto pusi- h būti konfiskuojamas.
saviniiuų. i Baudž. statutas dar pupil-

Baudžiantosios teisenos jstu dytas tuo, kad nustatoma, ko- 
tymas pakeistas taip, kad vai- kie asmenys yra nusikaltime 
stybės turto pasisavintojas ne- bendrininkai. Nusikaltėlio be

Svarbūs Įstatymų Pakeitimai

JO

Toliau “boardas” tvirtina, kad Ainen- 
biznio ir pramonės atgyjinias ėjo spal

DIENOS KLAUSIMAI
čiau, negu bet kurioj kitoj šaly.

galės to turto paslėpti, čia su-' ndrininku yra laikomas ir bau 
teikiama teisė tardytojui, jei džiautas kiekvienas, kuris ku

rie įsivaizduoja, visus Ameri 
kos lietuvius valdų.

Šiemet adv. K. Skipičio iš
leistuvėse, Lietuvos konsulas 
pasakė, kad Amerikos kata 
likai tautiškam veikime yra 
silpni, išskiriant tautininkus:

is bylos aplinkybių jis įsitiki- rstė padaryti nusikalstamą da New Yorko katalikai tuom pa
kai! kaltinamasis turės rbų, dalyvavo jį darant, pa- > sipiktino ir nutarė ateityje

BEŽEMIAI ŽMONĖS IR BEžEMĖJ 
TAUTOS

LDS 20 TAS SEIMAS

Darbininkas”, Lietuvių Darbininkų Sų-

Visi gerai žinome, kaip Lietuvoj prieš 
karų žemė buvo padalinta. Visokie kunigaikš
čiai, grafai, baronai, bajorai buvo užgrobę 
didžiausius žemių plotus. Šalę tų milžiniškų
dvarų gyveno daugybės bežemių. Bežemiai 
giliai jautė a. teisingumų žemės valdyme.

Kai įsisteigė nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, tai pirmutinis ir svarbiausias klau
simas buvo žemės klausimas. Tada lietuvių 
tarpe tame klausime mažai skirtumo tebuvo. 
Veik visi pripažino, kad dvarai turi būti iš
draskyti ir bežemiams išdalinti. Krikščionių 
demokratų valdžios dėka buvo pravesta že
mės reforma.

Kaip tautoje atsiranda didelių žemės 
valdyme nelygybių, kaip atskirame kiašte 
esti bežemių žmonių, tai taip pasaulyje atsi
randa bežemių tautų. Italija ir Japonija yra 
pavyzdžiai bežemių tautų. Anglija ir Pran 
cūzija yra nelyginant pasaulio dvarininkės, 
valdančios milžiniškus žemių plotus. Tos jų 
valdomos žemės daugumoj visai skystai te- 
apgyventos. Kaip prancūzai, taip ir anglai 
yra mažėjančios tautos. Savo valdomųjų že
mių jos neapgyvendina.

Kaip Lietuvoj bežemiai .veržėsi prie 
teisingesnio žemės ■ padalinimo, tai taip be- 
žemės tautos prie to veržiasi. Italai briau- 
jasi į Abisinijų, Japonui į Mandžiūrlją. Jos 
tikisi ilgainiui prasimi.šti ir į kitas skystai 
apgyventas žemes, italai tikisi prasimušti Į 
angių kolonijas ir jas užvaldyti.

Kai prisimename Lietuvos bežemių padė
tį prieš karą ir jų kovą už žemės reformą 
po karo, tai aiškesnėje šviesoje pasirodo be
žemių tautų kova dėl kolonijų.

jungos organas, rašo, kad 2b-tas tos organi
zacijos seimas, įvykęs spalių 8 ir 9 dd., \Vor- 
cester, Mass., pasibaigė gražioje nuotaikoje.

Svarbesnieji minėto seimo nutarimai yra
šie:

Rengti LDS naujų narių 'Darbinin
ko” skaitytojų vajų; steigti “Darbininko” 
bendradarbių fondų; organizuoti korespon

dentų ratelius; sekti tarptautinį katalikų dar- Įtinąs ir 
bininkų judėjimų; gerinti organo turinį; vei
kti prieš komunizmo plitimą lietuvių darbi-1 
ninku tarpe.

Geriausios kloties vykinime šių naudin
gų nutarimų. *

Kav Murpliy, naujai išrinktas Amerikos 
Legiono prezidentas, sakė prakalbų Ameri
kos Darbo Federacijos konvencijoj. “\Vipe 
out Communism!” laivo jo ten paskelbtas 
obalsis kovai prieš komunistus.

LIETUVA IR PALESTINA

Ypatingi santykiai pradeda užsimegsti 
tarp Lietuvos ir Palestinos. Mat daug Lie
tuvos žydų yra emigravę Palestinon ir ten 
apsigyvenę. Tie Lietuvos žydai išeiviai pa
laiko aitimus ryšius su saviškiais Lietuvoj 
likusiais. Netruko paaiškėti, kad Palestinos 
žydams yra išrokavimo turėti prekybinių 
santykių su Lietuva. Mat Palestinoj nepagu- 
minama užtektinai maisto produktų. Jei jau 
priseina importuoti tų reikmenų, tai kodėl 
neimportuoti iš Lietuvos, kur maisto produk
tų yra n .‘mažas perviršis.

Prekybiniai ryšiai tarp Palestinos ir 
Lietuvos jau nuo seniau vystėsi. Jau dabar 
Palestina iš Lietuvos gauna 40 nuoš. savo 
importuojamo sviesto.

Dabar vienos Palestinos firmos atstovai 
randasi Kaune ir bando įsteigti Lietuvos - 
Palestinos eksporto bei importo b-vę. Ta b- 
vė nori gauti išvežamųjų į Palestiną prekių 
monopolį. Iš Lietuvos būtų gabenama svies
tas, linai, bulvės, gyvuliai, o iš Palestinos į 
Lietuvą būtų gabenama apelsinai (orendžiai).

A. D. FEDERACIJOS PAREIŠKIMAS

Amerikos Ihirbo Federacija išleido pa
reiškimą apie biznio, pramonės ir darbo sto
vį Jungtinėse Valstybėse. Sakoma, kad ru
deninis sezonas prasidėjo biznio ir pramo
nės pagerėjimų. Kompanijų pelnai taipgi pa
didėjo. Bet nedailias ne kiek tesumažėjo. 
Bedarbių via dar esą arti 11 milijonų.

Toliau pareiškime sakoma, kad kainos

k . ......

na,
mokėti pinigų baudą, skriau-jdėjo jį daryti, slėpė šį dari ą : daugiau nieko bendrai su tai< 
dos ar nuostolių atlyginimą arba nesiėmė priemonių nusi- į tautininkų generolais ne 
gali tuoj uždėti draudimą ar kalst. darbui įspėti;
areštą kaltinamojo turtui, jei kuris dengė ir tebedengia 
las turtas priklauso kaltina- turto priklausomybė kaltina
majam, arba jei tie kiti aš
menys tą turtą apsirašė sa
vo vardu, kad apsaugotų kal
tinamąjį nuo atsakomybės, i turtų kaltinamojo lėšomis;

Jei nėra žinių, kur ir koks i kurį įsigijo arba apsirašė 
kaltinamojo turtas yra, tai savo vardu turtų, kad apsau- 
teismo tardytojas paskelbia Į gotų jį nuo gresiančios kalti-

rengti. Jeigu jie nori, tegu sai. 
rengia kokius įloti paminė) t 
mus vieni atskirai ir veikia.

majam matomąja priklauso- 1 katalikai jų veikimui
mybe jam; jnepavydiin ir apsieisim be jų

kuris turėjo ar tebeturi kurį pagalbos ir paramos.
Tautininkų “generolai” da

bar ir vėl prie katalikų lenda, 
norėdami su katalikais dides
nės lietuvių šventes bendrai

“Vyriausybės žiniose”, kad namajani turtinės atsakoniy- rengti. Katalikai jų nepriima.
kaltinamojo turtas konfiskuo-' bės.

tas paskelbimas at- fiis pakeitimas taikomas ir
stoja draudimą arba areštą, tose bylose, kurios yra iškel- 
Padidinta bausmė už valsty- tos arba bus keliamos dėl nu- 
bės turto pasisavinimą. j sikalstamų darbų, padarytų

Rudeniniam sezonui atėjus, Anglijos ir 
Prancūzijos pramonė ii' bizniai nepakilo, kaip I kalėjime 
kitais metais kad būdavo.

LIETUVĄ APLANKIUS
-----------Rašo L. šimutis-----------------

MELDŽIAMĖS

Karo jėgų vadas. Marša
las Badoglio, italų genera
linio štabo Etionijoj virši- 
ainkas. (Acnie Photo)

Taip pat pakeistas baud/. 
statutas. Jei tarnautojas aria 
žmogus, kuris eina tarnybų 
labdarių ar kredito įstaigoj, 
savitarpio apsidraudimo de
joj ar akcininkų bendrovėj 
nusikalto pasinaudodamas sa
vo tarnybos padėtimi paves
tam jam turtui ir padarė ža
los baudžiamas kalėti trasos

žeminimas Didžiojo Xe\v Yor
ko katalikų Federacijos aps
kričiui, turinčiam kelis tūks
tančius gerai organizuotų ka
talikų, dėtis su keliais tauti^ 
ninkais ir bendrai Vasai 
Šešioliktą, Spaliaus Dėvint 
ar kitas šventes rengti, juos' 
išgarsinti ir paskui su jais pu- 

Įsiau pelnu dalintis.
1 G rai, kad LRKAS Ne\v Yo
rko Federacijos apskritis jau 

' susiprato ir su keliais laidi
ninkais bendran veikiman ne
sideda.

I
Juk tas su jais veikimas lik 

i mums gėdą iki šiol vis darė.

legu jie sau vieni veikia ir
' gyvuoja, o mes katalikai ga
lim ir be jų paramos ar pa
galbos apsieiti.

Federantas

Jie kreipėsi prie Lietuvos kon 
šulo, bet tas nieko jiems nega
lėjo pagelbėti. Po to kreipėsi 
prie legijono, kad su jo pa
galba, kaip nors prie katali
kų prisiplakus, irgi nieko jie
ms nepadėjo.

Jie mato ir supranta, kad 
be katalikiškos visuomenės il
giau gyvuoti negalės ir reikš- 

unės lietuvių tarpe neturės.
Labai didelė yra gėda ir pa

prieš žį įstatymą paskelbiant.
Suimtieji už laikymą kale 

jimo turės patys apmokėti.
Papildytas ir įstatymas a- 

pie laikymą suimtųjų namuo 
se.

