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50 VALSTYBIŲ PASISAKO 
BOIKOTUOTI ITALIJĄ

Lloyd George gi reikalauja, kad 
Italija būtų blokuojama

NEŽIŪRINT TŲ VISŲ SANKCIJŲ,
ITALIJA DAUGIAU GINKLUOJASI
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GENEVA, spal. 20. — T. 
Sąjungos pilnaties susirinki
me 50 valstybių pasisakė boi
kotuoti Italijos visokį ekspor
tų, kad iš svetur ji negautų 
jokio pelno karo vedimui. Po 
šio nusprendimo Sųjunga nu
traukė sesijų ir susirinks šio 
spalių mėn. 31 d., kad prane
šus, kaip kurios valstybės i 
tai atsineša ir kaip jos vyk
do boikotų.

Prieš boikotų pasisakė tik 
Austrija, Vengrija ir Albani
ja. Dar nežinia, kas bus daro
ma su šiomis iškrypusiomis 
valstybėmis. .Sakoma, kad 
joms bus leista pasirinkti vie
nų iš dviejų: arba išeiti iš T. 
Sąjungos, arba pasisakyti už 
boikotų. Pažymima, kad T. 
Sųjungos nuosprendžiai yra 
svarbesni už visus kitus tarp
tautinius įstatymus ir sutar
tis.

Prie šio nutarto boikoto pa
kviestos prisidėti ir nepriklau 
sančios T. Sąjungai valstybės, 
kaip tai J. A. Valstybės, Bra
zilija, Vokietija ir kitos.

Anglija pažymi, kad taikos 
išlaikymas yra ne vienos T. 
Sųjungos darbas. Visas pasau
lis privalo už tai dirbti.

Anksčiau T. Sąjunga pas
kelbė ginklų ir amunicijos em
bargo Italijai.

LONDONAS, spal. 20. — 
Buvęs Anglijos premjeras T.lo- 
yd George randa, kad T. Są
jungos pripažintos tos ir kitos 
sankcijos prieš Italiją nesus
tabdys karo Etiopijoje. Jis 
randa, kad Italija ir vargo iš
tikta turės galimumo ir pakan 
karnai pajėgų vesti karą prieš 
Etiopiją. Griežtasis sankcijų 
vykdymas neįmanomas ir T. 
Sąjungos pastangos galų gale 
baigsis abelnuoju nepasiseki
mu.

Kad sustabdžius italų karo 
veiksmus, reikalingos griežtes
nės priemonės. Tuojau pradėti 
Italijos blokavimą ir uždaryti 
italams Suezo perkasą. Tik 
šios priemonės būtų sėkmin
gos, pareiškia Lloyd George.
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ROMA, spal. 20. — Italija 
neužilgo turės 1,200,000 karei
vių reguliarėje tarnyboje. Pas 
kelbta, kad artimiausiomis die 
nomis bus pašaukti tarnybon 
1915 metų kliasos jaunuoliai.

Be to, bus pašauktos kelios 
k'.iasės karo laivynui. O apie 
Kalėdas oro pajėgas sudarys 
apie 3,500 lėktuvų.

NUOSTOLIAI PRIEŠ ŪŽI 
MANT AD0WĄ

GUADALAJARE, MEKSIKOJE, 
AREŠTUOTA 31 KUNIGAS

BLOGĖJA LENKIJOS SANTYKIAI SU 
ČEKOSLOVAKIJA

Jugoslavijoj susektas didelis 
fašistų sankalbis

VARŠUVA, spal. 19. — Pa- MEXIC0 CITY, spal. 20.— 
aštrėjo Čekoslovakijos santy- Karo departamentas paskel- 
kiai su Lenkija. Į bė, kad Guadalajare areštuota

Čekoslovakijos vyriausybė i 31 kunigas ir perduota krašto 
išvijo lenkų konsulą A. Klo- prokuratūrai. Katalikų kuni- 
cą iš Moravska Ostrava. Kon-j gai kaltinami už “rengimąsi 
sulas kurstė ten lenkus kovo-, prie maištų” ir už priešreli-
ti prieš čekų autoritetus. ginių “įstatymų” peržengimų.

Lenkai atsakydami j Tai, pe- Areštavimus įvykdė krašto
šalino du Čekoslovakijos kon
sulus — iš Krokuvos ir Pozna

Ši demonstracija įyvko pastaromis dienomis Venezia rūmų aikštėje. Diktatorius Mussolini 
gyvena tuose rūmuose. Apie 30,(XX) jaunųjų fašistų dalyvavo demonstracijoje. Mussolini šia 
proga išdalino dovanas vadams pažymėdamas, kad jie yra atsakingi už 1,200,000 italų jau- niaus.
nuolių sąmoninimą. j (Acme Photo) Į Gali įvykti abiejų kraštų

i IMPERATORIUS SULAIKĖ MEKSIKOS PRIEŠRELIGI-i SUSIRGO KON. JUOZAS militarinis susikirtimas.

NIAI ĮSTATYMAI NĖ
RA ĮSTATYMAI

SVIRSKAS KUN. DAMJENO PALAIKAI 
BUS PAIMTI BELGIJON

kariuomenė.
Visam krašte ima reikštis 

gyventojų sąjūdis prieš barba- 
rišką vyriausybę. Kad atitrau 
kus krašto domę nuo šio są
jūdžio, vyriausybė ima griež
čiau kovoti prieš katalikus.SVETIMŠALIŲ ŽUDYMĄ

• - ■ ■ ■ »
ADDIS ABABA, spal. 20.—

Patirta, kad gofa giminės tū-1
kstančiai kovotojų planavo už- WASHINGTON, spal. 19 
pulti šį miestą ir įvykdyti Krašto katalikų gerovės

I svetimšalių skerdynes. ; konferencija (National Catho^
S< LASSIE UŽDRAUDĖ Į jj0 Walfare Conference) at-

UŽ S ĮIMTI PLĖŠIMAIS1 Kai apie tai painformuotas spaudin<) (brošiūrą)
ADDIS ABABA, spal. 20,-' apie kasikį, persekiojimas

-kelW, kad tas ga£a gimines , Meksikoje. j. J Bark<1,
žygis bus skaitomas maištu ir ' c g p , NCWC. p,neraiis 8(!.
vadai bus griežtai baudžiami Pretorius, knygelės įžangoje 
mirties bausme. pareiškia, kad Meksikos pre

zidento ICardenaso paskelbtas 
sprendimas d!ėl bažnytinių ir 
kitų savasčių suvalstybinimo 
nėra jokis Įstatymas, bet tik

Porą tūkstančių metų Etiopi
joje gyvavo paprotys, kad žy
giuojantieji karan kovotojai 
pakeliui galėjo plėšti ramiuo
sius gyventojus, atimti nuo jų 
galvijus, visokį maistą ir ki
tus daiktus.

Imperatorius Haile Selassie 
dabar panaikino šį paprotį. Iš 
leido įstatymą, kuriuo uždrau- j 
sta visoki plėšimai. Kas rei
kalinga kovotojai turi pirkti. 
Be jokio atlyginimo jiems 
pristatomas tik šienas ir paša
ras.

Šiuo būdu imperatorius ap
saugojo vietos ir apylinkių 
svetimšalius nuo grasiančio 
jiems pavojaus. , .

DAUGIAU, KAIP KLASTŲ įstatymų pašiepimas.
niniNIMA2 V Kun. Burke pažymi, kad ti-UIUmilvlAd krieji krašto įstatymai yra

- ------------ • tie, kurie sutinka su žmonių
NEW YORK, spal. 19. — valia, kurie reikalingi tvar-

Amerikos komitetas religijos 
reikalu paskelbė pareiškimą,

NUMATOMOS DIDELĖS 
KAUTYNĖS

ADDIS ABABA, spal. 20.—
Etiopijos vyriausybė iškėlė 
aikštėn, kad gausingos etiopic 
čių pajėgos sukoncentruotos
Makale aplinkiniuose kalnuo- tikėjimų žymieji asmenys.

Vakar staiga susirgo kun. 
J. Svirskas, Šv. Mykolo para
pijos klebonas, Nortb Side. 
Paimtas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę.

HONOLULU, Hawaii sa
los, spal. 18. — Belgų kara
liui pageidaujant, kun. Da- 
mieno palaikai iš Molokai 
raupsuočių kolonijos bus pa
imti Belgijon — į jo gimtinį 
kraštą.

ilgu# metus
dirbo tarp raupsuočių, kur 
minė ir palaidotas.

BELGRADAS, spal. 20. - 
Jugoslavijos slaptoji policija 
susekė jau gerokai įsigalėjus} 
fašistų sankalbį. Sakoma pla
nuota sugriauti vyriausybę ir 
įvesti fašistų diktatūrą.

SOCIALIU TEISINGUMO Kun _ 
UNIJA GYVUOS SU WPA PUČIAMA

I
, WASHINGTON, spal.‘ 19.
— Krašto vyriausybė perei-

i tą pavasarį buvo skelbusi, kąd
m , ,, apie šių metų lapkričio 1 <L
Teismas pripažino kaltu . ...ji turėsianti darbo pne pvai-

GREAT BARRINGTON, 
Mass. spal. 19. —fČia atosto
gauja radijo kalbėtojas kun. 
C. E. Coughlin iš Detroito. 
Kažkas paskleidė žinią, kad 
jo sudaryta organizacija — 
8ocialio teisingumo unija (So
čiai Justice Union) būsianti 
paneigta ir užmesta.

f
Kun. Coughlin tai griežtai 

užgina. Jis sako, kad ši or- I 
ganizacija dar daugiau bus ‘ 
didinama narių skaičiumi. A- j

M. ŽENGĖ NUBAUSTAS 
IKI GYVOS GALVOS

Mandeville Zenge, 26 m. amž.. 
iš Mo. už d<r. W. J. Bauer 
nužudymą ir jį nubaudė ka
lėti iki gyvos galvos.

GREEN IŠ NAUJO IŠ
RINKTAS

rių viešųjų projektų 3,500,000 
bedarbių.

Tik pora savaičių liko iki 
nustatyto laiko, o iki šidl dar
bas duotas tik apie 1,311,000 
bedarbių. Dviejų savaičių lai
kotarpiu nebus galimybės duo 
ti darbo daugiau kaip dviem 
milijonams bedarbių, kad pa
darius skirtą kvotą.

Kai kas spėja, kad ima 
griūti visa WPA struktūra ir 
kongreso skirti keturi bilijo
nai <2ol. bus išsklaidyti be
tiksliai ir nenaudingai.

Yra žinoma, kad WPA va
dovybėje yra pasireiškę rim
ti nesusipratimai viešųjų dar
bų paskirstyme. Valdininkai 
šiandien yra daugiau užimti 
politika, negu krašto gaivini
mo reikalu.

kos, teisingumo ir laisvės už
tikrinimui. Kiti gi visi įstaty
mai yra stačiai sąmoninga ti- 

savo naujais sprendimais ne ranija.
vien tik savo klastas didina, n
bet sąmoningai siekia, kad Cardenaso paskelbtas spren _________
i$naikin>us krašte visas rali- * lma* tad . yra. niekas kitas, paįrauk(a įįįoa unijon milijo-

kaip tik tiramia, su kurios . -.„ piliečių.
pagalba pati vyriausybe griau
ja ir naikina visus kitus pa-į Kun. Coughlin pareiškia, 
grindinius įstatymus, kad iš-, kad jis neremia, nė nepeikia ,

kad Meksikos vyriausybė su'

gijas-
Šį komitetą sudaro įvairių

se.
Italai yra pasiryžę pulti ir

. cr.T,. ,, ., , nA 'paimti Makale, už 60 myliuASMARA, Entrea, spal. 20. r . , ’ . , , 'nuo Adowa. Spėjama, kad to
se apylinkėse turės įvykti pir-

ŽUVO 6 ITALAI JŪRI
NINKAI

ATLANTIC City, J.,
teinančią žiemą su radijo pa- 8paj 19, — Amerikos darbo 
galba bus išjudintos valstybės federacijos suvažiavimas iš 
C alifornia, Washington, Gre-lnaujo įtrinko savo prezidentu 
gon, Golorado ir 1 tah ir bus Green— organizuoto dar 

bo vadą veteraną.

APSUPO 700 ITALŲ
DESSYE, Etiopija, spal. 20. 

naikinus religiją, pamaldas ir prezidento Roosevelto. Sako,.— Praneša, kad etiopieciai ko-

— Italų spaudos biuras tik da
bar paskelbė, kad prieš užim
siant Adową italų susirėmime 
su etiopiečiais Gasciorki apy
linkėse apie 400 etiopiečių žu
vo ir sužeista. Iš italų pusės: 
37 žuvo ir sužeista.

Keturi žemesnieji Entiscio 
distrikto vadai pasidavė ita
lams. i

ALBXįANDRIA, Egiptas, 
mosios ęįidelės kautynės. Etio-' spal. 19. — Du gariniai kati- 
piečiai yra pasiryžę žūt būt j lai susprogo italų garlaivyje 
sulaikyti italų veržimosi Etio- ■ Ansonia ir sukėlė gaisrą. 6
pijos gilumon.