Iš laiKOmų sargyboje akme
nų imamos jų laikymo išlai
dos. Tačiau iš asmenų, Kurie 
teismo išteisinti arba Kurių 
bvlos nutrauktos, arba Kurie 
drausmės būdu nubausti, iš tų 
išlaidos neimamos. i

Laikymo jšlpidas sudaro: a-j 
psauga, patalpa, kuras, švie- 
sa ir maistas.

' .. ... IIšieškotos iaikymo išlaidos , 
iš iaikomų kalėjime įnešamos i 
valstybės iždan, o arešto na
muose laikomi moKa vietos 
savivaldybei.

kurie pasisavino dėl tarnyboj Laikymo išlaidos ieškomos 
turimų turtų arba pavogė tu-1 mokesčių ėmimo tvarka.

Jei dėl žalos didumo val
stybės iždas turėjo žymaus 
nuostolio, ąrb^Jei sutriko ar
ba susmuko kredito įstaigos 
reikalai, arba jei daug žmo
nių virto neturtėliais, tai nu-

------------ sikaltėlis baudžiamas kalėti
Prancūzų linijos laivai pasižymi koply- sunkiųjų darbų kalėjime ligi 

čioinis. “Normandie” turi ypatingai gražią1 laiko arba ligi gyvos galvos 
koplyčią. Ir nemažą. Joj telpa virš poros J Šiomis pat bausmėmis bau 
šimtų žmonių. Jon įėjęs, jauties jiatekęs baž- stini jau paminėti asmenys 
nyčion kur nors mieste. Girdėjau kalbant
kai kuliuos pasažierius, kad koplyčia per
daug modemiška ir puošni, dėl to ji nesu
kelianti žmonėse maldingumo. Bet man ji 
patiko, nes ji ypatinga ir daug kuo nuo kitų
skiriasi. Kas dėl maldingumo tiek galima | OMrEROLAI BE ARMIJOS
pasakyti: praktikuojantieji katalikai, įpratę, _____
neapleisti sekmadieniais mišių, į sienas per- į ,,() di(|jįiojo dR 
dang nes.da.ro, J.ems svarbiausias bažnyčioj į |t|lsijos w* Rphji.
dalykas — altorius, prie kurio kunigas Ne-'
kruviną Auką atnašauja. Mačiau, kaip sek

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

SKAITYTOJI! BALSAI

sti savo ir kituose kraš-

madienyje per abejas mišias “Normandie” 
koplyčia buvo pilna tikinčiųjų ir jie karštai 
meldėsi. Jų tarpe netoli altoriaus laivo kapi
tonas, kui kurie jo adjutantai ir kiti aukšti 
laivo viršininkai. Meldėsi turtuoliai ir jų tar
nai, politikai ir diplomatui. Mat, tik Kris
taus altorius tepajėgia sutraukti vienon vie
ton, arti viens kito visokių luomų žmones 
— turtuolius ir varguolius.

tuose apsigy venti, kur jie pa- 
siliko generolais, kaip ir pu
vo, tik be armijos. Nė kiek 
nėra stebėtina, kad jie be ar
mijos, nes jų tėvynę valdo- 
tvarkos ardytojai — darbini 
nkų pavergėjai — komunis 
tai, ir jie j savo tėvynę sugrį 
šti negali.

pos vicepirmininkas) ponų Ne 
išmanėlį pakalbėti.

Prašau, poną Neišmanėlį 
(galvos linktelėjimu pakvie
čia).

Neišmanėlis, pūsdamasis, 
kaip kalakutas, užima jam 
nurodytų vietą ir pradeda iš
didžiai su pasigyrimais, pra
kalbų.

t) tuom tarpu tikrumoje čia zietos redaktoriai turės pro- 
jokios tautininkų sąjungos nė- kuraturai ant savo delno pa-

P&sibaigus bizniui su an
truoju skrajtun, dar neišda
vus pilnos rokundos iš mai
šiuko su 40,000, kiek iš jo 
išimta aroplanui, kiek viso
kiems kamišinams ir kiek na- 
vynų “metereologo” sendvi- 
čiams, cicilistų jurispruden- 
las pradėjo ieškoti naujų sen
sacijų. Ir, va, nesenai jis iš 
Kauno cicilikų gazietos pa
kartojo šlykštų šmeižtų apie 
seseris Kazim ie rietės Pažai
slyje. Kaip iš Lietuvos pra
nešama, Kauno cicilikų ga

li, kaip gali tokiam klubui 
priklausyti vyras ir.... žmo
na. Tarp vyro ir žmonos 
daugiausia esti susiraukimu, 
o dažnai ir pasitasymų už

čia reikia juok
tis. Ir kaip prie tokių rokun- 
dų gali jie juoktis/

ciupros, o

Ira. Čia tik randasi šeši “ge
nerolai”, kurie sudaro tauti
ninkų sųjungij, klubų ir kitas 

| kokias ten kuopas ir už pir
menybę tarp savęs gan smai

Lietuvių tauta irgi turi pešasi, norėdami kiekvie- 
“generolų” be armijos. Jie nas kitus valdyti, 
yra šeši New Yorko tautinin-

jų, užgirdęs jų

Kun. Juozapas Šeštokas, Aušros Vartų 
parap. klebonas New Yorke, buvo vienintelis 
katalikų kunigas laive. Mišias jis laikė kas
dien. Sekmadienyje dvejas. Ir pamokslų an- 
glų kalboje sakė: “Viską užlaiko galingoji 
Dievo ranka. Dievas visur yra. Melstis visuo
met ir visur privalome” — kalbėjo pamoks
lininkas.

kėliai, kurie mėgsta visut no-
ir girtis, atstovaują 

tautininkų draugijas 
ar kuopas, kurių čia nenuvo 
ir nėra.

Vienam lietuvių susirinki
me, piliečių klube, gavęs pro
gos vienas tautininkų “gene-

| Kas nežino 
i persistatymus, mano kad čia 
randasi jų didelės kuopos, bet 
ka<ia tenka arti sueiti su jais. 
pamatai, kas tikrumoje yra 
Labai keistai atrodo, tai pa- 

j mačius ir tuoj pamanai, kad 
čia ne visi namie.Kuomet atsirandi okeano viduryje, ištik 

ro, turi pajusti Dievo galybę. Mūsų laivas 
didžiausias pasaulyje ir gražiausias, tačiau, rolas” perstato kitų kalbėti J Kasmet čia jie per gvoitų 
kaip menkas jis atrodė palyginus su Atlanto ir jį susirinkusiems apibudi- prisiplakdavo prie katalikų, 
platybe. Gerai, kad oras buvo gražus. Bet na: ‘ bendrai su jais didesnes lietu
tenžeina vėjai ir audros, tų laivų mėtytų lyg i — Gerbiamieji dabar aš 
plunksnų. .Jums pefstatysiu vienų labai

Kuo daugiau keliauji ir kuo

vių šventes ar paminėjimus 
rengti, kas juos labai isgnr-

rodyti tas inkvizicijas, kurio
mis seserys Kazimierietės 
mučija naujokes. Ale kas pri
ves navynų jurisprudentų nu
valyti nuo seserų jo mestą 
aut jų purvo gniužtą?

Įsivaizduokit, tavorščiai, 
jurisprudentų (baigusį įsta
tymų mokslų žmogų), kuris 
prilygtų žemiausios rūšies 
šmeižikui!

Paryžius, kaip žinoti1, viso
kių štukų miestas. Taigi, ta
me Paryžiuje dabar susiorga
nizavo juokdarių klubas. Klū 
bo tikslas yra — skleisti “ge
rų juokų” narių tarpe ir pa
žadinti juos prie juoko. Na
riais priimami tiktai poros:

Aną syk rašiau dpi? čeiu- 
pijonus — alaus gėrimo čem- 
pijonus. Dabar sužinojau dar 
vienų čempijoną — blynų vai- . 
gymo čempijoną. Tai Emil 
Sidenkrauz iš AVadena, Minu. 
Jis per 13 miliutų suvalgė 
didelių, storų, cielos petef 
blynų. Sako, jei reikėtų, dar" 
daugiau suvalgytų. Trys tūk
stančiai žmonių žiūrėjo tų jo 
štukų ir davė titulų — “Bly
nų karalius.” Taigi, ne tik 
lietuviški cicilistai turi savo 
karalienę, ale ir blynai kara
lių.

(vyras su žmonn, draugas su 
daugiau niūsų tarpe žymų asmenį, tau-J sindavo, įtaikė tų parengimų draugu, draugė su drauge ir

pamatai pasaulio ir gamtos įvairumų, tuo Itininkų sąjungos pirmininką, j matydavai tik vienus kaUii-lt. p.
tautininkų klubo sekretorių kus — apylinkės parapijų na- Tikslas klubo geras. Ale tik 
(ir dar sumini kokios tai kuo-Jrius, o iš tautininkų pusės tik mano delnas negali ištlumočy

labiau tiki Dievo galybei ir darais pamal 
dėsnis.

Vienas misijonierius buvo 
pakviestas pas aukštą ponų; 
atvykęs rado ten daug svečių 
ir viešnių. Viešnios buvo pa
sirėdžiusios pagal mados - 
pusplikiai. Viena ponių, lio- 
rėdama paerzinti misijonie- 
rių, tarė:

— Turbūt tamsiai, tėveli, 
nemalonu atsidurti tarp nau
joviškai jiasirėdžiusių ponių.