STALINAS ATLANKĖ SA
VO MOTINĄ

jūrininkai iš įgulos žuvo ir a- 
pie 20 sužeista.

KUBA PRIEŠ ITALIJĄ

LA VALIO TAIKOS 
PASIŪLYMAI

PARYŽIUS, spal. 20. — 
Prancūzijos premjeras Lavalis 
iškelia taikos pasiūlymą Ang
lijai, kad Italija pasisavintų, 
užimtas Etiopijos teritorijas ir 
visą Etiopiją eksploituotų e- 
konomiškai.

MASKVA, spal. 19. — So
vietų laikraščiai rašo, kad di
ktatorius Stalinas rado tin
kamą laiką nuvykti į Gruzi
ją ir ten atlankyti savo moti
ną.

Spauda apie tai rašo be

HAVANA, Kuba, spal. 19. 
— Kubos vyriausybė nuspren 
dė nutraukti prekybą su Ita
lija ir remti Etiopiją.

KAUNAS. — Vidaus rei
kalų ministeris eigulį A. Žvir

mažiausio entuziazmo, kadan- lį, kuris pranešė policijai, 
gi pas bolševikus vaikams ne kur yra pasislėpęs plėšikas P. 
gerbti savo tėvų yra raudo-1 Juška, apdovanojo 200 litų 
noji “dorovė”. pinigine dovana.

religines įstaigas.

Šioje knygelėje be kitko at- 
spaudintas nesenai išleistas 
Meksikos vyskupų ganytojiš
kas laiškas. Šiuo laišku vy
skupai nurodo, kiek daug Ka
talikų Bažnyčia yra dirbusi 
krašto gerovei ir kiek daug 
iš naujo būtų pasiaukota ge
rovei, jei Bažnyčia būtų iš
laisvinta iš sunkiųjų retežių, 
kuriais krašto valdovai suvar
žė jai visokią laisvę ir teises.

.pasiryžęs remti principus, ne^votojai apsupo apie 700 italų 
asmenis. Svarbiausias gi pri-. kareivių prancūzų Somalilan
_ _2 __ _ X * — _ -1 2 X _ _ * * 1 « -1 X a « m n v i 1»

ŽEMĖS DREBĖJIMAS IŠ
TIKO HELENA

HELENA, ,Mont, sapl. 19. 
— Žemės direbėjimas ištiko šį 
miestą ir apylinkes. Du asme
nys žuvo. Yra suženstųjų. Su
gadinta daug namų.

ncipas, tai kredito nacionali
zavimas, kad nusikračius tar
ptautiniais bankininkais.

SUSIKUMŠČIAVO DU
DARBININKŲ VADAI

ATLANTIC CITY, N. J., 
20. — Vakar prieš už

darysiant Amerikos darbo su
važiavimą su kumštimis susi
kirto United Mine Workers of 
America prezidentas J. J. Le 
wis su United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of A- 
merica prezidentu W. S. Hut-
cbeson.

Kiti suvažiavimo dalyviai 
perskyrė juodu besiraičiojan- 
čiu ant aslos.

do šone ir vyksta smarki kova.

ŽUVO AUTOMOBILIO
' KATASTROFOJE

Vakar Brookfielde automo
bilio katastrofoje žuvo Jonas 
Sinkus, 48 m. amž., 4608 So. 
Spaulding avė. Su juo auto
mobiliu važiavusi Marcelė 
Yankus, 44 m. amž., 4024 So. 
Maplewood avė., sunkiai su
žeista.

Sinkaus automobilis sudilau 
žė su kita mašina.

KįAUNAS. — Žiemių km. 
(Šimonys) kūdroje prigėrė 
M. Grucytė 16 m. amžiaus,

MIRĖ RUDIŠKIŲ KLE
BONAS

KįAUNAS. — Rūgs. 20 d, 
mirė kun. Juozapas Žiogas, 
Rudiškių klebonas. Velionis 
buvo gimęs Rudiškių parapi 
joje 1868 m. Mokslus ėjo 
Šiaulių gimnazijoje ir Žemai 
čių kunigų seminarijoje. Ku 
nigu įšventintas 1891 m.

“oras
CHICAGO IR APYLINK.-

kuri apmirusi nuomariu įvirt. Numatomas pragiedrėjimas ir 
to į vandenį. šilčiau.
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PADEKONES DIENA LIETUVOJ

••Trimite”, Lietuvos saulių organe, už
simenama apie įvedimų Lietuvoj savotiškos 
Padėkonės Dienos. Išaiškimuna ten apie A- 
įii' rikos l’udėkonės Dienų su jos kalakutais.

Lietuvos Ūkio Pažanga

Rugsėjo mėn. 22-27 Kaune drai, Lietuvoje pagaminuini 
buvo suruošta Lietuvos žemės kambariniai baldai yra nė 
ūkio ir pramonės paroda Ji kiek neblogesni už užsienine- 

Kadangi Lietuvoj populeiiška \ia žąsis, tai tun>j0 tikslų atvaizduoti Lie- se gaminamus. O tai padary- 
siiiloma ten Įvesti Amerikos Padėkonės Die
nos pavyzdžiu “Žąsies Dienų”.

tuvos žemės ūkio stovį ir jo ta tik paskutiniųjų nepilni,
padarytų pažangų per pusk u dešimties metų bėgyje. Pir- 

.... tiniuosius penkerius metus, mosios Lietuvoje amatų mo 
Clevelande vengrų komunistų laikiaše'o ^-žiūrint to, kad parodoje ne- kyklos buvo įsteigtos tik 1921 

įbuvo matyti stambiųjų žemės metų pabaigoje. Dabar jų jai.redaktoriui valdžia grasina deportacija 
vo Žygį valdžia teisina tuo, kad vengrų ko 
munistas išsiimdamas pilietines popieras pri

K0D1L NEMAŽĖJA NEDARBAS

Yra pripažįstama, kad Amerikoj pramouė 
ir biznis yra pagerėję. Kartu yra pripažįsta
ma, kad bedarbių skaičius po senovei pasi
lieka didelis.

Tokio dalyko stovio priežasčių yra nema
žai. Viena tokių priežasčių yra tai ta, kad 
Amerikos darbdaviai nuo seno rūpinasi su 
ko mažiausia darbininkų apseiti. Savo dar- 
bus taip tvarko, kad tik sumažinti darbinin
kų skaičių. Mašinoms įgyti ir joms gerinti 
kapitalistai pinigų nesigaili. Žiūri bi tik jos 
užvaduotų darbininkus. Kaip Fordas su sa
vo automobiliais ir traktoriais “lengvino” 
arklių padėtį, taip kapitalistai su savo maši
nomis “lengvino” darbininkų padėtį. Toliau 
kapitalistai priešinas darbo valandų trum
pinimui.

Mašinų išradimai ir jų tobulinimas, ži
noma, yra geras daiktas. Geras ir kapilalis-

ūkio šakų ir stambiosios pra- yra septynios ir jas lanko ke- 
monės, vis dėl to ji buvo ga- Ii šimtai žmonių. Tuo būdu.

I
šia, kad šioje parodoje visiš- amatus pradeda vis daugiau

, , , , kai nebuvo svetinių kraštų kreipti dėmesio, nes supran-Ne\v Yorke yra komunistų mokykla, ku-, , . ... . , , , , .„ . , .. . ,. x • I eksponatų. Visa, kas parodo- ta, kad iš jų ateityje bus gurioj visa tvarka taip nustatyta, kaip Rusijos . , .. . .. . . . . ,J r x ije buvo išstatyta — tai sa- Įima pelnytis neblogas uzdar-
vas lietuviškas darbas, sava bis. Amatų mokyklos dar ga tarnautojų Amtorgo — sovietų pre- „ , . . , . .... , .. .d ° gumyba. Joje turėjo progos mina ir įvairius metaliniu?

! pasirodyti ir Lietuvos ūkinin- daiktus bei kai kurias žemės
kas, ir šeimininkė, ir prarno- ūkio mašinas. Viena jų yra 
nininkas, ir amatininkas. j net padariusi granatos šovi 

Visa paroda buvo pada t i n- nių ir aviacijos lėktuvų, 
ta į 12 skyrių: smulkiųjų že J Žemės ūkio statybos, lini 
mes ūkio šakų, pievų kultu- ninkystės, pievų bei pelkių 
ros, namų ruošos, jaunųjų ii- kultūros skyriai parodoje at- 
kininkų ratelių, žemės ūkio1 rodė kaip tikras ūkininkų u- 
tyrimo, žemės ūkio statybos, niversitetas. Čia buvo matyt 
minių pramonės, amatų, žemės išdėstyti kaimo sąlygoms pri 
ūkio spaudos, žemės ūkio sų- taikinti trobesiai, jų vidaus 

i skaitybos ir pramonės bei įrengimai, gera ir bloga sta- 
į prekybos. t tybos medžiaga, stogams ;L-

Smulkiąjų žemės ūkio Sakų ngti medžiaga, įvairūs ūkini- 
skvriuje buvo rodomos Lietu-1 nko įrankiai, ir t.t. Be to, čia 
voje užaugintos žąsys, antys, buvo matyti ir linų sėmenys 

1 kalakutai, balandžiai ir visa augantieji ir užaugę linai, pa

siekė Amerikai ištikimybę, o dabai eina prieš na jj01nį jr įvajvį. Svarbiau- jau ir Lietuvos gyventojai
Amerika

mokyklose. Ja lanko 35 vaikai. Tai sūnūs ir 
duktery
kybinės agentūros.

* * ♦
Šįmet Amerikos tabokos augintojai už 

savo taboką gaus $7,500,000 daugiau, negu 
1932 metais.

* * *
Yra pranašaujama, kad šiltas rudens o- 

ras tęsis iki metų pabaigos. ,

LIElUVĄ APLANKIUS
■ - - Rašo L. šimutis__________

SVEIKS, SENASIS PASAULI!

Nors važiavom gražiausiu ir didžiausiu 
laivu, nors oras visoj kelionėj pasitaikė pui
kus — niekam nereikėjo nei sirgti nei nu
vargti, kel vis dėlto buvo smagu pamatyti 
žemelę, jos nemačius per ketvertą dieną. Ir 
tie, kurie kelintą kartą keliavo per okeaną

Savotiškiausia profesija — varnų
gaudytojai. Šios profesijos nėra nie
kur kitur pasaulyje, kaip tik Klai
pėdos krašte, Neringos žvejų kai
meliuose. Rudens metu, audroms ne
leidžiant plaukti į jūrą, žvejai su 
tam tikrais tinklais eina gaudyti 
varnų, iš kurių mėsos jie šeimynai 
pagamina skanius pietus. Šiame pa
veikslėlyje matome vieną tokį me
džiotoją, kuris dantimis perkanda 
savo aukos galvą, kad varna nega
lėtų pasprukti. Nėringės žvejai pra
deda savo įdomios medžioklės sezo
ną apie spalių pradžią.

ATVYKSTA “MAISTO” ATSTOVAS

tams ir visuomenei. Bet kai dėl mašinų pa- ! ir tie, kurie niekuomet Europoj nebuvo buvę,
gerinimo pulkai žmonių lieka be darbo, tai 
jau kitas dalykas. Bedarbių badu nemarinsi 
-- jie turi būt maitinami, jie gauna “relie- 
fą”. “Relieiui” reikalingos lėšos. Jos neat
siranda stebuklingu būdu, o surenkamos tak
somis. Taksas moka fabrikantai ir uždarbiau
jantieji darbininkai. Taigi flfepfeme, kad žmo
nija pateko nelyginant Į užburtą ratą. Js 
v;enos pusės sutaupoma, kai gamyba atlie
kama mašinomis ir su mažai darbininkų. Bet 
tas sutaupąs reikia sunaudoti taksoms mokė
ti bedarbiams užlaikyti.

Nėra nei galimybės, nei reikalo užkirsti 
kelią išradimams ir mašinoms, liet yra ga
limybė gerinti santvarką, gerinti žmonių gy
venimo aplinkybes. Šita kryptimi einant, da
rbų atsirastų begalės. Visi žinome, kad kiek
vienas didmiestis turi “slumsų” su daugybe 
nesveikatingų, griautinų namų. Kad bedar
biai nešaukiami prie griovimo senų lūšnų 
ir statymo' naujų namų, tai reikia pakaltinti 
užsimerkusią valdžią ir ištižusią visuomenę.

*
KARAS IR AMERIKOS BIZNIS

Prasidėjus kariniams veiksmams tarp i- 
talų ir abisiniečių, Amerikos vyriausybė pa
skelbė neutralitetą. Paskelbė, kad Amerikos 
prekybininkai, varantieji biznį su bet kuria 
iš kariaujančių šalių, tą daro savo rizika — 
jei toks prekybininkas pateks kokion nors 
tėdon, tai vyriausybė nestos jo apgynimam

Visuomenės opinija tame klausime jiasi- 
dalino. Vieni sako, kad reikėtų Amerikos 
kompanijoms naudotis proga. Kiti sako, kad 
verčiau atsižadėti tokio biznio, kad tik iš
vengti tarptautinių nesusipratimų ir painiavų.

visi, susijungę į vieną chorą, šaukė — “Svei
kas, senasis pasauli, sveika Europa!“

Kaip malonu matyti Europos krantus, 
taip nesmagu atsisveikinti su kelionės drau
gais. su kuriais susigyveni ir

kita eilė paukščių. Taip pat 
čia sau vietą rado ir kailiniai 
žvėreliai, kaip nutrijos, auk
sinės, sidabrinės ir mėlynosios 
lapės, triušiai. Pagaliau, šiame sausinimo būdai, nusausintų
skyriuje buvo išstatyta ir vai- pievų įdirbimas, pašarinių Žo- 
smedžių, vaiskrūmių, dekorą- lių pavyzdžiai, šieno pavyz- 
tyvinių augalų sklypai, dar- džiai, darbo įrankiai,

kilių pluošto pavyzdžiai, lini 
niai audiniai. Pievų ir pelkių 
kultūros skyriuje buvo paro
dyti geri ir negeri žemės mi

su kuriais susigyveni ir, rodos, ne ke- žovėnis ir gėlėms auginti šilt- Parodoje ūkininkaitėms hu- 
lias dienas su jais draugavai, bet nuo, seniai namiai, paprastas, neapkfu, vo Įrengtas tani tikras namų_ . . . VA- f #
juos pažinai. Taip jaučiasi ne vienus kuris, namas šiltnamis pamidorains, ruošos skyrius? Jafne jos ga 
bet beveik visi. Ir dėl to atsisveikina nuo-' bičių įvairios rūšys, • ūkiškai Įėjo pasimokyti įvairių uogie- 
š’rdžiai ir pasižada susirašinėti ir reiškia
viens kitam vilties, kad kuomet nors dar 
turės progos kur nors susitikti.

Kadangi tuo metu jau buvo daug kalbų 
apie karo pavojus Europoje, aš pamaniau,
kad pasaulio taikai palaikyti būt labai nau- mika ir visa eilė kitų namų 
uinga, jei kas. surinktų visus
nuo kinių pareina taika ir karas, suvaryti nėse Lietuvos žemės ūkio pa-i dalyvavo 
juos į vieną laivą, išsiųsti ilgai kelionei per rodose buvo matomi tik audi- rateliai. Juos sudaro ūkininkų 
vandenynus ir dar tuo metu, kuomet vande- Į niai. Dabar išstatytų įvairių vaikai, kurie susispiętę į tam 
nynuose siaučia audros, tuomet ir artinusi namų pramonės dirbinių rū- ' tikras mažas draugijėles, ra-

vaisių sandėlis, įvairių vaisių nų gaminimo būdų, mėsos, da 
rinkiniai, daržovių krūvos. ržovių, vaisių konservavimo 

Namų pramonės skyriujt ir baltinių skalbimo. Be to, bu- 
buvo išstatyti audiniai, mez- vo parodyta įvairūs baldai gri 
giniai, medžio dirbiniai, kerą- ndims, rūbams valyti įrankiai 

ir valymo priemonės.
tuos žmones, Į pramonės dirbinių. Ankstyves-Į Šioje parodoje pirmą kartą 

jaunųjų ūkininkų

priešininkai, gal būt, susigyventų, susi drau- 'šys rodo, kad šioje sakoje Lie- 
gautų, nekalbėtų apie karą, bet apie taiką. I tuva sparčiais šuoliais žengia

Kažkodėl laivais keliaujantieji žmonės 
susiartina. Jr tai ne vienos kurias tautos, bet 
skirtingų tautų net ir rasių žmonės randa 
bendrą kalbą.

J Prancūzijos uostą Havre mūsų milži
nas “Normundie” įplaukė apie trečią valan-

pirmyn. Namų pramonė visa

teliais vadinamas, mokosi į- 
vairių žemės ūkio darbų ir 
š’aip lavinasi. Dabar visoje

me krašte pradeda vis sinar- i Lietuvoje yra apie 700 jaunų-
kiai klestėti. Reikia tik stebė
tis, kad namų pramonės dir
biniai taip rfųiestingai, suma-

jų ūkininkų ratelių, kurie vi
si turi apie 20,000 narių. J 
jaunuosius ūkininkus Lietuvos

niai ir atsidėjus padaryti. Už Žemės ūkio vadovai
dą po pietų. Tai buvo rugpiūčio 5 d. Jva- tat jie visi parodos lankytojų1 gana

“Maisto” Akcinė Bendro.ė gai susipažinimui su tą pre- 
\ra vienas stambiausių Lietu-|kių gamyba bei rūšimis, ko
vos ekonominio gyvenimo šu- j kios yra eksportuojamos į

Eaiopos ir kitas rinkas •'Mai
sto” Bendrovė yra nutarusi 
pasiųsti į Jungtines Valsty
bes p. Grigonį vietoje pama
tyti įmones ir susitikti su mė
sos produktų gamybos .-pecia- 
!’Šiais!.:“-A'

P. Grigonis iki šiol dirbo 
“.Maiste” eidamas konservų 
ir dešrų skyriaus vedėjo pa- 
ieigas, todėl jis gerai pažjsia 
čionykščių gamybą, mūsų ga
minamų produktų rūšis ir ga
mybos sąlygas.

Amerikoje jis žada būti a-
“Muisto” kumpiams, konser- pie o mėnesius laiko ir išvy- 
vains, dešroms etc. kci iž Lietuvos apb 13-tą šio

LIBERALŲ VIRBUS KANADOJ

Praėjusį pirmadienį buvo rinkimai Ka
nadoj. Esamoji konservatyviška valdžia pra
laimėjo. Laimėjo liberalai.

Jungtinių Valstybių respublikoniški lai
kraščiai rašo, kad girdi Kanadoj ‘New Deal’ 
pralaimėjo. Tuo tarpu VVashingtone reiškia
ma džiaugsmo iš Kanados konservatyvų pra
laimėjimo.

Aišku, kad respublikonai Kanados pra
laimėjusiems konservatvvams kergia vardą 
“New Deal” tam, kad žemint/ Roosevelto 
administraciją.

žiavin.as labai įspūdingas, nes pakrantės gra
žios, pats uostas gerai įrengtas. Iš tolo žiū
rinė miestas Havre irgi gerai atrodė .

I’uo kranto laukė tūkstantinės žmonių 
minios. Jos susirinko ne mūsų pasitikti, bet 
“Normundie’’ pamatyti, juo pasigrožėti. Rei
kia žinoti, kad prancūzai labai didžiuojas' 
šiuo savo laivu, nors jiems jis daug kamavo 
ir, statistikos žiniomis, pelno valstybei ne
duos. Reikia tik Įsivaizduoti — 79,000 tonų 
laivas, kurio pastatymas kainavo šimtais mi
lijonų frankų, pasažierių tesutalpina tik a-

ir buvo tuojau išpirkti.
Lygiai panašiai stebėtinų

dalykų parodoje davė ir Lie
tuvos amatų mokyklos. Jos 
taip turtingai ir organizuotu' 
pasirodė pirmą kartą. Paro 
doje savo gaminius išstatė Te
lšių, Marijampolės, Kaišiado
rių, Seirijų, Panevėžio, Uk
mergės ir Šiaulių amatą mo
kyklos, Vaikelio Jėzaus drau
gijos Kauno amatų mokykla

kreipiu
daug dėmesio, nes po 

keliolikos metų į jų rankas 
pereis Lietuvos žemės ūkio 
valdymas ir ūkininkavimas. 
Parodoje visi grožėjosi pačių 
jaunųjų ūkininkų išaugintais 
paukščiais, įvairiais veisli
niais triušiais, daržovėmis, me
deliais, rinkų gaminiais ir t.t.

Tai tokia bendra šiemet bu
vusios Lietuvos žemės ūkio 
parodos apžvalga. Reikia pa
sakyti, kad nuo paskutiniosios

pie 1,300, kuomet patarnautojų turi net 1,000. | ir keleli krosnininkų bei oa- Į žemės ūkio parodos, kuri bn-
Vadinns, “Noimandie” statytas ne bizniui, 
bet prancūzų tautos prestyžiui kelti ir, gal 
būt, karo tikslams, nes iš jo būt galinta pa
daryti gerą karo lėktuvų vožtuvą.

Prancūzų minios žiopso, džiaugiasi savo 
laivu, bet hies, pasažieriai, rūpinomės savo 
bagažais, nešame juos iš laivo į muitinę,

žytojų kursai. Reikia pažymu tvo Kaune 1930 metais, Lietu
ti. kad Lietuvoje amatų moky
klas lanko, daugiausia maža-

vos žemės ūkis yra labai daug 
pažengęs pirmyn visose sritv-

nieč.iai piliečiai. Tačiau negalė- se. Tiesa, šiemet buvusi žemės
jo nė pamanyti, kad tai mo
kinių darbas. Viskas atrodo 
pagaminta, kaip didžiausią

atidarome, kad muitininkai galėtų matyti,; specialistų. Ypač turtingai at-
kad nesivežtume į Prancūziją neįleist'nų dai
ktų.

Rodos, ne vienas lietuvis su “muitinin
kais” vargo neturėjo.

rodė baldai. buvo i>aga-

lų; bendrovės veikimo laukas 
yra mėsos produktų gamyba 
ii prekyba. Iki š.loi “Mais
tas” daugiausiai savo gami
nių parduoda į Angliją. Pas
taruoju laiku “Maistas”, mū
sų konsulų raginamas, dau
giau pradėjo kreipti dėmesio 
ir i Amerikos rinką. Kita Lie
tuvos galinga ekonominė or
ganizacija “Pienocentras” šią 
metų pradžioje, kai kainos 
buvo patogios, Amerikon, par
davė apie vieną milijoną sva
rų sviesto. Dabar eilė atėjo

Susipažinimui su Jungtinių mėn., todėl būtų pageidautina,
Amerikos Valstybių mėsos pro Lud sį savo dispozicijai *nrin-
duktų gamyba, konservais, ri
nkes reikalavimais ir ypatin-

gerinti savo ūkį ir ūkio pa
žangoje neatsilikti nuo kitų 
kraštų ūkininko. Tai duoda 
pilnos vilties manyti, kad pra
ėjus sunkesniems laikams Lie
tuvos ūkininkas dar spartės 
niais šuoliais žengs pirmyn, 

į Šiemet ir visi parodoje išsta- 
{tyti tiek žemės ūkio, tiek pra- 
> monės gaminiai buvo daug 
vertingesni už 1930 metų pa
rodoje išstatytuosius.

Į Daugelis Lietuvos pramonės 
šakų savo gamyboje daro ir
gi milžiniškus šuolius pirmyn.

tį palyginamai trun.pą laiką 
jis galėtų kuo naudingiausiai 
sunaudoti. P. Grgonis laisvai 
vaitoja anglų kalbą, todėl ka
lbos atžvilgiu sunkumų nesu
sidarys.

I*. Grigonis, kuris Nevv Yor
ke laukiamas apie 25 spalio,! 

'pirmoje eilėje padirbės i<ew 
J Yorke, vėliau Chieago je arti 
imame kontakte su Lietuvos 
konsulais. Reikia manyti, kad 
Aiiuerikos lietuvių Ekononi 
Centrui ir Vaizbos Butams ii. 
Grigonio vizitas bus maloni 
naujiena.

Prie šios progos prisiminti 
na ir tai, kad Pirmasis Pa 
saulio Lietuvių Kongresus į- 
vykęs Kaune, yra priėmęs vi-Anksčiau buvusios menkos, 

vos pirmuosius žingsnius žen-Isą eilę ekonominio turinio re
giančios dirbtuvėlės, dabar iš- 

(augo į stambias pramonės »- 
įmones. Išaugo ne tik savo gu- 
1 mylios kiekiu, bet taip pat ir 
geresnes prekes gamina. Pra-

zoiiucijų. Geistina, kad Ame
rikos* Lietuvių Ekonominis 
Centras, drauge su visomi? ki
tomis čionykštėmis ckonomi 
nėmis organizacijomis, tas

ūkio paroda buvo daugiausia 
smulkių šakų. Bet vis dėl to 
joje buvo galima susidaryti 
Lietuvos žemės ūkio pažange- 
vaizdą. Pirmiausia, kiekvi?

minti iš lietuviško medžio, nam krito į akis Lietuvos u
tačiau niekas negalėjo atskir
ti nuo užsieninio darbo. Ben-

kininkų nenuilstamas noras, 
kad ir šiais sunkiais laikais

monė, taip sparčiai žengianti' Kongreso rezoliucijas apsvar-
pirmyn, irgi duoda daug vil- stytų ir imtųsi iniciatyv ?s ja?
čių manyti, kad dar po ke- vvkdyti, derinant su bendro 
liolikos metų Lietuvai netei-imis Lietuvos ekonominėmis 
kės žemės ūkio pramonės ga-1 pastangomis.
minių įsivežti iš užsienių, nes į Lietuvos Pasiuntinybės 
viskas bus pagaminama krašto1 Iniūrmanijos Skyrius, 
viduje. Tlb. | Wasbington, D. C.
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(Tęsinys) pasakyti per pamokslą Ne-
Sekmadienį, prieš sumą, mie kalbėjo jis apie Bažnyčios

stelyje, rinkoje, šventoriuje 
grupavosi j didesnius ar ma
žesnius būrelius marga minia 
ir visur tegirdėjai žudiko va
rdą jungiamą su garbingu ku
nigo vardu.