— O, ne, poniute, — atsa
kė šis. — Mat, aš Afrikoj esu 
jau iSgyvenęs vienuolikų me
tų tarp laukinių tautelių, ku
rios beveik visai nevartoja 
rūbų....

i ■ • *

nes.da.ro
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J. Geeiulis MISIJOS PASISEKĖ
IŠDAVIMAS SO. OMAHA, Nebr. — Prieš | 

_______________ kiek laiko turėjome misijas
Policija dvi savaiti bėginė- mo būtų įtariamas nužudęs! mūsų parapijoje. .Jas vedė ge- 

jo, uostė, Šnipinėjo, bet šiur- Tiesa, Jurgis Ža liūnas mėgs- rb. kun. J. Bružikas, S. J. Jau 
pi žmogžudystė nepasisekė iš- tųs išgerti ir kada-ne-kada du kartus gerb. misijonierius 
aiškinti. Buvo klausinėjami a- rytų grįžtąs namo, bet šiaip davė pas mus misijas. Bet 
pylinkės žmonės, ištardyti visi žmogus esąs ramus, tylus, sų- šiais metais jos buvo labai 
artimiausių kaimų gyventojai, žiningas. Jr kų bendro gali sėkmingos. Ypač bendra šei- 
pagaliau dar kartų apžiūrėta turėti nužudymas su išgėrimu mynų komunija paveikė žmo- 
nusikaltimo vieta. Nieko ne- ir rytiniais grįžimais? Jis tik nes. Net gražu buvo žiūrėti 
puaiškėjo. Byla buvo per daug pats sau kenkiąs ir prieš visų kaip viena šeimyna po kitai 
tamsi, per daug suvelta. Žmog kaimų apsijuokiąs, daugiau artinosi prie Ižievo stalo. Dau 
žudystė atlikta prityrusio žino nieko! gelis tėvų sugrįžo prie Dievo
gžudžio, kuris po to siaubin- Jurgis Žali finas atlaikė sti-j ir priėmė 'Jį į savo širdį kar-1 
go darbo labai šaliai apsižva- ; prių atakų. Net buvo areštuo- tu su savo sužiedotine ir ne- 
lgo ir panaikina visus misi-1 tas. Žmogelis tiek nusigando, kaltais vaikučiais, 
kaitimo pėdsakus. kad net pamišęs atrodė. Taip,

Žmogžudystė įvyko paryčiu, j*s nesigynė: vakar buvęs mie- 
nes kuomet pirmasis praeivis ^ely, išsigėręs, net pasigėręs 
pranešė apie įvykį policijai, *r is.Pinkles išėjo apie vidur- 

^Jai nuvykus vieton su gydy- Į naktį. Jokių batų kaustytais L nustatyta, kad nužuay-!užkulniais neturi8’Parod« dra 
^Ro vežiko, ponios ir jos duk-

Jer

Stato operetę

terš lavonai dar ne visai bu
vo atšalę, o kraujas ne visai 
sukrekėjęs. Fajetonas ir abu
du arkliai, kaip spėjo tardy
tojas, buvo atrasti nuo nusi
kaltimo vietos už puskilomet
rio. Matyt, žmogžudys po sa
vo šlykštaus ir žiauraus dar
bo atsisėdo vežiko sėdynėje ir] 
su savo aukomis pavažiavęs 
puskilometrį, apleido fajeto
ną ir nuėjo savais keliais. Bet 
kas buvo nuostabiausia, kad 
vežiko piniginėje atrasti pini
gai; ponios auskarai, žiedai su 
brangakmeniais ir ridikiulis 
taip pat nebuvo paliesti. Duk
ters auksinis laikrodėlis ink
rustuotais viršeliais, o taip

bužius ir purvinus batus su 
kuriais buvęs smuklėje. Dra
bužini buvę drėgni ir vietomis

Eidna Gutoski turi nepapra
sto prisirišimo prie muzikos 
ir gabumų joje. Pereitais me
tais ji pati parašė veikalų ir 
pavadino jį “Rūta”. Visų žie
mų ir vasarų mokino savo 31 
mergaičių chorų, o spalių 20

purvini. Taip, viskas tvarko- d> pastatys scenoje. Iš anksto 
je. Jo batų žymės neatitiko ;žinau> kad tai bus gražus da- 
žymėms parkritusio vidury ke tykas, nes jame yra daug da
lio žmogaus, kuris po to bu
vo pasukęs fajetono link. Žmo 
na prisiekė, kad vyras grįžęs 
pusiaunakty. Smuklėje taip 
pat tvirtino Jurgį Žali finų iš
ėjus prieš pusiaunaktį, bet ne
galėjo atsiminti kokiais dra
bužiais jis buvęs apsivilkęs, 
nors smuklininkui ir jo žmo
nai rodę jo drabužius. Labai 
galimas daiktas, kad drabu
žiai buvę tie patys. Tamsūs? 
Taip, taip! Jis ištikro su ta
msiais drabužiais buvęs. Į 
smuklę buvo atsinešęs kirvi

rbo, sielos, pasiaukojimo ir e- 
nergijos.

Brangaus svečio belaukiant
Jau buvo mūsų klebono pri. 

nešta, kad pas mus atsilankys 
J. E. vyskupas T. Matulionis 
lapkričio 10 d. Toje dienoje 
pirmiausiai turėsime pontifi- 
kales šv. Misijas, kuriose da
lyvaus daug dvasiškijos. Jau 
pažadėjo dalyvauti dabartinis 
mūsų diecezijos administrato
rius, Mrgs. J. Stenson, vys
kupijos kancleris, N. Wagner, 
augustijonų provincijolas, ku-pat dailaus darbo vertingas

medalionas atrasti pas jų. Jos kurį sakėsi pirkęs krautuvė- nigas Gabrielius Salin ir daug 
vyras tvirtino, kad nė iŠ dra- J®* Bet žmona kirvio neina-- kitų kunigų bei vienuolių 
hužių, nė iš brangenybių, nė čiusi. Jurgis gerai neatsimi-1
iš pinigų niekas nebuvo pa- n<‘ kur jį padėjo: paliko kur 

ar būdamas girtas pametė.
Kirvį jis pametė ir polici

ja jį surado. Gulėjo griovy, 
vandeny. Ant jo nebuvo jo
kių kraujo žymių.

Bet vežikas, ponia !r jos 
dūkto buvo nužudytos kirviu!

Etiopijos sostinė. Addis Ababa, Etiopijos sostinė, iš kurios krašto valdovas Daile Selassie nurodinėja 
savo kariuomenei veikimo kryptis kare su italais. Miesto pakraščiuose yra paruoštas apsigynimas nuo italų 
puolimo iš oro (Acme Photo.)

Už gimtąjį kraštą. Etiopijos kavalerija pilnai pasiruošus sutikti užpuolikus italus apleidžia krašto sosti
nę Addis Ababa. Žygiuoja linkui llarrar. (Acme Photo)

Malcolm Campbell, žymus New Yorkų, patarė motoris- 
anglas automobilistas, kuris tams važiuoti atsargiai. Mat, 
savo automobiliu, Utah vai-, čia pasikartoja senoji pasaka:

žmogus kartais daug prisi
klauso šlykštybių ir jomis gė- 
siri, o gyvuliai, nors ir girdi 
nuo žmonių įvairius keiksmus, 
jais nesigėri, bet dar net bai
dosi.

SENIS S. SAKO:-Po piet turėsime vyskupo 
pagerbimų. Bankieto progra
mas jau paduotas spaudai. Se
selės lavina mažus vaikučius 
dainų. Choras lavinasi taip 
pat įvairių dainų bei dekla
macijų. Daug sukviesta Omą- 
hos žymių piliečių, kaip pats 
majoras N. Towl, teisėjai, ad
vokatai, gydytojai, finansistai

darykite ne kų aš darau, bet 
kų sakau.

stybėje druskos smėlyne lėkė 
300 mylių į valandų, grįžęs įgrobta. Jis labai gerai atsi

minė ir savo uošvės tualeti
nius reikmenis ir brangenybes, 
kurios paliktos čielybėje. Va
dinasi, ponia, jos duktė ir ve
žikas buvę nužudyti ne ap
grobimo tikslais. Tai buvo 
bjauriausia! Tardytojas su po
licija veltui laužė galvas no
rėdami išaiškinti paslaptingų 
nužudymų.

Vietoje, kur tardytojo nuo
mone įvyko šiurpi drama, ant 
vieškelio, purve, buvo kažko
kio žmogaus parkrista. Kaž
kodėl žmogus turėjo kristi au
kštielninkas, lyg nuo kieno 
smarkaus smūgio. Jo keltas! 

vėl pargriūta. Tardytojas 
kino, kad žmogžudžio buvo 

rumtasi su vežiku ir vežikas 
jį du kartu savo taikliais smū 
giais privalėjęs parblokšti. Dė 
ja! Ten kur vyksta grumty
nės už mirtį arba gyvenimų, 
esti ištrepentų vietų. O čia to 
nebūta. Gal būt, kad dvi žmo
gaus pargriuvimo žymės bu
vo padalytos daug anksčiau 
kokio nors girtuoklio grįžtan
čio iš miestelio, bet kodėl to
je vietoje pasibaidyta arklių
ir fajetonas buvo pavežtas net 
ligi vieškelio griovio. Taip 
pat pargriuvusio žmogaus pė
dos, didelių kaustytų batų pė
dos, pasuko karietos link ?

Knisių kaimo gyventojai, 
kaipo artimiausi nuo siaubin
gosios vietos, policijos ir tar
dytojo buvo patys pirmieji 
užklupti ir privalėjo išlaikyti 
pirmąjį, energingąjį tardyto
jo ir policijos tardymui Ne, 
jie nieko nematę, nieko negir
dėję, nieko nežiną. Apsaugok 
Viešpatie, kad kas iš jų kai-

♦

t

Jurgį Žali finų paleido, bet
policija jį sekė. Tas jo nepa- *r Įvairūs profesijonalai.
prastas susijaudinimas patie
kus apkaltinimų visgi buvo 
normalus, suprantamas ir ai
škus. Pas tardytoją jis prisie
kdinėjo daugiau nebegersiųs 
ir naktimis nesivalklosiąs.

Ir taip viskas kiek aprimo.

Bet neaprimo žudiko, tikro
jo žudiko sąžinė. Šis žmogus 
neturėjo gyvenimo. Šiurpus 
vaizdas stovėjo akyse. Kaž
kas traukte traukė jį į nusi
kaltimo vietų, nes žinojo, pa-

Vyčiai susiorganizavo
Prieš daug metų pas mus 

buvo 66 Vyčių kuopa. Bet ji 
buvo numirus. Prieš kiek lai
ko J. Juozaičiui ir Al. Mans- 
tavičiui atsilankius mūsų ko
lonijoje jaunimas vėl pradė
jo judėti ir lietuviškai jaus
tis. Klebonui paraginus iš sa
kyklos 40 jaunikaičių ir mei- 
gaičių susirinko ir reorganiza
vo 66 kuopų. Jonų Barkų vien
balsiai išrinko pirmininku, o

likęs ten pėdsakų. , kitų valdybos narių gerai ne-
atsimenu. Aš manau, kad ir 
pas mus dabar Vyčiai ture? 
galingų ir skaitlingų kuopą

dėl to. Ir neramiai dairyda
masis laukė, kad kiekvieną 
valandą pasirodys policija ir 
sulaikys jį. Stengėsi būti ra
mus, bet kas būtų stebėjęs jį 
ir buvęs geras psichologas, tai 
jame visame būtų įžiūrėjęs 
baisų nerimą, tokį nerimą, ku
ris kartais priveda silpnavalį 
žmogų prie savižudybės.