— Kunigas, kunigas, kuni
gas!..

O tie, kurie norėjo žvėjoli 
drumstame vandeny, gaudė

šmeižtus, tik įrodė jos patva 
rūmą. Tikintieji patys priva
lėjo suprasti kas buvo norėta 
pasakyti.

Daug kas suprato.
Grupės po pamokslo liko

mažesnės, pagaliau visai iš
siskirstė. Kur-ne-kur buvo li
nksniuojamas žudiko ir kuni
go vardas, bet dabar daug kas

stambias bet naivias žuvis. K- stipriu įsitikinimu tvirtino:
jo gandai, kad tą vakarą, ka
da Valiūnas buvo išpažinties, 
tardytojas ir policijos viršini
nkas buvę pas kunigą. Kiti 
dar kalbėjo, kad kažkas gir
dėjęs klebonijoje kunigą kal
bant su tardytoju apie Žaliū

ką. Vadinasi, įtarimas buvo 
rimtas!

— Kunigas išdavė Jam pati
kėtą paslaptį!..

Ir žmonės grūste grūdosi i 
bažnyčion. Kunigą pamatyti!

Lyg ilgus metus jo nebūtai 
matę.

Lyg kunigas būtą pavirtęs 
kokia pabaisa.

Visi laukė, kad kunigas tei- 
sinsis. Smalsumo pagauti ne
kantriai laukė pamaldų pabai
gos. Ir pamaldos praėjo be 
susikaupimo, atrodė labai il
gai užtęsiamos. Pats klebonas 
privalėjo sakyti pamokslą, to
dėl... Ach, nejaugi jis bus toks 
įžūlūs, kad nuduos nieko ne
žinąs ar nerandąs reikalo aiš
kintis. '•<

— Kunigas nekaltas. Kuni
gas neišdavė jo!

Bažnyčios ir dvasiškijos au
toritetas buvo besugrįžtąs, bet 
vos minios išsiskirstė į savo 
kaimus, vos pasklido po visas 
apylinkes, kaip nauji gandai, 
kažkieno atkakliai platinami, 
tą autoritetą vėl pradėjo griau 
ti. Abejonė, lyg vagis, vėl ap
sėdo, vėl įlindo net į tų sie
las, kurie anksčiau drąsiai 
tvirtino kunigą esant nekaltą.

— G gal kartais?..
Bet klebonija staiga nutolo 

nuo kaimo. Kažkaip nejauku, 
nedrąsu buvo eiti pas tą, ku
ris sutiks tave šiandien iš
skėstomis rankomis, atidarys 
lavo sielos vartus, įlies į juos 
raminančių vaistų, o rytoj — 
išduos. Tą sielą, kurią taip 
nuodugniai apčiupinės, ištirs, 
pažins, rytoj atiduos į niekin
gas rankas.

Ne, į kleboniją nebuvo no
ro eiti.

Klebonija — išdavimo liz-

Po laimingos medžioklės. Antroje 
šio paveikslėlio pusėje matome, kaip 
varnų gaudytojo visos dienos triūsą 
atlygina gausus laimikis, kuris pra
džiugina ne vieną neturtingo žvejo 
šeimą, o ypač. šeimininkę, kuri iš 
kiekvienos varnos padaro skanų vir- 
tuvės kūrinį.

— Jeigu tamsta to nebūtum 
rodęs, tuojau pat policija bū
tų tamstą areštavusi ir dau-

gsmą, sielos ramybę ir gilų baudė jo silpnybė, jo blogi pa-
pasitenkinimą.

Nes ar yra kas gražesnio,
linkimai, jau vien savo šie-- 
los kančiomis neatpirko savo

giau neišleidusi, — atsakė pro ! kaip dovanoti savo priešui? kaltės. Tie, kurie jo žmogumi
kuroras. i Ar yra kas kilnesnio, kaip

— O krata? Ar tai ne iŠda- būti mažiausiam iš mažųjų! 
vimas? Policija įtartinai grei- ( Klebonija nebuvo juoda pu
tni surado drabužius ir batus.. Htūra temdžiusi Bažnyčios žvi-

— Taip, nes tamsta pats pa 
' "odei, kur jie guli paslėpti 
| Rūsy, kur yra atskiras bul- 
J vėms pilti skyrius, kur vis
kas labai gerai sutvarkyta, 
tokios pat rūšies bulvių pa-

lgėsį. .Ji — Bažnyčios idėjų 
ramstis.

Ji — sielos ramybės džiaug
smas.

Ji — gražiausia, nes moka 
priešams dovanoti, kilniausia

pilta rūsies kampe. Kam jos Į nes Yra ^arP inažųjų nia- 
ten? Jeigu tamsta nebūtum iziau8ia-
nusikaltėlis, ir tai kas nors Taip, mažiausia, bet ar yra
pamatęs tą bulvių krūvele bū- ^as svaresnio už ją?..........

• tų paklausęs, kodėl jos atskir- i Žaliūnas buvo nuteistas še- 
| tos, o tuo tarpu tamsta bu- šis metus kalėti. Amnestijos, 
vai nuskaltėlis, tad bulvių iškalėtas laikas, sumažino bau 
krūvelė tuojau atkreipė poli- smę ligi trijų metų.

lais nesirodė, bet taip pat ir sias būdamas, būtum kirvį 
kalbos ir kunigo išdavimą bu- metęs į šalį, pavyzdžiui, iš vi-

Jeigu nesiaiškins — paliks das. 
visus abejoti, toliau įtardinė- Klebonija — juoda politū- 
ti- ra Bažnyčios žvilgesį ir šven-

Aiškinsis — patvirtins savo tumą juodai nudažanti, 
kaltę. I • Nepasitikėjimas, lyg mažu-

vo nutilusios.
Jos vėl prasidėjo teismo po 

sėdį paskyrus.
Teismo salė buvo pilnutėlė. 

Apygardos Teismai atvyko 
vieton nagrinėti šią bylą ir ke
letą kitų. Bet kas buvo kitos 
bylos, palyginti su ilgą laiką 
keletą parapijų jaudinusia by
la.

Minios kimšte prikimšo visą 
salę ir apgulė namą kuriame 
buvo sprendžiama byla. Nie
kas nesidalino įspūdžiais, nie
kas nekalbėjo apie tai, kas 
bus svarstoma. Visi lyg bijojo, 
kad tai, kas buvo jiems svar
biausia, gali nepaaiškėti. 0 
kas tuomet? Iš kur po to ga
lėjo laukti šviesos spindulėlio

durkelės.
— Ne.
— O atrastasis kirvis nebu 

vo pamestas ar užmirštas vie
toje atsisėdus pailsėti, bet bu
vo nusviestas iš gana atstu
mo į tą vietą kurioje jį rado.

Žaliūnas negudriai nusišyp
sojo.

— Žinoma. Aš išmečiau jį iŠ 
fajetono. Bet juk tardytojas 
nežinojo tuomet, kad jį išme
čiau.

— Tardytojas žinojo.
— Kokiu būdu?
— Tokiu būdu, kad daiktas

cijos akis. Tamstai dabar ai
šku, kodėl taip greitai buvo 
atrasti daiktai įrodanti tams
tos kaltumą?

— Aišku.
— Tamsta dar vis manai, 

kad tamstą kas įdavė?
Žaliūnas nuleido galvą.
— Ne, — atsakė.
Minioje pasigirdo šnabždė

jimas. Iš salės, kurioje galvos 
linko prie galvų, ausys prie 
lūpų, šnabždėjimas persimetė 
pro langus laukan ir nuaidė
jo ten esančioje minioje.

— Kunigas nekaltas!..
— Dvasiškija niekuomet nė 

ra išdavusi išpažinties paslap
ties!

Žudikas buvo patenkintas.

štai, jis įsigijo sielos ramy
bę. Dabar tapo žmogumi, nors 
daug kas nenorėjo jo žmogu
mi laikyti, lyg tas nelaimin
gasis, kurį taip skaudžiai nu-

Įspūdis buvo didelis. Papra 
štai, po evangelijos, daug kas 
apleisdąvo bažnyčią — pepa- 
prastai blogas elgesys, pikti
nąs kitus. O šiandien niekas 
nesujudėjo. Bažnyčioje viešpa. 
tavo tyla.

Pamokslas prasidėjo.
Ir baigėsi. . .

tė sėkla įkritusi į derlingą di
rvą augo ir klestėjo. Dar nie
kas nežinojo, kas iš tos sėk
los išaugs ir kas yra sėkla. Ar 
ji duos vaisių, ar varpą nors 
ir didelė išaugs, bet bus tuščia 
ir Bažnyčia, išrovusi ją, — 
sudegins ir sunaikins.

Bet sėkla augo.
Jokio pasiaiškinimo! Net ne- . . . .v . . _ ,, , . , . Veltui gyventojai klausineužsiminė klebonas apie tai.
Parapijonys buvo nusivylę, 

net per daug nusivylę. Van-

i jo teisingumo organus apie

♦
duo paliko toks pat drumstas, 
kaip buvo. Kiek prasiblaivė 
tikrai tikinčiųjų sielos. Ne3 
kas būtų atsitikę, jeigu klebo
nas būtų pradėjęs kalbėti R- 
pie išpažinties paslaptį, apie 
paslapties šventumą? Tuo jis j 
nebūtų baisaus įtarimo pras- 
klaidęs. Net dar blogiau: pi
ktos valios žmonės būtų įžiū
rėję čia kleboną prie kaltės 
prisipažįstant.

Bažnyčia ne tokių apkalti-

Minios akyse buvo džiaugs
mas. Galų gale įtempimas 
tarp klebonijos ir liaudies bu
vo sunaikintas. Dabar vėl kle- 

ibonijos durys buvo jiems at-
sunkus daiktas — kaip kir- viros ir maloniai laukė atei
vis, padėtas vietoje tepalieka nant jų su rūpesčiais, var- 
tik lengvas gulėjimo žymes, o Į ga}s> nelaimėmis, skundais, 
iš toliau mestas daiktas — pn- kad paguostų, nuramintų, su

šelptų, sutaikintų su kaimy-galinčio įsiveržti j tas tam- j rioje žemėje palieka didesnes 
sybes? į ir gilesnes žymes. Atrastasis

Žaliūnas buvo apkaltas ge- j kirvis savo pentimi buvo gi- 
ležiniais. Tai nepaprastai jį į liai įspaudęs žemę. štai foto 
jaudino akyvaizdoje vi&os ini- nuotrauka, kiek giliai žemė
nios pažįstamų, bet šiaip bu
vo gana ramus.

Teismas prasidėjo 
Žaliūnas patvirtino savo

buvo įspausta. Štai išmatavi
mai ir išvados, padarytos prieš 
tamstą areštuojant, iš kurių 
matyti, kad kirvis buvo į

parodymus duotus tardytojui. I vietą kurioje jis rastas, at-
Kalbėjo susijaudinęs.

— Aš kaltas,
prisipažinimą. — Bet kodėl 
man niekas nepasako, kas iš-

baigė savoŽaliūno bylą. Ten buvo tvir- 
tinama, kad jis prisipažino.
Kad jo kaltė, jeigu būtų ir 
neprisipažinęs, buvo aiški. Ko davė mane?
dėl aiški?.. Ną tardytojas tu- Prokuroras nusišypsojo, 
rėjo tikslių duomenų, nesu- -- Kirvis, — atsakė, 
griaunamų įrodymų. Žudikas nustebo, paskui ne

Iš kur gavo įrodymus?
Atsakymas — petimi gūs 

telėjimas.

tikėdamas papurtė galva.
— Mane areštavo pirmadie

nį. Sekmadienį buvau išpaži- 
Tad ar nebuvo pagrindo vėl nties. Tad kodėl jūs nenorite 

garsiai jr įsitikinusiai kalbė- j patvirtinti, kad kunigas mane 
ti, kad įrodymai pas tardyto- išdavė: Juk jam viską pasa-
ją atsirado iš klebonijos, kad 
staigus areštavimas atvėrė Ža-

nimų pergyveno. Ar neišėjo iŠ, liūno lūpas, nes jis buvo gi 
tų visų sūkurių žibanti sąvokiai sujaudintas. Krata?.. Bet.
šventumu ir skaidriu ramu 
mu? Ar jos priešai nenuleido 
savo galvų ir vėl neapsunkino 
savo protų naujų apkaltinimų 
išgalvojimais?

“— Petrai, esi uola ant ku
rios pastatysiu savo Bažny
čią. Ir pragaro vartai neper
galės jos!”

Tad veltui, o Liuciperi, siu
nti ir siantėji!..

Marga minia apleido baž
nyčią susimąsčiusi, su užgę- 
susiu smalsumu.

“— Petrai, eei uola ant ku
rios pastatysią savo Bažny
čią”... • •

Tai buvo klebono žodžiai,

daiktai buvo per daug gerai 
paslėpti, kad juos be kieno 
nors nurodymų atrastų. Dau
giau jokių įrodymų nebuvo!..

Su dideliu smalsumu buvo 
laukiama teismo. Juk ten pri
valėjo viskas paaiškėti. Jeigu 
tardymo kvota nenurodys ki
tų Šaltinių iš kur paimti įro
dymai, tad visam amžiui pa
liks vienas spėliojimas: kuni
gas išdavė Žaliūną Išdavė po 
to, kaip žudikas atvėrė jam 
savo sielą prie klausyklos langelio.

Ilgainiui viskas buvo apmir
šta. Tiesa, klebonijoje niekas 
su savo kasdieniniais reika-

kiau, su vispmis smulkmeno-
mis. į ’.»■

Prokuroras primerkė airis.
— Išpažinties paslaptis ne

išduodama, — atsakė.
— Bet kirvis! Juk policija 3® apžiūrėjimo aktas tos vie- 

surado jį kaip pamestą girto tos, kurioje tamsta buvai par-

nu, pagiežą ar pyktį užgniau
žtų ir jų vieton palaimą ir 
broliškumą pasėtų. Klebonija 
vėl laukė jų išsiilgusi, išskė
tusi rankas. Ji taip nenorėjo, 
kad tie, kurių krūtinėse pyk
tis ir nesantaika su savo bro
liais buvo pasėta prasul/tn 
pro šalį ir teismo rūmuose at
sirastų. Ji taip norėjo tarp vi
sų sėti gilią ir kilnią broliš
kumo meilę, taip norėjo skie
pyti atleidimo, dovanojimo su
pratimą ir iš to kylantį džiau-

mestas iš vidurio kelio.
Žaliūnas išblyško.

— Štai nuotrauka ir smul
kus aprašymas antrojo apžiū
rėjimo, — kalbėjo tardytojas.

s™“™-

kurią tamsta norėjai sunaiki
nti. Išvada: tamsta plovei, ap
žergęs griovį, rankas ir kirvį.
Kraujo likučiai griovio pakra 
ščiais tai paliudijo. Vadinasi, 
nieko nuostabaus nebuvo, jei
gu atrastasis kirvis buvo šva
rutėlis.

Žaliūnas nubraukė nuo ka
ktos prakaitą

— Štai policijos ir tardyto-

žmogaus. Pati policija pripa
žino, kad girtas žmogus gali

kritęs. Pėdos, vedančios nuo 
parkritimo vietos j karietą —

pamesti tą daiktą, kurį jis ne- netvirtos ir netaisyklingos, va- 
SagĮ. , dinasi, arba girto žmogaus,

Prokuroras klausėsi švelniai 
šypsodamas.

— Bet ar girtas žmogus dai
ktus svaido?

— Svaido?
— Taip. Aš sutinku, kad 

girtas žmogus gali pamesti 
daiktą. Bet ar jis tyčia, kad 
nereiktų nešti, daiktus svaido?

— Nesuprantu.
— Ną ar tamsta ir girčiau-

arba apglūšinto. Kovos pėd
sakų nėrą vadinasi, Žudikas 
nebuvo apglūšintas, jis buvo 
girtas. O tamsta kaip tik bu
vai girtas.

— Bet įrodžiau, — spyrėsi 
Žaliūnas, — kad grįžau vidur
naktį, o žmogžudystė, — pats 
tardytojas su gydytoju nusta
tė, buvo įvykdyta jan toli po 
vidurnakčio.

nenorėjo laikyti, patys nebu
vo žmonės, nes sielų neturėjo. 
Nežinojo, kad nėra pasauly 
tokios sunkios bausmės, tokios 
kančios, fizinės kančios, kuri 
atstotų sielos kančias ir sąži
nės graužimą.

O nelaimingasis girtuoklis 
daug kentė!

Jį išvedė iš teismo. Minia 
prasiskyrė, ftjo iškėlęs galvą 
ir dairėsi.

— Vyrai, — pagaliau sušu
ko, — buvau apkaltinęs ku
nigą išpažinties paslaptį išda
vus. Netiesa!.. Kunigas nekal
tas!..

Kalėjimo sargai įsakė tylėti.
— Nueikite pas mūsų kle

boną, — sušuko nekreipda
mas dėmesio į sargus, — ir 
pasakykite jam, kati prašau-

(Tęsinys ant 4 pusi.)

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba
apdraudos Ciuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk: •

S40 West 33 rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
k as n M :.il

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite:

Išvertė P. ir K. JURGELOS

SUSTABDYKIT SVAIGULI 
SU NUGATONE

Nuodai, kurie susikaupta Jūsų or 
ganiame paeina nuo to, kad jinai g» 1 
nėtlnai nelftslvalo lr todėl praplatini 
bakterijas kurio* užkrečia jua Ilgo 
mla, susilpnina Jūsų organlsma I 
jūs kenčiate nuo svaigulio. galvo- , 
skaudėjimo lr t.t.

NUOA-TONE livaro visus nuodui. 
li Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų. kurie atgavo savo spėkas 
Ir pataisė savo sveikatą su ituo pa 
stsbėtlnu vaistu. Jeigu lūs jaučiatės 
pavargęs arba nesvelkaa pamėginki- 
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUOA-TONE 
Parduodamas visose atsiikoinini-n— 
valstinyčiose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UO A-SOI. i 
— Idealu Lluosuotoją viduriu 2 Re Ir 
Rtr ,

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
r

Asltls krūtinėj gali pavirsti j su 
bklą Ilgą Tankiausiai malonus, 
tildantis Mustsrole greit atleidžia 
taltj. Musterole NRRA tiktai 
moatla. Jis yra 'noanter-lrrltant*, 
kuria gelbsti palengvinime skan- 
itno. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūtlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų Ir alau 
g,U Visose vaistinės*

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

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

HAIR. YO|/ 
H ave ------- —

Be progressive ubo u t your apperrtnce! 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 tints your hair in one pleasant 
treatment. We’ll Help you sekct a hecoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

/Ms,'/ ,A,» ro«pe» u>,7A « tbraa-ineb UrtuJ af yna 
bair and wa wffl traat it and ratnrn it. Pattfiaid, 
uitb aar rtcammandaliom f ar CLAIROL traat m ant

BEVERLY lt ING. Con.ull.nl 
hair beauty guild 
116-1 JI 'Vtu 46ih Strsri. N«w York Cit,

Nsms........ ......................................... ....................

Addrss*.,.......................................................
Cin...................................................
Mrl

.z-

Con.ull.nl


draugas Pirmadienis, spalių 21 d., 1935

LIETUVIŠKOJI TADTODAI-iS
LĖ MAŽOSIOS LIETU

VOS PARODOJE

Tai yra dalis (158 pus
lapiai skirta Lietuvai) paina- 

| tinio veikalo, kuriame nagri- 
liejami Vokietijos architektū
ros paminklai.

19(11 m. Prūsų valdžia iš
leido turiningų lt. Dethlefse- 
no knygų: Bauernhauser und 
Molzkirchen i n Ostpreussen. 
Daug iliustruotų lentelių val

tį ■'-X
-Ou

5
•CALL FOR MR. BINGO"

% x- js* *•»•« - Jr ' -fv

Mažojoje Lietuvoje vienas 
tikriausių tautybės požymių 
yra liaudies menus. Vokiečių 
mokslinikai patys garbina Ry
tprūsių lietuvių kultūrų, kuri zduoja Maž Lietuvos statybų,
yra plačiai išsišaknėjusi lie-, baldus, darbo įrankius ir kt. 
tuvių liaudies meno toriuose, i Šios lentelės dabar išstatytos 
I štokių mokslininkų, Možo-' Muž. Liet. parodoje Nr. 8,9 
sios Lietuovs liaudies meno i1' 10. Jas veikalas dar jdo- 
žinovų, paminėtini A. Bezzen-. mus tuo, kad, pradedant kal- 
bergeris \{Uber dus litauische\ būti apie Prūsų lietuvius, sky- 
Haus, — Altpreussisehe Mo-įrius pavadintas Lituuen, mi- 
natsschrift 1816 m. XXIII to- neto skyriaus pradžia išstaty
me, su 21 piešiniu). Dr. F. ta taipgi Maž. Lietuvos paro- 
Tetzneris (Haus und Jlof der doje Nr. 91. Čia Dethlefse-1 
Litauer, “Globus” LXXI1, nas nusakė Prūsų lietuvių 
1897 m.). Wiggertas ir Bur- praeitį, jos stiprinsiąs ypaty- ■
gmeisteris (Holzkirchen und ben ir pradeda kalbėti apie ' spalvotais 
Holzturme der preussischen\ielu\\ė,^ statybų, kuri įtakos Į m* On08 l>iPilienės dar- 
Ostprovinzen, 1905 m.). TaiĮ padariusi liet vokiečiams! ,)as Yra atstovas tų liet. kul- 
labai didelis ir svarbus dar-į Klaus Thiede savo 1934 m.jturos rankdarbių, kurie kalba 
bas, kuris nuodugniai iSstudi-j veikale Deutsche Bauemhuu- ' Pat>'8 už sav0 žemaitiškų ki-

Maž. Lietuvos medinę : »cr be gražios iliustracinės , in<‘-
I Kiekvienas savo

„ *j.z; / <S ,« O > L. __
Skrajojančio smėlio dykuma — Lietuvos Sachara. Ji yra Neringos al

kūnėje. Tai įdomiausia Europos gamtom retenybė. Sidabro baltumos smė
lio juosta iš vienos pusės Baltijos jūros, o iš antros — Kuršmarių plau
nama visų metų laikais pritraukia daugybę keliauninkų iš visos Lietu
vos ir viso pasaulio. Kas nori nebuvęs Afrikoje gauti tikrų Sacharos vaiz
dų, gali tai padaryti, aplankęs Lietuvos gamtos stebuklų.

linais išsiuvinėti

juoja
architektūrų, lietuvių medinių! medžiagos duoda ir įvairių1, avienas savo srities ži- 
bažnvčių ir koplytėlių staty-1 mums naudingų kartogramų. Įnovas’ tyrinėdamas liaudies 
bų. Vertas didelio dėmesio A- Jų viena labai svarbi “liaus- i meno t{l ar dali Rytprū- 
doll'o Boetticherio — Die Bau und Hofformen im geschosse-' 8*uose> ar tai bus liaudies or- 
Kunstdenkmaler der Provinz'nen deutschen Volksgebiet”.1 namentas’ baldai ar
Osepreussen, Heft V. Litaueu ' doje pažymėta Įvairių kaimo,liaU(li(>s architektūra, aiškiai 
(tuo vardu vadinama Prūsų i statybos tipų išsiplėtimas Vo-|Pasa^°' lietuviški baldai, lie- 
Lietuva) 1895 m. oficialus lei-1 kietijoje (Maž. Lietuvos pa- j1 uviskas ornamentas, lietuvis-

IŠDAVIMAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

• Į rodo j e Nr. 16).
Sprendžiant iš šių nurody-

l tų ir daugybės kitų veikalų,

ki namai, lietuviškas liaudies 
menas. Net dar daugiau: ki
tokio liaudies meno, negu lie

si dovanojamas!.. Tesimeldžia sluosc 13
už mane!.. 

Suūžė minia.

vokiečių vadi.ian.uose Bytprū tuviiiko’ 1>nl8,i Lietuvoje nuo
ūkus tūla lietuvių ir! Til“8 lkl Isru“° nSra-

Jonas Burba.j mozūrų liaudies meno “sti-j 
liai”, visai nėra vokiško liau-1

Valiūnas taip kalbėjo/! i dies nieno- Jis čia visai uePri-‘ BALSAVIMĄ TRUKDĖ IR 
PALIEGĖLIAIŽudikas kalbėjo?!.. ' 

lr platino visur žinių:
— Išpažinties paslaptis —

štenta!
O pavakary senis klebonas, 

skubiu žingsniu, kažką ryšu
lėly nešinas, skubėjo ka.ėjimo 
link.

Jo veidas buvo nušvitęs. Lū
pos šnabždėjo maldų.

Nes Bažnyčia ir jos tarnai 
per daug galingi, kad šmktų 
mažiausi pavojų jausdami, ir
nedovanotų savo priešams pa-1 grynas 
vojų tylėjimu nugalėjusi.

“— Petrai, esi uola ant ku

gijo
Mažosios Lietuvon statyba 

yra tokia pat kaip ir Žemai
čiuose. Šiek tiek skirtumų ran 
daine detalėse, ornamentikoje 
ir spalvose. Mat, gamtos gro- 
žyboa leido ornamentikai sa
vaip vystytis.
randame ir Mažosios Lietu-

tuo tarpu anų dienų be jokios ! Iš Lietuvos dalyvavo susi- 
svetimos pagelbos buvo atėjęs j siekimo ministerijos generali-
j rinkinių patalpų ir atliko sa
vo rinkimo pareigų. Ne maža 
ir kitų piktų “išradimų” pa
leista į žmones, tarp kurių, 
pav., ir toks, esu, šiandien Ši
lutėje vedant areštuotų Juk
naičių neramumų kurstytojų, 
kažkoks šaūlys jį pašovęs, 
ndrs iš tikrųjų nieko pana
šaus nėra buvę .

LIETUVA TARPTAUTINĖ
JE GELŽINKELIŲ KON

FERENCIJOJE

Vykusių Klaipėdos krašto I 
rinkimų eigų, kaip nustatyta, i 
atskirose vietose ypatingai i 
trukdė daug senių, paliegėlių . 