Traukimas nusikaltimo vie
ton patikrinti ar kartais ne
pranyko paliktieji, tik jam vie 
nam težinomi pėdsakai, pati
krinti ar kartais nėra dar ko
kių pėdsakų, noras juos pa
naikinti, pagaliau labai keis
tas noras pamatyti pačią nu
sikaltimo vietą padarė tai, 
kad žudikas vieną sekmadie
nį išsirengė miestelin. Išėjo 
labai anksti, kuomet kely ka
da-ne-kada pasirodydavo pa

vietinis

Ii ginlduoto atėmė. Groser J 
tu Pas L. Nurenbery, 1222 S. 
A\ashtcnaw vykdamas į ban
kų pasiimti pinigų čekių iš- j 
r.irinymui, gerai apsiginklavo, 
luinu, grįštant iš banko, prie 
J I_1 S. Sacramento av. plėši
kai atėmė $375.

Patyrimai rodo, kad žmo
gaus klausa jautri kaip ir gy
vulio. Skirtumas tik tame, jog

Jei protas dar nesugeba su
taupyti laiko ir darbo, tai dar 
neišmokote jo tinkamai vartot. 
Kai kurie žmonės nuvargina 
save dėl to, kad dar neišmoko 
vartoti savo proto. Kartais K) 
minučių geras pamąstymas 
sutaupo valandos sunkų, var
ginantį darbų.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi] Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršai? 65c; paauksuotais kraštais 75c: ] 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus Siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So Oakley Avė Chicago. III.

RADIONAS
PHILCO,
ZENITH,
RCA VICTOR,
GENERAL ELECTRIC.

Pamatykite vienų prie kito naujus 1936 radios pas 
BUDRIKI

Šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir 
Europos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsų. 

Jūsų senas radio priimamas mainais.

maldi moterėlė skubanti išpa
žinties, koks nors važiuotas 
apsnūdęs žmogus ar vaikas.

Prie nusikaltimo vietos sta
btelėjo.

Palikti pėdsakai buvo labai 
ryškūs.

Sudrebėjo ir apsidairė.
Ne, dabar negalėjo Jų pa

naikinti. Jis būtinai ateisiąs 
naktį, tamsią ir audringą na
ktį. Vaiduokliai?.. Taip, tam
sią ir audringą naktį galėjo į 
nusikaltimo vietą ateiti Jo au
kų vėlės ir sutrukdyti pėdsa
kų naikinimą. Gal būt ir da
bar tik tų vėlių saugomi pėd
sakai pasiliko.

(Bus daugiau)

fMMNUOTI
UCTUUMI

MltlUfi 
ih GincruK

Parašė
P. JURGELA

TTTRINVS- Perlone Ir Girėno 
jryvenlmo ir veikimo apfvalro 
Rkrldlma* per Atlanta Soldino 
mISko paalaptla. Zy<1o at<ara1al 
pasauly Dariaus Ir Girėno nuo 
pelnai aviacijai ,r mflau tautai 
Poezija apie LITUANIKA- Skri
dimo rėmėjai Ir rėtn. komitetai.

SS4 pusi. au 8fl paveikslai* 
tvirti viršeliai KAINA 81 R0 alu- 
nėlant paStu 11.0R

Keikalauklte

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167
■ ■ ..J.'i. i. -----------;r.Tf
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

kvietimus, bet daugelio adre
sų neturėjome, tat pakvieti
mų pareiškiam jkt “Jauni- 

L. Šimutis, 1). šulekaitė, F. mų”: Būkite ateinantį sekma- 
Benaitė, kun. Jg. Albavičius, dieni toj rengiamoj Vyčių re- 
P. Cibulskis, J. Miekeliūnas, unijoj.
V. Juodelis, V. Kukštalis, kun. Jubiliejaus min. komisija
Linkus, kun. Vaičūnas, M. U u --------------------
rinskuitė, A. Bacevičius, A. ROSELANDIEOIAI RENGIA 
Pocius, V. Stulpinas, J. L’i- •‘NAKTĮ VIENOJE”
žauskas, M Žaldo-kas, K. Ger- ---------
vilis, kun. Skripko, S. Grisius, Koselando didžioji L. V. iŠ 
S. Šimulis, kun. Baltutis, A. kuopa rengia šokių vakarų 
Petrulis, dr. J. Poška, J. Vi vardu “Naktis Vienoje” spa
linius, A. Jančius, V. Stanci- lių 23 d , Visų Šventųjų pa
kas, A. Panavas, kun. Briška, rap. salėj, 1OSU6 So. Wabasli 
P. Kvietkus, udv. Palionis, J. Avė. X.
Žvirblis, B. Abromaitė, SI. i
Kučinskaitė, J. Kazanauskas, ;

L. V. CHIC. APSKR. GAR 
BĖS SĄRAŠAS:

I

“CALL FOR MR. BINGO” 
r ičS, ra?. FLGK€. I TKlMKfrte OAH VOO 

Pot TncooęK TmaT pcal oas
CCOTAUOLM UX)M0e«PU<A 1 TALKINA 
To na. Pere aao ne sau?
ico soae snoeco k kcoi
gosioes^ 0<2A<*5 — Mis WŪ=C ALSO 
ILCKAR.K.LO Ik AT Voo TM.C 
BEST SHE M€T-
AjOi? a (ieACLS GQ.£AT

6ftlO(»6-PLAVeėi —

CALL FOR.
m.

BlNAOl

L. Vyčių Chicagos apskr. jubiliejaus minėjimo komisija, kuri surengė sėkmingų liepos 4 
Vyčių dienų ir dabar rengia, ateinantį sekm. spalių 20 d., jubiliejaus ir veteranų pagerbimo 
bankietų, McCormick salėj, Oakley ir Blue Island avės.

salėj, prie Oakley ir Blue Is- j pereitus 20 metų... Šio vaka- Sidėj, Vyčių Ramovėje, prasi- 
voje, S vai. vak. Bus renka land avės. Baigsme šiuo bau- ro programas bus tikrai vy-įdėjo L. V. Chic. apskr. duo

West Sidės L. V. 24 kp. 
susirinkimas

B. Jakaitis, J. Ramanauskas, • , . .. , , ,,’ ivvksta si vakaru, kp. Romu
J. Lebežinskas, K. Volb raitė, ' *
K. Ambrozaitė - Račkienė, K. 
Šimkus, ,J. Kudirka, J. Pivo
riūnas, B. Nenartonis, Al. Ja- 1 
nušauskas, B. Janušauskas, P. 
Zdankus, A. Jakaitė - Šatkie- 
nė, S. Piktužis, P. Sriubas, A. 
Mureika, A. Andreliūnas, A. 
V. Gerdžiūnas, A. Rugienis, P.

Ima nauja valdyba. a.

Naujoji apskr. valdyba
L. V. Cbicagos apskr. savo 

pereitam susirinkime išrinko 
ateinantiems metams naujų 
valdybų sekančiam sustatė: J. 
Petraitis, pirm., J. Smulkis,

| kietu 20 metų jubiliejaus mi
nėjimų!

LIETUVIŲ KALBOS KUR
SAI PRASIDĖJO

tiškas... Dainuos Ona Piežienė, darni lietuvių kalbos kursai..

Paliulis, P. Savickas, J. Krot-!v,<*« pirm., Ir. I’akeltytė, sek- 
t retorė, St.

A. F. Stankus, A. Benaitis, V. ’>• Labženth

L. V. Chic. apskr. pastan
gomis surengti lietuvių kalbos

Ona Juozaitienė, Kastas Sa
bonis ir Liudvikas Tenzis... 
Visi jie yra vyčiai... Muzika 
šokiams bus taip pat vytiška.. 
Gros Lon Laban (ausko), 24 
kuopos nario, orkestrą...

-ro ME it /oeveo. E€«uje< matte^S . 
MACO I CtOUT A Cw.o f 

FCATTeesį ' A

iV

kas, J. ’iiartiiius, A.’ Valonas, i St Šimulis, iždininkas, kul»“i pereit* „ir-
. — - I . . 1 - ■ • ■ . Imadieių. Į juos atsilankė gra-

Vasiliauskaitė - Arlauskienė, ’J*e savo pareigas 
A. Budris, A. Andrešiūnas, V kančiam apskr. susirinkime, a 
Balanda, M. Stumbrį fitė, ri.
Jovaišaitė, Z. Bajorinaitė, A.
Kreneius, A. Zakaras, A. Rui-1 ---------
kis, J. Sorokas, A. Alaburdai- Spalių 20 d. — L. V. Cbi- 
tė - Poškienė, J. P. Baubkus, Ieagos apskr. 20 metų jubilie- 
A. Gaubis, J. Brazauskas, S. Jaus bankieta«» McCormick sa- 
Pieža, A. šrupša, J. Sedemka, 1€i Oakley ir Blue Island a- 
A. Janušas, P. Balčiūnas, O. ves. Pradžia 6 vai. vak. 
llazbadauskaitė, R, Čerkaus- Lapkričio 3 d, — L. V. Chic

ioresjKjndenta.s. i
lyrinis se- lžlls skaivius jaunų vaikinų bei 

Sekanti klasė susi-

JAUNIM0 KALENDORIUS

nierginų. 
rinks ateinantį pirmadienį. Tų 
dienų dar bus priimami nauji 
mokiniai, bet po to jau įstoti 
nebus galima.

LAIMĖTOJAI JAU IŠ
RINKTI

Jais naudojasi nemažas skai
čius jaunimo... 1

Grįštant prie lietuvių kal
bos kursų... apart gramatikos 
ir retorikos, čia jaunimas pa- 
švęs dalį laiko susipažinimui.

, . ... su lietuviškąją literatūra...VVest Sidės jaunimas džiau
gias susilaukęs naujojo klebo- 1
no kun. M. Urbonavičiaus, M. 1 Lapkričio d. West Sidėj 
L C. asmeny... Visi mat žino įvyksta L. Nyčių Cliic. apskr.

seimelis. Tos pačios dienos va-jo atsidavimų jaunimui... 
Lietuvos Vyčių Cbicagos a-

pskričio vadovavimas pasilie-
1 kare — Šok oi salėj L. 
“Dainos” choro operetė 

Įnafore”.