Tų patį nies’j,. luošų rinkikų, kuriuos rili-1 
ir .Mažosios Lietu- kiniuose dalyvaujančios orga-fp 

vos audiniuose, juostose, inez- nizacijos priešpiet gausiai pri 
giniuose iv kitur. \ isur ras- yę^ė ir reikalavo, atsižvel- 
tas, ornamento motyvas že- giant j tų žmonių sveikatų, 
maitiskas. Visur jis išlikęs į leisti balsuoti be eilės. Savai

me suprantama, kad komisijųlietuviškas. Paro
doje Mažosios lietuvos lietu- pirmininkai į tų žmonių stovį 
vaitės rūbų eilutė (Nr. 19) atsižvelgė. Dėl to balvavimar 

nos pastatysiu savo Bažnyčių. | surinkta iš Klaipėdos krašto, jr ėjo daug lėčiau, negu nor- 
Ir pragaro vaitui nepergalės Voveriškių kaimo. Jos viršų- nialiai tui buvo reikalinga.
JOS’ tiniai marškiniai išausti

Už Dviejų Centų Štampą

Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtą, overcontą ar topeoatį. Išpildykite 
žemiau paduotų kūponų ir pasiųskite

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

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

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

niausių kriaučių korporacija Chicagoje.
Tarnaujame visuomenei jau 42-tri melai.

KUPONAS

VARDAS

atSresas ..

SKRYBĖLĖS PAIZAM t

1.
PILKA ( ) JUODA ( ) ŽALIA ( ) MĖLYNA ( )

ir Kai kurie tos rūšies balsuoto- 
— jai balsavimo kabinose užtru- 

, ko daugiau kaip po valandų. 
Tuo jie užlaikydavo kitus. Po 
piet tos rūšies balsuotojų bu
vo mažiau ir rinkimai ėjo nor 
nialiai iki pat rinkimų dienos 
pabaigos.

Pažymėtina, kad be šių su 
fiziniais trūkumais balsuoto
jų buvo dar ir tokių, kurie 
sąmoningai trukdė rinkimus, 
užimdami rinkinių kabinas 
net po 4 valandas. Tai bus 
užsienių propaganda paveikti 
asmenys, norėjusieji visais 
būdais diskredituoti KlaiĮiė- 
dos krašto rinkimus.

Rinkimų metu tam tikros 
pakraipos agitatoriai intensy
viai skleidė žmonėse įvairius 
gandus apie Hitlerio atėjimą 

I ir panašiai. Tarp kitko, jie 
išnaudojo ir atsitikimą su po
licininku Fuelhase Klaipėdoje, 
kuris, kaip jau buvo ankščiau 
pranešta, pats būdamas apy
girtis, susikivirčijo su girtais 
darbininkais ir buvo jų ap-, 
stumdytas. Gandų skleidėjai 
visame krašte tvirtino, kad 
Fuelhase bu^ užmuštas, kai

uis sekretorius Jankevičius ir 
geležinkelių valdybos eksplo
atacijos direkcijos direktorius 
Grinkevičius.

Lietuvos atstovams pagerb
ti Helsinkyje suomių lietuvių 
susiartinimo draugija “Kare- 
lios” viešbutyje suruošė va
karienę.

BRITAI IR ITALAI REN
GIAS KARAN

Šionis dienomis Helsinkyje 
prasidėjo “Rytų ekspreso 
tvarkaraščio konferencija ’
kurioje dalyvauja Vokietija, 
Australija, Šveicarija, Vengri dviejų 
ja, Balkanų valstybės, Tarki 
ja ir Irakas.

ALEXANDRIA, Egiptas, 
spal. 17. —• Šiame ruiminga
me uoste yra nepaprastas ju
dėjimas — pasirengimas ka
ram Siauru perėjimu uostan 
.suplaukė daug britų karo 
laivų. Laukiama atplaukiant 

milžiniškų laivų su
lėktuvais.

Žiniomis iš Libijos, tenai 
Egipto pasieniu italų kariuo- 

dirbdina apkasus ir
Tapgi, kelatų dienų vėliau 

Helsnkyje prasidėjo tarptau- Į menė 
tinė geležinkelių tvarkraščiu 
konferencija, kurioje dalyvau
ja iš viso 220 atstovi) iš visų

uropos valstybių, išskiriant 
Sovietų Rusiją. Konferencijo
je buvo svarstoma 380 klau
simų. Ji užtruko visų savaitę.

AKIŲ UGDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMLTKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvini aklų jtamplmą., kuris 
esti priež*dtimi galvos BkaudSjtmo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, ikaudamg aklų karit], atitaiio 
trumparigyste lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra parodančia mažiausias klai
das. Spcoialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedėlioJ nuo .10 Jkl 12, Daugely at
sitikime akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0523

Egipto vyriausybė gyvena 
križį. Anglija verčia Egiptu, 
kad, prireikus, jis griežtai 
stovėtų Anglijos pusėje. Egip 
to vyriausybė no retų už tai 
laimėti kokių nors sau leng
vatų.

ŠVENTASIS SOSTAS AP
GAILI NACIĮI ŠĖLIMĄ
VATIKANAS, spal. 19. — 1 

Vatikanas nepaprastai apgai

vyskupų P. Legge, kurs kalti
namas svetimos valiutos siuii 
timu į užsienį.

Vatikane pažymima, kad 
nacių autoritetai kaskart gi
lina savo kampanijų prieš 
Katalikų Bažnyčių ir darosi 
vis daugiau nesukalbami.

Reikėtų pasakyti, kad na
cių galvose ne viskas yra tv
arkoje. Tuo keliu jie turės 
prieiti liepto galų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
kai kuriose vietose įkasa že- j h, kad Saksonijoj, Vokietijo-. 
ulėje minas. ije. naciai areštavo katalikų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso Pnnne 
PROspect 1028

Res. and Office 
8859 S. Leavltt St.

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROSON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofleo Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 lkl I vak 
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.: PROspect 6278 
Res. Tel.; HEMIock 6141

Rezid.: 2515 W. 69th St.

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:20

Tsl. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki S vakare 
8eredoJ pagal sutari*

Tel. Ofiso BOUIevard 6912—14 
Res. VICtory 2248

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:20-8:80*

756 WEST 35th STREET

Tel. CANal 9887
Res. PROspect 86 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja So. Arteelan Avė.

Valandose 11 ryto lkl S popiet 
< lkl > v. vakaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt 8t)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl • vakaro 

Seredoj pagal sutari]

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutari] 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7968

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tsl. VlRglnla 8ė8«

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—S p. m. 
Nedėliomls pagal sutari]

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1‘erkAIA atn ofisą
1720 WEST 47th STREET

CHICAOO
Valandos: 2 to 5 ir 7 to 9 p. m. 

Teiephonas YARds 2122

{VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 lkl 1:80 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 lkl 12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0884 

Rea: Tel. PLAaa 1400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 0-8 lr T-l v. v.

NodeUotais nuo 10 UU U djeu«

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0402

Ofiso.- Tel. LAFayette 4ul7 
Res.: Tel. HEMIock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 lr 0-2 vai. vak. 

ReitdencIJos Ofisas: 2666 W. «9th St
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomls pagal sutari]

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr 8ubat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlIl 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

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

Vai. 1-4 lr 7-0 vak.
Ketv. lr Nedėliomls susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6792 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street' 
Vai.: 2 Iki 6 popiet 7 lkl 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutari!

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2619 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytgii —
1 lkl 8 popiet — 6 Iki 8:80 vak. 
Nedėliotus nuo 11 ryto Utj 1 p.j>,
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Pagerbkime Mirusius Muzikus' HITLERIS, HIERLIS IR 
VOKIECiy DARBININKAI

SPORTAS
ISTORINIS LAIMĖJIMAS

A f* 1B ” - . S1

Nors mūsų muzikos kultū
ra, palyginti su kitomis tauto
mis, yra dar jaunutė, vis dėl
to ir čia reikėjo žmonių, ku
rie sugebėjo įdiegti mūsų tau

mažiau puošnesnius antkapius. 
Pravedus parulėlę tarp tų ant 
kapių ir papuošimų a. a. J. 
Naujalio ir A. Vaičiūno ka
pų kyla mintis, un/i jau lietu-

tai muzikos bei dainos painė- viška visuomenė iš tikrųjų bū 
girnų. Nesiekiant gilesnės se- tų tokia abejinga tų dviejų vė 
liovės, kurios tyrimas priklau j lionių nuopelnams? 
so istorikams, mums visiems, štai anų kartų kreipiasi j 
ypač tutiškai susipratusiai vi- mane a. a. A. Vaičiūno neper- 
suomen(ės daliai, daugiau ar skiriamas drangas, skulptorius 
mažiau žinoma, kas buvo tr Ant. Aleksandravičius. — Bro- 
kuo nusipelnė Lietuviai a. a. Imk, girdi, jūs, muzikai, su- 
muzikai Č. Sasnauskas, kun. rinkit tiek lėšų medžiagai, o 
T. Brazys, prof. J. Naujalis,1 pastatysiu tam vargšeliui 
dirbę kūrybinį lietuviškos mu Antanėliui paminklų, įdėda- 
zikos darbų, kam, pagaliau, y- Į Inas j jį vį8^ savo širdį. Pa- 
pač iš jaunesnės kartos ėjų- statysiu veltui! — 
sios mokslus Rusijoje, \ oro- j pačių dienų vėl susitin-
neže, nėra žinoma, kiek ener-

Vokietija iki dantų ginkluo
jasi. Ginkluojasi kareiviai, 
ginkluojasi ir darbininkai. 
Darbininkų ginklai — kirviai, 
šakės, kastuvai etc. llierlis, 
Vokietijos darbininkų šefas, 
norėdamas pataikauti Hitler
iui, pradėjo aršiai nacijona- 
linti darbininkus. Šaukia į 
darbininkų minias, kad suau-

Vienas didžiausių laimėji
mų Notre Daine futbolo isto
rijoj tai buvo praeitų šešta
dienį, kuomet tas universite
tas nugalėjo garsųjį Pittsbu- 
rgh’o univ. futbolo tymų, ku
ris šįmet dar nebuvo nuga
lėtas.

Abu tymai yra labai gerai 
išsilavinę, nes vienas prieš ki

. . .. , .. , tų daug negalėjo nuveikti.
k‘.U. Tačiau pasisekė vienam ir ki-

tam tymui gauti “touck- 
down”. Notre Dame laimėji-

;ijos, darbo ir sveikatos įka
lėjo organizuodamas ir mo

kydamas lietuviškus chorus a. 
a. Ant Vaičiūnas.

Čia, galbūt, ne vieta karto
ti seniai žinomai tiesai, kad 
Lietuvos atgimimo istorijoje 
žymi ir garbnga vieta turėtų 
būti užleista mūsų liaudies 
dainai, chorams ir chorve
džiams.

Mes, būdami klausovų ro
lėje, d’ažnai mokame paploti 
katučių, kokioj iškilmėj tarti 
saldų komplimentų, dargi kar 
tais ir pakritikuoti, pakeikti. 
Kamf pifganauj-'-'riSVa /Zttvoina; 
kad muzikai, ypač chorve
džiai, tiė Bohemos sūnūs, mo- 
ko chorus dažnai visai veltui 
ar už elgetiškų atlyginimų. Im 
kime, kad ir a. a. A. /Vaičiū
nų; juk, turbūt, Kaune ir Klai 
pėdoje žinoma ne vienam, kad 
velionis, ypač paskutiniais ir 
priešpaskutiniais -savo gyven
inio kelionės metais, dėl savo 
atviro ir stataus būdo, netu
rėdamas nuolatinio apmokamo 
darbo, stačiai dabavo, kol, pa
galiau, desperacijos pagautų 
jo kūnų priglaudė Kauno ka
pai- ! :

Nesenai teko būti Kauno 
kapinėse ir aplankyti kapus 
a. a. J. Naujalio, A. Vaičiūno 
ir kitų muzikų. Kapugalius 
puošia kuklūs kryžiai, pada
binti vainikais, o netoliese 
nuo jų tais pačiais metais mi
rusiųjų žemės bendrabarbių 
kapai. Daugumas tų kapų am
žinų gyventojų mažai kam vi
suomenėje žinomi, bet, susi
liejus likimui, artimieji pasi
rūpino pagerbti velionis, pa
statydindami jiems daugiau ar

ku muzikų p. Gaubų. Užsimi
nus apie mūsų muzikos veikė
jus, tarp kitų ir apie a. a. 
Naujalį, irgi kilo liūdnų min
čių, kad ir šito didžiausio Lie
tuvos dainos, ir muzikos mo
kytojo kapas ilgisi puošnes
nio, meniškai gražiai padirb
to antkapio.

Tiesa, čia gal kas pasakys, 
anot Puškino, kad velionis sa
vo kūriniais “pats sau pas
tatė nesugriaunamų pamink-

lizmu, kad jaustųsi ne tik iš 
oro nacijonalsocijalistais, bet 
kad iš vidaus jie būtų nacijo- 
nalizmui palankūs, kad jaus
tų jo kiekvienų pulsavimų, kad 
optimistiškai žiūrėtų ateitin į 
naujai besiformuojantį, daug 
laimės žadantį Vokietijai re
žimų.