V.

X • ka West Sidėj... Senasis pirm.
1 J. Poška yra vestsidietis... Nau '
,'jasis pirm. J. Petraitis, taip Omicron Pi Sorority ren-

VVEST PULLMANO 
NAUJIENOS

tainėje įvyksta balius, para
pijos naudai. Bus gera mu
zika — Pbil Palniers orkestrą. 
Visi kviečiami dalyvauti. Pra
džia 7 vai. vak. įžanga 23c.Spalių 13 <1. pas mus lanke-į 

si brangus svečias J. E. vys-'
kūpąs 'L'. Matulionis. Vestpul- Žmonės šneka, kad Rock 
manieciai labai skaitlingai ir Island gelžkelio kompanija a- 
gražiai svečių pasitiko. Baž- tidarys dirbtuves kurios ran-

kaitė, N. Romutis, K. Žarom- 
skas, Z. Jurgaitė, I. Sakalas, ros Vartų 
A. Valonis, J. Juozaitis.

Visi virš paminėti asmens, 
per pereitus 20 metų dirbo L.
Vyčių Cbicagos apskr.

Gerb. veteranai! Sekmadie
nį, spalių 20 d. McCormick 
klūbo patalpose, įvyksta ban
kietas jūsų garbei. Kai ku- 
rimus išsiuntėme atskirus pa- mok du„Ja,„„s ‘L. y. čiuža-
__________________________ gos apskr. pastangomis. Kla

sės — Aušros Vartų parap.
1 mok. kainb.

Gruodžio 5 d. — St. Rita 
[gimnazijoj pradedama L. V. 
Chic. apskr. Basketbolo Lv-

apskr. metinis seime! 
parap

vai, p. p.

pat vestsidietis (ir dar 24 kp. gia Cnr,l and Bunco party, ny(,ia buvo f|6 žl„onilJ dasi prie i24 ir Ashland avė.
u i i v - ‘ Apskn ‘s’. I’*™**“®’ penktadienio vakare, spalių 18 E. Rs;k(, ž pamokslų Jeigu taip būtų, gautų dari,a
Roselando Vyčių pirmas sce rinkimuos gavo iždininkų, ko- J 8 valanda The Town Club. . ♦ i - i • • • ,, - 7 • .. -

v.viiic. i v. . , / , . •• n- suteikė palaiminimų. Pa I apie 300 vyrų. Jau apie 6 mė-
is, Auš- vakarus k.o jam jau šen,a, re,k,-jo... 23»1 West 50 Street. Bus gra- la,,,avo k„ni i; PaiUaus. Inesiaii kaip dirM„vės uždary-

...... I‘vyk° “P“1“' 7 d-’ >“r’P1J0S s- S""“1““ tav» uz'l(!tft dar- Hil dovanų. Irpa,k„s, J. Mačiuliams, A. Mar. tos. Rap.
itinkus ir kleb. A. Linkus.

salėj, 1:30!

Lapkričio 3 d. — L. V. 
“Dainos” choro statoma opt*- 
retė “Pinuforc” Sokol Hali, 
2«3rd and Kedzie Avė., 4:30 
vai. p. p.

Kiekvienų pirmadienio va
karų 8:13, lietuvių kalbos pa-

'salėje. Reynolds Valerio, Ada- 
ine Pocius ir Tecla Kance-

bas tvarkymo apskr. iždo... Ir. 
Pakcltytė, naujoji apskričio

wicz laimėjo pirmenybę daly-1 sekretorė jau spėjo jaunimo' 
vauti finale, kuris įvyks šo- ■ tarpe vadės vardų išsidirbti,

GARSINKITĖS “DRAUGE” Spalių 20 d., parapijos sve-
LIETUVIAI DAKTARAI:

Nespėliokit

Bet
Žinokite

Ar “Skausmų” Gyduolė 
Kurią Vartojate Yra 

SAUGI?

gos žaidimai.

REUNIJA!

Vyčiai, vylės, prūdeliai, drau

kių “Naktis Viennoj” vaka
rų, spalių 23 d.

Pilna jaunimo salė plojo 
kiekvienam lošėjui. Charles 
Sbedwill, Juozapas Jucius ir 
Antanas Kernagis buvo teisė
jai.

Billy Žąsytis įspūdingai lo
šė, bet nedalyvavo konteste. 
Jurgis Smulkis klausytojus ža 
vėjo orientale oboe solo. Wal- 
ter Dombrauskas su savo ar
monika pralaimėjo kontestą 
tik per kelis plojimus - bal
sus. Kiti buvo: solistė Ewe-1

savo veikimu Sodaiicijos aps
krity... Ji yra gabi korespon
dentė...

Pirmadienio vakare, Wes!

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.MI.THICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų {tempimą, kuris

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pnone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2859 S. Leavltt St.

CxVNal 0705

Nedėkite Savo ar Savo 
Šeimos Sveikatą Pavojun 

Nežinomais Vaistais

Klauskite wi\o gydytojo nr 
gvdnolė Jfls Ir jūsų Selinu va- 
rt'ilu palengvinimui galvos 

skaudėjimo yra saugi. Ypatingai 
paklauskite apto Genuine HAYEU 
A8PIRIN.

Jis Jtfn pasakys, kad pirm Iš
radimo r.ayi-r Asplrin, gydytojui 
nepatardavo vartoti dangumi} 
“skausme” gyduolių, nes paveik
davo vidurius, ir daf.na; Mrd|. 
Pninijstyklle apie tai Jei Ieškote 
greito, saii)0*us palengvinimo.

Mokslininkai skaito Bayi r As- 
pirln vienu iš gn-lėian^iu Midų 
išrastų palengvinimui galvos skau
dė linai Ir gėlimų reutnatlcnio, neu- 
rttls ir neuralgijos. Ir milijonų 
vartoloių patyrimas prlrodė j) 
saugiu, paprastam asmeniui var
toti reguliariai. Pačių gerovei at
siminkite tai.

; gai! Susitiksime visi spalių sc’* ’r Sopbie Sokol.
20 d., 6 vai. vak., McCormick Pirmos ir antros vietos lai

mėtojai gavo dovanėles. Visi 
gavo tikietus “Naktis Vien 
noj” vakarui. Pirmi trys da
lyvaus. \V-1-N-D stoties prog 
lame. O pralaimėję dalyviai 
dar turės vienų progų (auia 
teur nigbt preliminaries) spa
lių 21 d.

Norint įstoti į kontestų ga 
linia Įiranešti Jurgiui Smul
kiui, 109 Wcst 107tb Street.

Korespondentas

■lyn Bauzis, akrobatas Billy Į
Chapas; duetas Juozapus Bu | MiiS X’“'.«i,"TuS

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 3URODON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASB-LAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANal *267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 66*9 So. Arteslan A7«.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
( Iki 8 v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermuk Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 3 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayeite 7650

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS ’

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

Tel. CANal 0402

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS♦va

DENTISTAS
1446 SO. 4 9th CT.. CICERO.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai?

3147 SO. HAU5TED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Tel. CANal GI 22

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Neilčliomts p„gal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tei. VIRglnla 0886 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pdgal eutart)

DR. F. S. SZYMGZAK
Gydytojas ir chirurgas 

l’.'rkfdė »«»»> ul'l-ų
172*1 VVEST 471 b STREET

< H ICAOO
Valandos: 2 to 6 Ir 7 te 5 p. m. 

T.'l'plionas YAKds 2122

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez Tei.: HEMIock 8141

Rezld.: 2515 W. 69th St.

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

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

Tel. BOUIevard 704 2

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spcclulė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
taisoauos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėiloJ nuo 10 iki 12, Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kninos piginu kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
L. V. Chic. apskr. 20 metų 

jubiliejaus minėjimas baigia
mas ateinantį sekmadienį... 

Juozas C. Petraitis, naujas Spalių 20 d. McCormick salėj, 
L. Vyčių Chicagos apskričio ta proga rengiamas iškilmin-

Bayer Aspirin pirmininkas. .Taurumo dirva ' gas bankietinis šokių vakaras.
Chicagoj plati, darbo daug, Jame bus pagerbti žmonės, 
tad pasisekimo Juozail į kurie apskrityje dirbo per tuos

Galite gauti Genuine Bayer As- 
pl.rln bile vaistinėj — tik prašy
kite pilnu vardu, BAYER ASF’I- 
RIN. Darykite tai — Ir žiilrėklte, 
kad gautumėt ko prašote.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 8. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8 KM) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phons GANai 0523

Tel Ofiso BOUIevard 5918—14 
Res. VICtory 2343

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

756 VVEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL I DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
t lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDO8.
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YARds 0994 
Rea: Tel. PLAaa 1481

Valandos:
Nuo 10-13 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v.

Nedėliomia nuo 10 UI 12 diena

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV. 47th Street 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutari)

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais __
Į Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vak. 
Nedėliotais nuo 11 ryto tki l p p.

1
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Trečiadienis, spalių 16 d. 1933

DIRVA ’

SEIMAS šuje puduotų sumų matomu.
______ _ kad bridgeport iečiai su Dim*

Labdaringosios Sųjungos 16 ša priešakyje toli pralenkė 
seimas jau nebtoli. Įvyks lap- kitas kuopas. Centro valdybos 
krivio 10 d. Šv. Antano par. nuliai džiaugiasi ir stebisi gra 
salėj, Cicero, III. žiu bridgeportiečių pasirody

Dabar visose jiarupijose sų- mu.
jungos kuopos ir visi labda-1 Keiškia mūsų darbas einu 
riai prašomi pasidarbuoti sei-1pirmyn Tas priduoda labda 

riams noro uoliuu darbuotu 
ir tas gelbsti sujudinti visuo
menę prie rėmimo labdarin- < 
gojo darbo. P. Fabijonaitis

mo reikale. \ ra pagaminti at
sišaukimai draugijoms. Lab
dariai prašomi tuos atsišauki
mus priduoti j draugijas ir 
pasirūpinti, kati draugijų su
sirinkimuose atsišaukimui bū
tų perskaityti, priimti, svars- . 
lomi ir nutariamu prisidėti.

SKOLOS BAIGIAMOS

LalKlaringosios Sųjungos ū- 
Draugijos kviečiamos išrinkti kio skolos jau visai baigia.

mos. Žinokite, kad turėdami 
ūkį be skolos, galėsime tartis 
apie steigimų prieglaudos na-

į Labdarių seimų delegatus.

Labdariai ir Labdarybės rė
mėjai žinokite, kad tų atsi
šaukimų ir mandatų galimu 
gauti pas P. Fabijonaitj, 2222 
\V. 23 PI.

i-S£

[Ę GOOFUS
i. Su«W SUjCK FC*?

AM 10EA Fo« IBIS GOORUS 
FamilV" STRlF" SOMHTIMBS. 
AM ICiEA COMSS AS EASV AS 
A RAIŠE IN SALAftVl'.

KUNIGAI CHICAGO 
AMERICAN

Kun. Pranas Juškevičius, vi
karas Šv. Antano parapijos, 
Cicero, ir kun. Stasys Petrau
skas, vikaras Šv. Jurgio, para
pijos, aplankė Chicago Ame-

mo. Lai bus vykdymas mūsų ■ įcan dienraščio spaustuvę ir 
galutino tikslo. redakcijų, kur raporteriu yra

Dabar norime visuomenę gy ir lietuvis, S. Pieža. Svečiai 
vai užinteresuoti Labdaringo- nustebo pamatę didžiausius 
sius Sųjungos darbais ir ple- mašinas, kurių tik viena pel
nais. Norime, kad visuomenė I valandų atspausdina 50,000 

Nors ne visos Lalnlarybes |u,žgįįnteresuotų Lakjaringogįos j ko.pįjŲ (Chicago American ti-

PIKNIKO PASEKMĖS

kuopos pridavė centrui savo | geimu> kurg įyykg
uždirbtų pelnų per paskutnų lapRr 1G d gy> 
piknikų Labdarių ūkyje, bet
iš priduotų sumų matome, kad 
minėtas piknikas buvo sekini-1 
ngas.

5 kp su Jonu Diniša prie
šakyje pasirodė pirmoje vie
toje. Diniša pridavė $100.25.

8 kp. pridavė $62.00.
7 kp. pridavė $38.60.
1 k p. pridavė $35.(X).
6 k p. pridavė $20.00. 
Neturime žinių apie kitų 

kuopų pasisekimus. Bet iš vir-

ražas siekia virš 500,000). Chi 
cago American išeina aštuonis 
sykius į dienų ir vis su nau
jomis žiniomis, priedais ir p.

Tarp kitų įdomybių svečius 
stebino įr redakcijos kamba
rys, kur gavo progos susipa
žinti su miesto redaktorium,

prieglaudos įsteigimas įjdward ReVicker, sporto red. 
visų mūsų didžiausias : įyĮward (jeiger ir žymiausiu

salėj, Cicero, 111.

Jei seimas bus skaitlingas, 
jei visuomenės pritarimas bus 
karštas, tai prieglaudos stei
gimų nereikės ilgai vilkinti. 
Tos
bus

ĄMILY
Pi Aiwwys &<seTj 
01?AW-Fe/eR,TW 
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PPMEV I LL SPRING 
A FUMMY LINE iHffflu 
bf a ww wnuCHEER _ _ _

UP'. I ThB t?EAOERS'. 
GOT AN
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lengvinimas tiems, kurie sko
linasi pinigų iš spulkų. Tas 
palengvinimas teikiamas ne 
vien naujiems kostumeriains, 
o pritaikomas ir senįems.

Naujų valdybų renkant pir
mininku pateko J. P. Eval
das, Keistučio spulkos vedė
jas, J. Varkala, sekretorius, 
ir J. Kazanauskas, Simano 
Daukanto spulkos pinu., Ka 
sininkas, adv. J. Kucblnskas 
1-inas vice pirm. Sutkus iš 
Waukegan, 2-ras vice pirm.

Ten buvęs

GRĮŽO IR DR-JOS “LIE
TUVOS ŪKININKO” 

ATSTOVAI

džiaugsmas. Dabar mes netu
rime didesnio visuomeniško da 
rbo, kaip įkūrimas seneliams 
prieglaudos namo.

Labdarys

VIETINES ŽINIOS
MUZIKAI PAS VARG. 

RAILA
įčių kunigų, tarpe jų buvo ku
nigų net iš Kewanės ir Spring 
Valley. Taipgi suvažiavo vi- 

1 sa Chicagos vargonininkų pro

sporto rašytoju Jimmy Cor- 
coran.

Pamatė, kaip dirba ir St. 
Pieža. Kaip, pagavęs žinias 
per telefonų, jis tuojau išpleš
kina typesvriteriu, paduoda re
daktoriui ir už kelių miliutų 
žinia jau ant gatvės dienraš
tyje.

Padėkoję redaktoriui, sve
čiai apleisdami įstaigų taiėr 
“Tai bent progresus žurnaliz-

FtoRSEIIT(T YOUR 
OBASOP

vk'p mtvoo DOMI
gS*eM

T

♦

Visai mažai girdėt apie va
rg. Railų, kuris vargoninin
kauja Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje ir vadovauja pa
rapijos chorui, kuris gerai iš-1 
lavintas ir gražiai gieda.

Spalių 8 d., Šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje iškilmin
gai baigėsi 46 vai. atlaidai. 
Atlaiduose dalyvavo daug sve

vincija, kartu su parapijos cho me
ru gražiai giedojo mišparus. 
Vargonais grojo prof. A. S. 
Pocius.

Po atlaidų varg. Raila, pa- 
i kvietė Chicagos vargoninin- 
I kus į parapijos svetainę, kur 
buvo p. Railienės surengta tu
rtinga vakarienė. Tarpe var
gonininkų dalyvavo kai kurių į 
vargonininkų žmonos: Janu- I

Šitokie atsiankymai į reda
kcijas sustiprina cliicagiečių 
lietuvių pozicijų, sudaro dau
giau galimybės įeiti ir į Ame
rikos spaudų. Rap.

SPULKŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS

. \UO\AtXJLDN'T 
AN 'DBA IF IT 

. AL/ED IN THE OOOR 
i ANO SOL) CALL SOdl? 
SELF A COMtC ARTtSTf 
WcrTTPl' LAUGHtt/

Sav, if you
Dow v hateTiatI 
<3ooFi)5 CDMC 
FINISHCU BY I
V3U RE FIRFD’II

By H. T. Elmo
’SEe.T^Arš a’

GREAT,
1DEA’,

CICEKOS mos
Spalių 1 d., Lietuvių Liuo- 

sybės svetainėj įvyko mass - 
mitingas prieš aukštas mais
to kainas ir 3 nuoš. “sales 
tax ’

ltašt. E. Kelpšienė trumpai 
paaiškino kokiam tikslui tas 
mitingas buvo šaukiamas. Po
nia Krezą iš Berwyn ir atsto
vė į AVasbington paaiškino, 
kų ji girdėjo.

Centro raštininkė Bellastei 
anglų kalba aiškino, kaip vei
kimas prasidėjo ir kas jau nu
veikta.

Rezoliucijos vienbalsiai pri
imtos.

Jonikienė lietuvių kalba pa 
aiškino, kafp'ir iš kin* tas vi

pučiui už nuvežimų žmonių ir 
į daiktų, Miliauskams, kurie vi- 
isados mus šelpia, bulvariškia- 
nis, darbininkams, rinkikėms, 

i parapijonams ir visiems. Ačiū 
ir jaunanietėms už pasidarba
vimų.

CHICAGO HEIGHTS
Spalių 26 d., t. y. ateinantį 

sekmadienį, įvyks mūsų šv. 
Kazimiero ir So. Chicago Šv. 
Juozapo parapijų didelis, su
dėtinis piknikas, Vytauto dar-

Jaunamečių susirinkimas į- že. Mes visi rengiamės važiuo- 
vyks pirmadienį, spalių 21 d., ti iš abieju parapijų. Kvie- 
parapijos mokyklos kambary, čianie ir visus mūsų draugus 
po pamaldų. Visos prašomos — čikagiečius. Įžanga dykai.
atsilankyti. Yra daug dalykų 
svarstymui. Motinėlės paragi- 
nkit savo dukreles įsirašyti 
šion draugijon. Mokestis tik

Lauksime. 
Spalių 13 d. įvykęs šokių

Povilas ir Antanas Vilkai s^as prasidėjo.
dr-jos “Lietuvos Ūkininko’’1 
atstovai į viso pasaulio lietu
vių kongresų, spalių 9 d. grį
žo namo.

Sykiu su jais gijžo ir K. 
Krikščiūnas ir B. Kuciukas.

Broliai Vilkai Lietuvoj iš
buvo pustrečio mėnesio. Ap
važiavo daug vietų. Ateinan
čiam dr-jos “Lietuvos Ūkini
nkas” mėnesiniam susirinki
me, spalių 20 d., žada daug 
papasakot apie pasaulinį lie
tuvių kongresų ir įspūdžius iš 
Lietuvos.

I. Lukošiūtė, fin. rašt.

25c į metu*. E. Kelpšienė sias.

vakaras parai), svet., su “ba- 
sket sočiai” buvo sėkmingiau-

Rap

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

lų ir Grabnamių
-------- o--------

pamink-

Išrinkta komisija nunešti 
rezoliucijas miesto valdybai. 
Susirinkimas uždarytas.

Kitas susirinkimas įvyks 
spalių 16 d., Lietuvių Liuo- j 
sybės svetainėje. Jau pl ikiau- , 
so ir darbuojas 19 draugijų.

E. Kelpšienė, rašt.

Š. K. A. R. 9 skyrius širdi
ngai dėkoja visoms, kurios au
kojo Centro piknikui, P. Še-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

------------o-----------

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

/ PA! N-E X PELE E R M 

Ii. ,illl

Norėjo pabėgti — pašautas. 
George Vasilenkos, 5120 So. 
Damen av., Dilingerio metodu 
bandė pabėgti iš Kankakee, 
kalėjimo. Kalėjimo sargų su-i 
nkiai pašautas.

Sunaikinimu
Krutinaja

reikalaukit vitame pasauly
psgarsejasio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris sufaikia greitą ir 

alangvinimą

B IT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių)

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Laimėjo rinkimuose. Ma- 
ckensie King, Knnados li- 
beralų partijos lyderis. Už
vakarykščiuose pnrlamenlo 
rinkiniuose liberalų jiartija 
išėjo nugalėtoja konservą* 
tistų partijos su esamu pre- 
tnieru Richard Bennettu.