Kokiais gi metodais darbi
ninkai nacijonalinami ? Labai 
apgaulingais. Jų nacijonalini- 
ino metodas - masių psichologi 
jos eksploatavimas vienam 
tikslui — dabartiniam reži
mui.

Sustato išsirikiavusias ma
ses darbininkų, apsiginklavu
sių darbo įrankiais, išrenka

mų nulėmė kapitonas Marty j 
Peters, padarydamas 28 nių 
yardų “placement kiek”, su ’ 
kuriuo ir laimėjo žaidimų.

Vokieti-

Taip pat šiame paveikslėlyje matome, kad Lietuvos pajūrio ko
pos turi šimtų vaizdų. Pažiūrėjus į šį reginį, stebiesi kokia įvairi savo 
pavidalais Neringa. Vėjo pustomos, m ramios smiltys, amžinai klajo
damos kasdien teikia keleiviui kitokesnį vaizdų: kaip jūros bangos, 
kaip supilti piliakalniai, kaip begalinės lygumos.

iš jų tarpo režimo pakalikus,
Jų”. lačiau taip manyti būtų pas|ato juos masįų darbinin- 
perdaug nayvu. Menininkų tu Rijos priešaky su trimitais, 
rime suskaitytinai, ir jie dir- būgnais, vėliavomis ir šaukia 
bo ir dirba^visai tautai, ^i«: choru Hierlio padiktuotus šū- kiasi Hierliui: 
byloja iį apie 3,000,000 sirdisį | Rius< Werk, mein

Kalbėtojai: Mes išvesim Vo 
kietijų į naujus gerbūvio lai
kus!

Minia: Mes išvesim Vokie
tijų!

Kalbėtojai: Tegyvuoja 
nas vadas, viena tauta, vie
nas reichas, Vokietija!

Minia: Tegyvuoja!
Kalbėtojai: Mes visi darbi

ninkai, — kalviai, batsuviai, 
siuvėjai, dirbsime dėl Vokie
tijos!

Minia: Dėl Vokietijos!

j apie 3,000,
Nejaugi būtumėm tiek suram 

ar perdaug prigulę prie 
savo dienos rūpesčių, kad ne 
rastumam būdų pagerbti velio 
nių vardų, pastatydami ant 
jų kapų vertingesnius pamin
klus?

Minia: Viskas c 
jos!

Darbininkija turi vardan 
draugų prisiekti, kad bus iš
tikima Vokietijos vadui lai
mėj ir nelaimėj. Hitleris, su
tikęs Hierlį, abiem rankom 
spausdamas jo rankų, dėkoja, 
kad jis padeda Vokietijų ves
ti į naujus, “geresnius” lai
kus. Darbininkija, sutikusi 
Hitlerį, pagal Ilielio įsakymų, 
šaukia: “Heil Arbeitsinan- 
ner!”

Hitleris, džiaugdamasis da
rbininkijos “palankumu”, len 

Das ist Ihr 
Parteigenosse

Hierl!” — Tai Tavo nuopel
nas, mano partijos bendrinin
ke, Hierli!!

Hierlis giria Hitlerį, kad 
Hitleris girtų Hierlį (žinoma, 

vie_ į ir “laiptais” keltų). Aršiau
sias barbininkijos nacijonali- 
niinas /Vokietijoj prasidėjo, 
kai susirado bedarbiams dar
bo Nurnberge. Visa spauda 
turėjo šaukti ir trimituoti per 
pirmuosius puslapius apie 
Hitlerio ir Hierlio “genija- 
liškų” sumanumų.

Pažymima, kad per praei
tus tris metus, paeiliui Pitts- 
burgh’o univ. laimėjo prieš 
Notre Dame. Gi šiais metais' 
Notre Dame univ. Pittsbur- 
gli’o universitetui užstojo ke
lių nugalėdamas jį 9 prieš 
6.

Iš tos priežasties Notre Da
me universitetui yra didelė, 
garbė, o visuomenei, ypač ka
talikiškai, didelis džiaugsmas.

Šeštadienį, lietuvis ditroit- 
ietis J. Mičiuta nežaidė. Nu
matyta, kad jis šįmet daugiau 
futbolo nežais, iš priežasties 
didelio jam galvos skaudėji
mo.
ŠEŠTADIENIO FUTBOLO
ŽAIDIMŲ REZULTATAI:

Notre Daine 9; Pittsburgh 6.

Purdue 19; Chicago 0. 
Cincinnati 7; Indiana 0. 
Michigan 20; Wisconsin 12. 
Minnesota 20; Tulane 0.
Yale 7; Navy 6.
Ohio State 28; Northwestern 7 
Mt. St. Mary 7; Gettysburg 7. 
Holy Cross 13; Manhattan 13. 
William&Mary 44; Guilford 0 
Army 13; Harvard 0.
Boston Coli. 18; Michigan S. 6 
Trinity 13; Hobart 6. 
Oklalioma 16; Iowa State 0. 
Nebraska 0; Kansas State 0. 
Catliolic U. 13; Detroit 7.
St. Norbert 7; Carroll 0.

St. Joseph 7; Susąuelianna 0. 
Penn 34; Columbia 0. 
Princeton 29; Rutgers 6.

Tolimuose vakaruose.
Washington 21; Wash. S. 0. 
California 6; Santa Clara 0. 
Dregon 14; idolia 0.

Pietuose.
Alabania 25; Tennessee 0 
Georgia Tech 6; Duke 0. 
Georgia 13; N. Caroline S. 0. 
Auburn 23; Kentucky 0. 
Soutem Methodist 10; Rice 0- 
Texas 19; Centenary 13. 
Louisiana S. 13; Arkansas 7. 
Mississippi 13; Florida 6.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Be to, įėjus į Kauno mies
to sodų ir pamačius ties te
atro rūmų bronzinius a. a. 
Kudirkos ir Sasnausko bius
tu, akys nonoms nenoroms jie 
ško ir daugiau muzikos dar
bininkų statulų. Pasigendame 
a. a. J. Naujalio biusto, nes 
didžiausių savo amžiaus dalį 
ir daugiausia sukūrė a. a. 
J. Naujalis gyvendamas Kau
ne.

Tarp kita ko, reikia pažy
mėti, kad ir pirmiesiems lie
tuviškiems chorams velionis 
dirigavo tame pačiame Kau
no mieste teatre dar 1904 m.

Kaune kalbama, esu Švieti
mo Ministerija tariasi su a.a. 
J. Naujalio giminėmis dėl dar 
neišspausdintų veikalų rankr
aščių įsigijimo ir už tai esu

Nuo
Neuralgitkų 

Skausmų »
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

-------- o--------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
—o—

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
-------- o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Kalbėtojai: Mes užimsim i
Klaipėdą, jūrų!

Minia: Klaipėdą! 
Kalbėtojai: Mes išgrįsime

gatves!
Mi/nia: Iš miestų į kaimus, 

iš kaimų į miestus!
Kalbėtojai: Mes plėšini miš

kus ir dirbsim laukus!
Minia: dėl Vokietijos! 
Kalbėtojai: Mes netarnau

jame kariuomenėj, bet esame 
kareiviai!

Minia: Mes kareiviai su ša
kėm, kirviais, su kastuvais!

Kalbėtojai: Mes būsim pa- 
gelbos grupė savo vadui!

+aIa
KAZIMIERAS BAJORŪNAS

mirė spalių 17 d., 1935, 11:55 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš l’anevėžio Apskr., Ramygalos parap., Pa
šilių kaimo. Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Andrijotaitė, 2 dukteris: Zenajidų ir Steia- 
nijų, 2 sūnus: Alfonsų ir Albertą, ir daug kitų gimi
nių; o Lietuvoj brolį Mykolų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 12001 S. Halsted St. Tel. PULl
man 057/.

Laidotuvės įvyks antradienį, spalių 22 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Š.Š. Petro ir Povilo jiarap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Av. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažy8tamus-ma8 dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnūs ir Oiminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Syrewicze ir 

Sūnus. Telefonas Cicero 294.

PLAUKIA Į AMERIKA
Laivu “Gripsholm” spalių 

18 d. iš Gotlienburgo uosto ir 
laivu “Marieholm” spalių 16 
d. iš Klaipėdos plaukia į A- 
merikų šie keleiviai: M. Du- 
braitė (į Kanadų), J. Zapara- 
ckas, S. Aimontienė, D. Da- 
niūnas, L. Konitzkis, P. Jur- 
kūnienė, P. Dragūnas, U. Dra- 
gūnienė, J. Daukšys, A. Ab- 
račinskas, S. Glikmanienė, H. 
Gudenienė, P. Banys, R. Kubi
lienė, J. Tamulis, B. Radzevi
čiūtė.

Gripsholm atplauks į New 
Yorkų spalių 28 d. ryto.

VI. P. Mučinskas

LAIMĖJO AUSTRIJOJE
VIENA, spal. 18. — Per

organizavus Austrijos ininis- 
terių kabinetų, princas Emst 

pavidalų, pastatytų von Starhemberg, Italijos dik 
tatoriaus (Mussolinio bičiulis, 
laimėjo svarbių politinę pozi
cijų. Šiandien jis užima ka
binete vicekanclerio ir vidaus 
reikalų ministerio vietų. Pir
miau šių vietų turėjo maj. 
Emil Fey. Kalbama, kad Au
strija dabar dar glaudžiau 
susiriš su Italija.

Tai ne viskas. Princas St
arhemberg yra Hapsburgų 
dinastijos atstatymo priešas. 
Daug kas ^calba, kad rasi 
šiam princui teks ^Austrijos 
sostas.

prašoma nemaža pinigų su
ma.

Gal čia būtų rasti kompro
misinė išeitis ta prasme, kad 
Avietinio Ministerija, atsily
gindama už rankraščius, su
rinkusi dar iš visuomenės lė
šų aukų
ant a. a. J. Naujalio kapo 
tinkamų vėlionies vardui ant
kapį.

Pagaliau, to reikalo detales 
turėtų išdirbti tam tikras ko
mitetas, kurio būtų pareiga 
surasti būdus ir lėšų pagerb
ti mūsų muzikų a. a. kan. T. 
Brazio, J. Naujalio ir A. Vai
čiūno vardus.

Tuo klausiniu turėtų susi
rūpinti Kauno visuomenė, y- 

I pač dar gyvi muzikos dar
buotojai, buvusieji vėlionių 

I mokiniai. VI. Paulauskas.

/• 'i

ALEKSANDRAS
MALAUSKAS

mirė Spalių 19, 1935, 3:50 p. m. 
18 metų amž.

Olmė Chicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvą. Joną, motiną Elzbietą (po 
tėvais Marcinkevičiūtė), 6 bro
lius: Boleslovą, Joną, Juozapą, 
PrancMkų, Jeronimą ir Kuy- 
mudą, 1 seserj Auginiją, 4 te
tas: A Viliją, Oną. Elzbietą ir 
Juozapiną, dėdę Andriejų Mar
cinkevičių Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1509 So. 
49th Ct. Cicero, Iii.

Laidotuvės Jvyks Spalių 23 d. 
Ift_ namų 8 vai. bus atlydėtas 
j šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka- 
sirnero kapines.

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvas, Molina, Bn>- 
lial. Sesuo, Tetos, Dėdė Ir Gi
minės.

laidotuvių Direktorius A. 
Petkus. Cicero 2109.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
LaJdotuvly Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkos
J. F. Radžius
S. M. Skudas
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1410 So. 491h Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109
668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Šonus 2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DUCNĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS
HOLUI DARBUOJASI

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyriaus mėn. su 
sirinkime išklausyta raportas 
Srupšos, kad veikalas vaka
rui išrinktas vardu “Meilės 
Galybė“. Tikietai jau plati
nami visose draugijose.

Komisijos nariai vakaro rei
kalui gražiai darbuojasi. Nori
ma padaryti gražaus pelno pn 
rapijai. Komisijoj veikia Vai 
ėekauskienė. Vaičekauskas, O. 
Pocius, šrupšas, Gajauskas, 
Petkienė, O. Gubistienė ir O. 
Ivinskaitė.

Parapijos choras

Parapijos choro laikytame 
mėn. susirinkime įsirašė nau
jas narys Valūnas. Kelertas 
išdavė raportą, iš choro išva
žiavimo į Indiana, o O. Pocių 
tė iš Federacijos skyriaus, 
sus-mo, kviesdama, kad choras 
prisidėtų prie bendro draugi
jų vakaro, kuris bus lapkr. 24 
d., parap. svetainėje. Bus lo
šiama “Meilės Galybė“.

Nutarta surengti sočiai par- 
ty. Į komisijų įėjo A. Pauliū- 
tė, H. Gilaitė, K. Lickaitė, A. 
Stančiūtė, li Meilūnaitė, Gip
sinis, S. Paulius ir C. Paulius.

4

Varg. Justas Kudirka pra
nešė chorui apie operetę ‘Klai 
pėdos Julė’, kurių choras sta
tys scenoj. Pamokos bus kas 
penktadienį, vakarais. Rašt.