(Acme Photo)

sauskienė, Sabonicnė, Brazai-, Spalių 4 d. Lietuvių aodi- 
tienė ir dain. Lauraitienė. torijoj įvyko lietuvių spulkų 

Chicagos l’rov. \arg. pir- valdybų susirinkimas.
I mininkas, muz. V. Daukša pra j Svarbiausias dalykas tame 
dėjo vakarų savo gražia kai-f suvirinkime svarstytas buvo 

jba. Kalbėjo: prol. A. S. Po- Įaį taip vadinamas “Direct 
jcius, stud. B. Bulota, varg. KeJuction Loan”, tai yra pa-
Glemža iš Indiana Harbor,__________________ ______
varg. Brazaitis, dain. Laurai
tienė, varg. Mondeika, Railie
nė, pats šeimininkas, varg.
Raila, svečias gerb. kleb. kun.
Iiupšis iš Spring Valley, gerb. 
kleb. kun. Bartkus iš Kewa- 
nee, kuris užkvietė visus Chi
cagos vargonininkus ir jų žmo 
nas lapkr. 3 d. atvykti į Ke- • 
wanee, nes jo parapijoj iškil- ' 
alingai baigsis irgi 40 vai. at-. 
laidai. į

Baigiant vakarienę, kalbėjo 1 
visų mylimas varg. dvasios va 
das, gerb. kleb. kun. Linkus, ■ 
dėkodamas visiems vargonini
nkams kad savo giedojimu 
kuo gražiausiai puošė jo pa
rapijos metinius atlaidus.

Ieva Lukošiūtė

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Be Progressive about your appeafatice! If you don't likę the 
color of your hair—cnange it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! tt 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We'll help you select a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it mort allurlng.

Atsr/f /Art rea^ao u<hh a tbttt-fttch ttrand tf ytur 
tmir trr tvill trtat it tnd rtlarti it. potlptiit/, 
u itb a*r rmUttUtitdtrtituftr CLAIROL /r«w/*r*/.

J. Lulevicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radijus
S. M. Skudas
I. J. Zulp
J. F. Eudeikis

4092 Archer Avė. 
Pilone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

1646 West 4Gth Street 
Phone BOUlevard 5203

668 West I8th Street 
Phone CANal 6174

718 West I8th Street 
Phone MONroe 3377

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

EŽERSKIS IR SŪNUS
LaldntuviŲ Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULiman 5703

Reikale yra Ir moteris 
natarrautoia.

Lackawicz ir Sūnūs2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271



VIETINES ŽINIOS
TAKSĮ! MOKĖTOJAMS i IR MES MINĖJOME 

SPALIŲ 9 D.
Pirma modifikacija: Kurie NOKTU SIDB. — Spalių 9 

yra pilnai užmokėję 1931 tak- <1. mūsų parap. svetainėj vie
šus, galit gaut atgal iš Cook tinio Federacijos 23 skyriaus 
County Treasurer 15-tų nuo- rūpesčiu buvo iškilmingai pa- 
šimtį ne pinigais, bet vadina- minėta 15 metų Vilniaus už
muš “vouchers” (resites). Jų grobimo sukaktuves, kurios 
galima pridėt prie kitų taksų, pasisekė. Kaip kalbos, taip ir

Antra modifikacija: Šitas programas išėjo puikiausiai, 
dalykas liečia tiktai gyvena Plačiau apie \ ilnių kalbėjo 
mus namus: bungalows, dvie- grįžęs is Lietuvos buvęs “Vy- 
jų ir trijų flatų. Kas turi krau ties” redukt. Zdankus ir vie-
tuvę, o gyvena kitam gale, to
ji nuosavybė skaitosi preky
binė ir už jų negalima gaut 
atgal 15 nuošimčio. Jei kieno 
namas yra trijų flatų ir vie
nam flate yra, pa v., “Barber 
shop” ar grosernė ar bile ko 
kia krautuvė, toji tap pat skai

tinis klebonas kun. J. Svirs- 
kas. Programų išpildė parap. 
choras, tllee klob choras Ir 
seselių prirengti mokyklos vai 
kuriai eilėmis ir dialogais. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Išklausius prakalbų, 
priimta šios rezoliucijos:

tomą prekybinė nuosavybė ir L Mės> North Side lietu. 
negalima gauti atgal 15 nuoš. viai, gausingai susirinkę į Šv. 
Kreiptis reikia tiesiog j Cook Mykolo parap. svet. paminė- 
County Ireasurers Depart- ,jjmuį penkiolikos metų Vil- 
ment (ant pirmų lubų), Bei- niaus užgrobimo grieštai pro- 
kia nusinešti su savim ir pil- testuojame prieš lenkų žiauru

DRAUGO’ RADIO VALANDOS SOLISTĖ

Ona Juozaitienė, soprano, dainuos šiandien per ‘‘Drau
go” radio valandų, kuri prasideda 4 vai. popiet iš stoties 
WE1K!, 1210 kil.

iSPORTAS

MIČIUTA, NOTRE DAME 
FUTBOLININKAS, SUN

KIAI SUŽEISTAS
Vakar pranešta, kad lietu

viui Jonui Mičiutai vyriausio 
Notre Dame futbolo vedėjo 
E. Layden’o įsakyta šįmet, 
daugiau nežaisti futbolo, jg ParaP- Cicero.

Spalių 30 d. Kenosha, "YVis 
Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa-

e ,6
J. E. VYSK. T. MATUUONIS VIZITUOS ŠIAS 

LIETUVIŲ PARAPIJAS
Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir, Lapkr. 3 d. — Sv. Antano 

Pauliaus parap., Rockford, III. parap., Kewanee, III.
Spalių 20 d. — Šv. Kryžiaus! Lapkr. 10 d. — Šv. Antano 

parap., Chicagoj, ryte — Šv. | parap., Omaha, Neb. 
Pranciškaus parap., Indiana, l^apkr. 11 d. Sioux City, 
Harbor, Ind. vakare. Iowa.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — Lapkr. 13 d. Kansas City, 
Cleveland, Ohio. Mo.

Spalių 27 d. — Sv. Antano

'priežasties didelio jam galvos 
skaudėjimo.

.L Mičiutos netekimas 
daro didelę sprųgų

su- 
Notre

Daine futbolo tyme, nes per 
jį tas universitetas susilaukė 
daug savo tymo žaidimo lai
mėjimų.

Mičiutos galvos skaudėjimo

rap., Spring Valley, III.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. A- Tan
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Liukus

met futbolų žaidžia Bert Jo- į Kellogg perkėlė į ‘‘half back”
hnson, kuris, sakoma, yra vie
nas žymiausių žaidėjų fut
bolo istorijoj. Jis žaidžia 
‘‘half back”. Pažymima, kad 
Bert Johnson yra sunku su-

pozicijų. K. Kelogg yra kilęs 
iš Marseilles, 111.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

priežastį surado gydytojas J. laikyti, nes, kuomet neša fut-i
Mohardt, taipgi buvęs žvaig- 

! ždė Notre Dame univ., kuris
holų,* bėga taip smarkiai, kaip 
kad kulka iš šautuvo. Praei-

! dabar gydytojauja Chicagoj,1 Tais metais jis yra padaręs

nai užmokėtų 1931 bilų 
Iždo departamentus išskinti

mus ir kankinimų brolių vil
niečių ir visam pasauliui pa-

Mercy ligoninėj. Čia, po šeš
tadienio žaidimo su IViscon- 

įsin’o univ. J. Mičiuta buvo 
I atvestas peržiūrėjimui.

Vienam per telefonų pasi- 
kalbėjime, gydytojas pranešė

nėjo laiškus ir paaiškinu da- reiškiam grieštų nusistatymų 
lykų. Bet daug yra žmonių, ug Vilniaus atvadavimų, 
kurie pardavę namus kitiems,

2. Mes, North Side lietuirgi jie bando atgaut 15 nuo
šimtį, sakydami, kad jie už
mokėjo taksus ir jiems tas pri
klauso. Bet gavę vadinamų 
“voucber” jie nieko kito ne
gali daryt,
taksus to namo, kurį yra par
davęs. Vėliau pranešiu, dėl ko 
šis nuošimtis yra duodamas ti
ktai iki trijų flatų ir dėl ko 
neduodamas ant didesnių na
mų.

Tėmvkite lietuviškus laik-
rascius.

♦JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais S Iki lt 
Telefonas CANal 1175

!NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
I Telefonas REPublic #600

Telepbone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telepbone: REPublic 9723

‘‘touchdown” prieš kiekvienų 
tymų, su kuriuo Kentuckv 
universitetas yra žaidęs.

Kelly Kellogg

Šįmet Šv. Marijos Kolegi
jai, Californijoj, futbolų žai
džia žymus futbolininkas Kel
ly Kellogg, kaipo “halfback”. 
Toj sporto srity jis yra pa
sižymėjęs, kaipo “full back”, 
tačiau, kad vyriausio vedėjo 
nauja sistema pasisektų, K.

pardavimui namas

ir Sofija Lorencai, O. Pužau-i Arklys trauks g-atvėkari. A-1 
skaitė, P. Gurskis, M. Staše- Teinantį pirmadienį, spalių 21
■iŠ. E. Rimkus ir kiti mltst) d., vidurmiesty bus paroda) -.uojhuo gj.v.ojas p™,.^ 

' "Early Chicago on Parado" I rede-’ul Elmer Lay,l!‘n’ kad 
Parade State gatve bus pra-

Linksma žinia pasiekė mus,, vestas arklio traukiamas an
kstyvas Chicago gatvėkaris.

Netikėtai suėmė vagį. Į He
inz butą, 835 W. 71 St., pašau
kta policija, nes namas buvo

jaunimo vadai.

viai, gausiai susirinkę į Šv. I kad ateinantį mėnesį aplankys 
Mvokolo parap. svet. paminė-. nilbsU parapijų su misijoms 
jimui penkiolikos metų Vii- £arsus misijonierius Tėvas J.

jis abejoja, ar Mičiuta galės 
šįmet futbolų žaisti.

Visos sėdynės išpirktos

Rodos, kad kaip visi univ. 
utbolo tymai ypatingu at- 

apvogtas. Policijai atvykus su sidėjimu ruošias prie žaidimo 
sirinko būrys žingeiduolių. I’ic su Notre Dame univ., taip ir 

čius ir pasižadame iiems tei-1 ftTm’nti žmonėse. Misijos nas Tų žingeiduolių, Clifton žmonės skubinasi iŠ anksto 
kti visokeriopų pagalbų.

3. Mes, North Side lietu
viai, gausingai susirinkę į Sv.

ParaP- paini nįerįaį į,uvo pasigedę B. Pu- !senėj yra revolveris. Sulaiky-
uojunu, 15 metų V,Įmaus už- 3 • tas. Ki5enfj rasta „
grobimo, reiškiame pasipikti 1

niaus užgrobimų, grieštai pro- Bružikas, S. J. Tėvas Bruži- 
kas jau sykį buvo laikęs pasmi » tik užmokėt Testuojame prieš vokiečių kė-

* sinimųsi pavergti klaipėdie- ,nus mesijas ir paliko neišdi1-

įvyks tarp lapkr. 18 d. ir 24 Į Mills, 861 VV. 63rd St., besi- 
d. veržėdamas į priekį, išputusia

______ i kišene užkliudė polięmonų. Tas
Parapijos bazare mūsų biz- į pamanė, kad žingeiduolio ki-

Advokatas C. P. Kai

ATSTOVŲ PRIIMTUVĖS 
SPALIŲ 23

Spalių 23 d., Auditorium 
viešbuty, prie Michigan ir Co
ngress, mūsų organizacijų ce
ntrai bei Chicagos apskričiai 
rengia atstovams į viso pa
saulio lietuvių kongresų pri
imtuves. Vietų užsakyta ne
daug, todėl norintieji daly
vauti priimtuvėse ir pasiklau
syti įdomių pranešimų apie

nimų socialistų laikraščiui 1 
“Naujienos” už apšmeižimų 
seselių Kazimieriečių Lietuvo
je, kas įžeidžia ir čia, Ameri
koje, gyvenančias seseles mo
kytojas Kazimierietes, kurios 
yra šioje šalyje lietuvybės gai
vintojos.

Pasirašo V. Rėkus, 
Susirinkimo vedėjas

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

po nelaimingo įvykio su au- Selis su laikrodžiu ir kitokio-
,tomobiliu serga Šv. Kryžiau? j mis graznomis, kurie buvo pa- 
ligoninėje. Malonu girdėti, kad vogti iš to paties Meinz namo.
jo sveikata kasdien eina stip
ryn. K.

Už keletu stikliuku $200.
Bervyno policijos magistratas 
George Hickman, 232 Prospect 
St., Elmliurst, nubaudė $200. 
Hickman girtas važiavo auto
mobiliu.

Praeitų sekmadieni buvo 
triukšmingiausias bazaro va-

ŽINIŲ - ŽINELES
Drąsus kostumeris. Į resto

ranų 1003 E. 83 St. įėjęs plė
šikas visus patarnautojus su
varęs į virtuvę pradėjo krau
styti registerį. Tuo tarpu į'neduodąs ramumo, susirinkęs 
restoranų įėjo Peter Alias nu-, būrys kaimynų Storees vos n? 
sipirkti kenų alaus. Plėšikas nuline,iavo. Atvykus policija 
ir šiam užkamandavojo: “į mergininkų pasiėmė į save

Už nedavimą ramumo VO3 i f 
nenulinčiavo. Dviem mergai- ! 
tėm pasiskundus, kad Thomas 
Storce, 32 m., 1411 Elston av..

nusipirkti tikietus, kad galėtų 
pamatyti juos žaidžiant.

Henry' Taylor, Ohio State 
tikietų pardavimo direktorius 
praneša, kad visi tikietai dėl 
Notre Dame-Ohio State žai
dimo yra parduoti. Parduota 
77,000 sėdynių (tikietų) ir 
1,000 rezervuotų.
Buvęs žymus futbolininkas
Jim Crowley, buvęs vienas 

žymiausių Notre Dame futbo
lininkų ir vienas garsaus Knu 
te Rockne’s “Four Horse- 
nien”, dabar yra vyriausiu 
Fordham univ. futbolo vedė-

Pardavlmul 2 pagyvenimų medinis 
namas po 4 kambarius. Kartu par
siduoda Ir vieno fleto rakandai pi
giai. Priežastis, savininkas Išvažiuoja 
j Lietuvą.

1416 SOUTH 50tli COURT 
Cicero, Illinois

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

DARAR RODO

LA SALLE

Lietuvų, Klaipėdos ir Vilniaus karas. Nenuostabu, nes tai bu vir^uvę’ Alias Kjiebė už. sa- globų, 
kraštus, prašomi iš anksto į- vo parapijos biznierių va«a- vo revolverio. Plėšikas iššovė.;
sigyti įžangos bilietų arba re- ras. Didžiuma biznierių, kurie 
zervuoti vietas. Tikietų gali- ■ visuomet uoliai remia parapi-
ma gauti pas visus kolonijų 
veikėjus bei “Draugo” redak^

jos reikalus, aplankė bazarą 
ir įnešė labai daug gyvumo.

cijoj. Rezervacijas priima re-Į Kai kurie turėjo gerų giliuki, 
ngimo komisijos narės: S. ha- j ypač O. Bagdonienė, kuriai te- 

•kalienė (Telef. Prospect 3222), !ko graži minkšta kėdė, kurių 
J. Čepulenė (Telef. Prospect padovanojo Roosevelt Furni- 
3655), A. Bacevičius, 1850 Wa ture Ko.
bansia avė. ir “Draugo” re
dakcija. Priimtuvių vakarų 
viešbuty tikietai nebus par
duodami. Dėl to visi arba ti
kietų iš anksto įsigykite, arba 
rezervacijas paduokite. Tikie- 
tas 1.25.

Ateinantį sekmadienį vėl ba 
zare įvyks kas nors nepapras-

Kulkų palietė Allaso nosį. Ta
da Alias puolė ant plėško ir 
parsimetė ant grindų. Patar
nautojai iš virtuvės subėgo į 
pagalbų. Ir plėšikas — Ed- 
ward Erstinan, 8119 Dame 
av., — atsidūrė Bridevvell su 
įlaužtu galvoje kaulu.

PLATINKITE “DRAUG/

Kad to universiteto futbolo 
tymų gerai išlavinus, J. Cro- 
wley panaudoja nemažai gu
drumo buvusio garsaus futbo
lo vedėjo Knute Rockne siste
mos.

Žymus žaidėjas
Kentucky universitetui, kaip 

praeitais metais, taip ir šį-

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASAŽIERIŲ 
SEDAN

su built-in trunk, kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu de luxe įrengimu, kaip tai, hot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire, visi langai safetv glass, dual 
chime triūhos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
Įmokėti reikia tiktai $360, ininiant jūsų dabartinį karų mai
nais, o balansų galima išmokėti lengvu General Motors planu

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

JOHN P. LAVAI I)
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279J

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I {.AKTINĖJE

♦Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’»S. 5 Sedan 41. Trunk, parant. kaip naujaa.......... MM
BUICK ’SS. 5 Sedan 47, labai pulkus, garant............................... #7#5
BUICK ‘35. C’ub 8edan au trunk. garantuotas ..................... «7#5
BUICK ’3&. 5 Sedan 47 garantuotas ........................................... #875
BUICK '34. 6 Coupe 58, mažai vartotas, garant.......................... #745
BUICK '34, 6 Sedan 67, pulkus karas, garant........................ #745
BUICK '88, 6 Sedan 67, tobulas, garant..................................... #645
BUICK '32, 5 8edan 97, tobulam atovy ...................................  #450
BUICK '32. 5 Coupe 96, labai putkua. garant......................... #450
BUICK '32, 6 Sedan 87, tobulam stovy .................................... #450
BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj ....................................... #295
BUICK. '29, Z-4 Coupe, žemai apkalnuotaa ......................... # #5
BTTTCK '29, 6 Sedan 47, gražus mažas karas ......................... ##5
BUICK '27. 5 Sedan 47, baxgenas ............................................ • 45
CADILLAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ............................................ #2#5
CADILLAC '29, Town Sodan, trunk, žema kaina.....................#175
CADILLAC '28, 1 Sedan, bargenas ............................................ #145
DODOE '33, 5 Sedan. geras mažas karas .............................. #805
HUDSON, *29. B Sedan, bėga O. K..............i................................ # #5
LA SALLE '81, 5 8edan, pulki vertybė........................................#875
LA SALLE '80, 5 8edan, 6 drat. ratai ................................... #275
LA 8ALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai ........................................ #145
LINCOLN '10. 6 8edan, labai paikas ........................................ ###6
PACKARD '32, 7 Custom 8edan, tobulam stovy..................... #775
PIERCE ’##. 8 Coupe, labai pulkam stovy .............................. #1S5
PONTIAC '35, 5 Sedan, bullt ln trunk, tobulas ................. #745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

to. Tai bus mūsų parapijos kn
neavelkūs, atrauna aavo jėgaa. svei
katą Ir paaldaro atlpreanl Ir ryveant1 
po to kaip Jie vartoja NUOA-TONE 

NUOA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl motery Ir vyry. kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juoa svel- 
kesnlals, tvirtesniais Ir priduoda Jiems 
naujy spėkų darbui. Jel<u Ifla eante 
annaa arba allpnaa. pamėginkite NU
OA-TONE. Po keletą dienu Jūa pa- 
atebAalte dideli pagerinimą.

NUOA-TONE parduodama* vlaoee 
valatlnySloae. Nepriimkite pamArdžto-

Niio užkletAllmo Imkit—UOA-RObį 
llmy Nlekaa kltaa luma nepaaelhAa 
taip kaip NfTOA-TONE
— Idealu LtnoauotoJa viduriu ŽSe Ir 
Me

mokyklos alumniečių vakaras. 
Šimtas alumniečių, gyvenan
čių šioje parapijoje ir tollaus

„ ... . , organizuoja savo jėgas ir ža-Per priimtuves bus išpildv- ® . .. . ,
. » da “subytyti” visus buvusiusta ir gražus programas. , J . . ....vakarus. To viso judėjimo 

priešakyje atsistojo P. Šalti- 
niieras, žinomas veikėjas, mū
sų alumniečių, vadas, Antanas

R. Kom.

GARSINKITĖS "DRAUGE"

11
•ros /our

eVes

Night and Morning
Dėl akly pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akto.
Saugus Kūdikiams tr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

Write for Free Book
**A World of Comfort for Y©vf MURINĘ CŪMPANY t”,',pJoo

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

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvai# išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run