Sv. Pranciškaus seserų 
rėmėjos

Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų 2 skyr. susirinkime Nor- 
butienė išdavė raportų iš va
jaus vakaro, rengiamo lapkr. 
17 d., kuriame bus lošiama 
“Tetos atsivertimas”, kad na 
rėš platintų tikietus. Taip pat 
išrinktos vakarui darbininkės. 
\ Knygutės išdalintos narėms 
ir kiekviena pasižadėjo veikti. 

Rašt. O. Ivinskaitė

pos. Šios narės yra draugijos 
organizatorės.

Kviečiami visi marketpar- 
kieuiai ir kitų kolonijų lietu
viai dalyvauti iškilmėse. Pra
džia G vai. vakare. Įžanga 50c.

Ieva Lukošiūtė

NORTH SIDE ŽINUTĖS
Nekalto Pras. P. Šv. dr-ja 

laikė sus-mų. Atsilankė daug 
narių. Nutarta suruošti pramo
gų (bunco partv). Diena bus 
vėliau paskelbta.

Dr-ja turės “baby doll par- 
ty, narės Albinos Šeriūtės na
muose, lapkr. 2 d. Pasiklaus
kite narių, jei kas nori daly
vauti toj pramogoj.

L. Vyčių 5 kuopa rengia 
“Halloween“ šokius, parap. 
svet., spalių 31 d. Tikimos 
svečių ir iš kitų kolonijų.

Vyčių basketball sezonas 
prasidės 1 ketvirtadienį gruo
džio mėn. Visi, kurie norite 
žaisti su parap. komanda, at
silankykite į sekamų sus-mų 
arba pasikalbėkite su kuopos 
pirm. A. Slauta. Žaidimai bus 
Šv. Ritos mokyklos gimnazi
joj, 63rd ir Oakley Avė. 7 v. 
vakare. F-s.

TOROS ŽINIOS

10 METŲ SUKAKTUVIŲ
MARQUETTE PARK. —

Spalių 27’d., parapijos svetai
nėje rengiama bankietas su

n r ą r n T

MILITARINĖS LAIDOTUVĖS BUVUSIAM KOMANDIERIUI
Vazduoijamos militarinės laidotuvės mirusiam Chicagoj gen. Milton J. Foreman, buvu 

šiam karo laiku Ulinoiso 33-ios divizijos vadui. (Acme Pnoto)

BUDRIKIS GR|ŽTA Į 
WCFL STOTĮ

Nuo praėjusio šeštadienio 
spalių 19 d., Budriko radio 
programai vęl duodami iš 
galingos WCFL radio stoties, 
970 kil. Jie bus duodami kas 
šeštadienio vakarų nuo 9:30 v.

Per daug metų Budrike ra
dio programai buvo populia
rūs ir visų mėgiami. Todėl ir 
ši žinia bus visu sutikta nuo

širdžiai, nes leidėjai pasiryžę 
nesigailėti lėšų leidiniui pui
kiausių programų, ypatingai 
su didele orkestrą. Taigi, šį 
rudenį visiems bus linksmus 
šeštadienių vakarai. Tai Bu
driko radio klausytojų vaka
rai. Stasys

majoras J. Cerny. Spalių 15 
d. buvo iššaukta net 150 liu
dytojų. Prokuroro policijos

ŽINIŲ - ŽINELES
Honeymomnkai suimti. Po

licija suėmė senių susituokė- 
lių porų: Robert 59 m. ir Ge- 
nevieve 45 m. Richmond’us. 
Jie savo “medaus mėnesius’’ 
leido keisdami neturinčius 
vertės čekius. Patirta, kad ir

kapitonas D. Gilbert jau se- Minneapoly, kur jiedu susi-

nr- ,r Inu inn»49a9W9P9t?9jljB^ite=3ee9 i iw j
Lapų deginimas. Nors lap-| Visi ruoškimės į Sokol salę. 

kritys dar neatėjo, bet lapai Kas sekmad., lapkr. 3 d. ne-
nuo medžių jau krinta. Dau
gelis tuos lapus gatvėse su
šluoja ir uždega. Pusžali la
pai degdami, daro daug dūmų. 
Chicagoj ir be lapų dūmų tu
rime daug dūmų ir smarvės 
ir nereikėtų jų tirštinti. La
pus sušlavus, galima į jėlų 
sugabenti ir miesto atmatų ve
žėjai juos išgabentų.

Žinoma, būt geriau, jei mie
sto valdžia pastatytų “relie- 
l'ininkus“ šluoti lapus ir juos 
pašalinti. Bet miesto valdžia 
neturi tiek proto, kad tą su
galvoti. Tie, kurie lapus sušla
vę, degina ir tirština Chica
gos dūmus ir smarvę ir gi pa
rodo proto štokų.

atsilankys į Sokol salę, 2337 
So. Kedzie avė., 4:30 vai. po
piet, gailėsis paskutinį sykį 
nepamatęs, neišgirdęs gražios 
2-jų aktų operetės ‘Pinafore’, 
kurių statys scenoj L. V. ‘Dai 
nos’ choras, ved. muz. J. Sa vi
rio. Bilietai po 50c., 75c ir 
$1.00. Po operetės šokiai - ba
lius. Grieš žinoma Viktoro or
kestrą.

Atėmė trokų su kojinėm.
Trys ginkluoti plėšikai ant 
Lincoln vieškelio netoli Chi
cagos sulaikė didelį trokų, ku
riuo buvo vežama keleto tūks 
tančių dol. vertės kojinių. Pa
važiavę kiek ir išmetę šoferį, 
plėšikai nuvažiavo savo keliu

Nubaustas. Joseph Sislow, 
21 m., 1933 Crystal St., kuris 
važiuodamas automobiliu prie 

Suimtas laiškų vagis. Poli- pat bažnyčios W. 19 ir So.
Ashland av. suvažinėjo kun- 
Gilroy nubaustas 30 dol. už 
turėjimų netikro automobilio 
leidimų. Nuo sausio 1 iki va-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

cija suėmė Andrew Miller, 
4536 Magnolia av., kuris per 
kurį laikų vogė laiškus iš a-
partamentinių namų dėžučių.
Padarius kratų jo namuose ra- Į kar dienos Cook apskr. auto

mobiliais užmušta 585 žm. ir 
sužeista 13,621.

Kų padaro svaigalai. Fred

JOHN B. BORDEN 4
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 8 lkl 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

sta vogtų čekių $1,500 sumai.

Nukrito ir užsimušė. 14 mė
nesių senumo Ronald Beliec- 
kis, 2830 Otto St., nukrito nuo Neitzel, 48 m., 630 Kensing-
antro aukšto užpakalinių na-,t01! av., La Grange Park, gir- 
mo porčių ir užsimušė. i tas važiavo automobiliu. Po

licijos sulaikytas ir pasodin-
Norėjo vytis pašauta.-,, j *ag Brookfiei(]o kalėjimam Ka- 

Byron Jonės, 66 m. amž, 1516 ||jyime r^sikorf,
E. 74 St., naktį užgirdo, kad ._________________________
kas tai nori atidaryti langų.
išėjus į kiemų pažiūrėti, plė
šikas revolverio rankena Jo- Pardavimui Taverna. Biznis 
nes parmušė ant žemės. Kai , išdirbtas per 9 metus Labai 
T ,• ,-v, .• . prieinama kaina. AtsišaukiteJonės kėlėsi plesiki, vytis, ta- t va| pic

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telepbone: REPublic 9723

PARDAVIMUI BIZNIS

niai tvirtino, kad mūsų mies- 
telv vra didelė betvarkė.

tuokė, yra iškeitę keletu to
kių čekių. sai pašovė į kojų.

po pietų.
7240 South Racine Avenue

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

BUDRIK FURNITURE NIART
3347-49 S. Halsted St.

Pasiūlo Jums pilnų vertybę rakandų už mažas kainas
PEČIAI, LOVOS, SPRTNGSAI, MATRASAI, STALAI, KĖDĖS, SMOKERS, 
LEMPOS, PARLOR SĖT AT, BEDROOM SETAI.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

Spalių 16 d., Lietuvių Na
mų Savininkų klubas laikė 
mėnesinį susirinkimų parapiji
nėj svetainėj. Kuomet klubo 
susinai perkelti į parapijos 
svetainę, Cieeros lietuviai na
mų savininkai, skaitlingai pra 
dėjo rašytis į klubų. Praeita
me susirinkime įsirašė 10 nau
jų narių, gi šiame — 15. Ma
noma, kad iki naujų metų klū 
bas turės virš 100 narių. Klu
bas yra daug nuveikęs lietu
vių tarpe. Bet, kai iš vien di
rbsime, ateity dar daugiau nu 
veiksime.

Visgi lietuviai privertė1 Ci
ceras politikierius su jais skai 
tytis. Gruodžio 3 d. bus balsa-

gražiu programų paminėjimui vimai kas link “bond issae”. 
10 metų Šv. Barboros draugi- Manoma, kad tas klausimas 
jos gyvavimo. balsuotojų bus atmestas.

1925 metais, dar nesant, pa
rapijos svetainės, kelios gabe
snės Marąuette Parko mote
rys su gerb. klebonu kun. Ba
ltučiu, susirinko į Šv. Kazi
miera Vienuolyno kambarį ir 
suorganizavo draugijų. Nuo 
pat susiorganizavimo draugi- 

nuolat kruta, veikia ir daug 
pramogų surengė parapijos 
naudai. Narių skaičius išaugo 
didelis. Yra viena veikliausių 
draugijų Marąuette Parke.

Dabartinė dr-jos pirm. Al- 
kamavičienė su Lazdauskiene 
ruošia turtingų programų ba- 
nkietui. Draugijom šeiminin
kės rengia skanių vakarienę.

Be skanios vakarienės ir 
programo, taipgi bus dovanų 
išdalinimas dr-jos narėms, ku
ris išbuvo 10 metų draugijojo 
nereikalaudamos ligoj pašal-

Pasikorus L. Makutėnui, da
bar komunistėliai pasidarė 

! išblaškytos avelės. Mat, jų va
das nuėjo pas tų, kam tarna
vo.

Valstybės prokuroras Court- 
ney tyrinėja darbelius mūsų 
miestelio policijos ir viršinin
kų. To pareikalavo miestelio

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonun Ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.
PANCIA- 

KA8 DEI, MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. Vlctnry *466 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

NERIA VILNONES 
. MOTI

t CRANE

1936 Radios Gražiuose Kabinetuose 

nuo $22.00 ir aukščiau, žymiau

šių išdirbysčių: Radionas, RCA, Li- 
ccnced, Philco, Zenith, Crosley.

1936 Skalbyklos ABC, Maytag, Wes- 
tinghouse, Apex, Thor, Easy Wa- 
shers, Co’llon Kainos nuo $4LQ-50 
Skalbiama ir Prosijimo mašina už
*59.00

Keletas praeitų metų modelių 
po $00.50 Lengvus išmokėjimai.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boulv. 4705
Nauji Lietuviški programai: Subatos vakare jūs girdėsite gražų programų iš 

stoties WCFL, 970 k. 9:30 vakare.
Taipgi Nedėlios vakare 10 vai. iš WCFLstoties.

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

b
CADILLAC

^1

LA SALLE

DABAR RODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASA2IERIŲ 
SEDAN

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

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

Vartotų Karų Bargenai
RTTTCK ’SR. 6 Sedan 41. Trunk. garant. kaip naujas............. 9895
BUICK '35, 5 Sedan 47. labai pulkus, garant.................................. 9795
BUICK '35, C'ub Sedan su trunk. garantuotas ..................... 9795
BUICK '35. 5 Sedan 47 garantuotas ..........................................   9875
BUICK '34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, garant. .... .................. 9745
BUICK '34, 5 Sedan 57. pulkus karas, garant........................... 9745
BUICK '33, 5 Sedan 67. tobulas, garant....................................... 9645
BUICK '32. 6 8edan 97, tobulam stovy ...................................... 9450
BUICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, garant............................ 9450
BUICK '32. 6 Sedan 87, tobulam stovy ...................................... 9450
BUTCK '81, B Sedan 67. geroj tvarkoj ........................................ 9295
BTTTCK. '29. Z-4 Coupe. žemai apkalnuotas .......................... 9 95
BUTCK •?», g Sedan 47. gražus mažas karas ..........................995
BTTTCK '27. 5 Sedan 47, bargenae ............................................. 9 45
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ............................................. 9295
CADILLAC '29. Town Sedan. trunk. žema kaina..................... 9175
CADILLAC *28. 7 Sedan. bargęnas ............................................. 9145
DODOE '33. 5 Sedan, geras mažas karas ............................... 9395
HUDSON. *29. B Sedan, bėga O. K.................................................. g 95
LA SALLE *91, 5 Sedan. pulki vertybė ........................................ 9375
LA SALLE *80, B Sedan. 6 drat. ratai .................................... 9975
LA 8ALLE '29, 5 Sedan, drat. ratai ........................................ 9143
LINCOLN *90. I Sedan. labai pulkus ........................................ 9996
PACKARD '82, 7 Custom Sedan. toNulam stovy..................... 9775
PTERCE *86. 3 Coupe, labai pulkam stovy...............................9193
PONTIAC *35, 5 Sedan, bullt In trunk. tobulas ................. 9743

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

e

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4*100

Pocahontas Mine Run J

kz


