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PRANCŪZIJA PASKELBĖ EKONOMINĮ
BOIKOTĄ ITALIJAI
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ITALAI ATNAUJINA KARO VEIKSMUS 
ETIOPIJOS FRONTUOSE

Kalbama, kad vedami pasitari
mai taikos reikalu

įa,

ŽENEVA, spal. 27. — Pran 
cūzija pranešė T. Sąjungai, Į 
kad ji nusprendė vykdyti eko
nominį boikotą prieš Italiją. 
Anksčiau taip padarė Anglija 
ir kitos T. Sąjungai priklau
sančios valstybės.

T. Sąjunga susirinks sesi- 
jon ketvirtadienį ir nutars, ka 
da bus pradėtas vykdyti eko
nominis boikotas.

Iki šiol šiaip valstybės su
sirikiavo spausti Italiją: 35 
valstybės paskelbė ginklų ir 
municijos embargo; 14 valsty
bių pasisakė už finansines san 
keijas, ir 7 pripažino ekono
minį boikotą. Laukiama, kad 
rytoj dar daugiau valstybių 
pasisakys už sankcijas.

U. S. PASIUNTĖ ATSA
KYMU T. SĄJUNGAI

_______
AVASHINGTON, spal. 27. — 

Į T. Sąjungos kvietimą, kad 
Amerika prisidėtų prie sank
cijų vykdymp prieš Italiją 
valstybės sekretorius Hull pa
siuntė atsakymą Ženevon. Atsa 
kymu jis nekliudo T. Sąjun
gos skelbiamųjų sankcijų. Tik 
vaizdžiai pažymi, kad Ameri
ka nusistatė būti neutrali, nė 
vienai kariaujančiai pusei ne
parduoti ginklų, municijos ir 
karo medžiagos ir griežtai lai 
kytis Kelloggo Briando taikos 
pakto. Šį paktą yra pasirašiu
si ir Italija, kuri dabar to vi
sa nesilaiko.

Aišku, T. Sąjunga bus pa- 
ktenkinta šiuo U. S. nusistaty
mu.

VILNIUJE ŽUVO 3 
MINĖJOS

(VILNIUS, spal. 26. — Nuo 
įkritusios žvakės į linų krūvą 
pasireiškė gaisras pirtyje. 
Pirtis sudegė. Žuvo trys mo
terys linų minėjos ir 10 kitų 
sunkiai sužeista, taip kad 
vargiai jos pasveiks.

IŠTEISINTAS ŽUDIKAS 
POLICMONAS

Kriminaliam teisme prisie
kusieji teisėjai išteisino išban 
domąjį poliemoną Jeffery O’- 
Donoghue, kurs rugp. 20 d. 
naktį nužudė jauną advokatą 
D. K. Cochrane ties vienu sa 
liunu. Teisėjai rado, kad po- 
licmonas neturėjo pikto pasi
ryžimo žudyti advokatą.

LONDONAS, spal. 27. — 
Žiniomis iš žieminio Etiopijos 
karo fronto, italų koliumnos 
pradėjo veržimąsi Etiopijos 
gilumon, kad pasiekus Maka
le miestą, iš kur jau nebūtų 
didelių sunkumų pasivaryti 
krašto eentran, jei iki to lai
ko nebūtų sutarta nutraukti 
karo veiksmus.

Italų kariuomenės vyriausio 
jo vado gen. de Bono prane
šimais, italai atnaujino verži
mąsi ne tik žieminiam, bet ir 
pietiniam fronte. Žieminiam 
fronte užimta pora sodybų. 
Pietiniam fronte italams pak
liuvę taip pat keletas sodybų.

Žieminiam fronte italai de
da pastangų, kad pasiekus 
Makale miestą, o pietiniam 
fronte — Harar miestą. Šis 
pastarasis miestas yra svar
bus strateginiu žvilgiu. Užė
mę šį miestą italai galėtų 
greit pasiekti ir perkirsti vie 
natinį Etiopijoje geležinkelį, 
kurs Addis Ababa jungia su 
prancūzų Somali lando koloni
ja. Tokiam atsitikime italai 
sulaikytų ginklų ir amunicijos 
siuntimą Etiopijon. Be to, 
tuo geležinkeliu tegalėtų pa
siekti sostinę Addis Ababa..1

Savo keliu, diplomatiniai 
pasitarimai ir toliau vedami 
čia ir Paryžiuje taikos reika
lu. Tikrai nežinoma, bet spė
jama, kad diktatorius Musso
lini vis daugiau linksta tal
kon ir rodo nusileidimų. Jis 
mano, kad T. Sąjunga savo 
paduotas taikai sąlygas taip 
pat pakeis, padarys priimtino
mis Italijai. Žinovai tvirtina, i
kad T. Sąjunga nekeis savo , 
nusistatymo ir galų gale pri- ( 
vers Italiją išsižadėti visų lai-! 
mėjimų Etiopijoje, jei pagei-1 
daus taikos.

Iš italų karo fronto prane
šama5? žinias apie italų laimė
jimus ir veržimąsi pirmyn rei 
kia priimti atsargiai. Tos ži
nios yra ne tik vienpusiškos, 
bet dar ir daug išpučiamos, 
kad palaikius pasitikėjimo i- 
talų tautoje.

Italų spartus žygiavimas sta 
čiai neįmanomas nei vienam 
fronte. Jiems kelią uždaro di
džiausi kalnai, milžiniško di
dumo uolos, pelkės ir sulaiko 
nepaprasti karščiai. Prieš kai- 
truosius saulės spindulius ne
gali išlaikyti žmonės ir gyvu
liai. Italai, suprantama, galės 
palengva stumtis pirmyn ties
dami reikalingus karo maži 
noms kelius. Bet tas darbas 
ims daug laiko — metus ir 
kitus. Savo keliu, pati Italija

iii”** f.
Visos Europos valstybės galvatrūkčiais ginkluojasi, įsigyja galingas moderniškas karo mašinas. Tad ir Ispa

nijos respublika nepasilieka tolokai užpakalyje ir ji skubiai įsigyja naujovines mašinas. Čia vaizduojamas ispanų 
motorinių šliaužiu (tankų) paradas respublikos prezidento rūmų priešakyje. (Acme Photo)

MUSSOLINI SMERKIA
SKELBIAMAS SANK

CIJAS
ROMA, spal. 27. — Fašistų 

maršavimo Romos link sukak
tuvių proga diktatorius Mu
ssolini išleido atsišaukimą fa
šistams. Tarp kitko jis pažy
mi, kad Italija šiandien kovo
ja prieš “biauriausį neteisin
gumą.”

Mussolini taip vadina T. 
Sąjungos skirtas sankcijas 
(bausmes). Jis smerkia jas. 
Pažymi, kad valstybės privalo 
turėti gėdos, jei jos kliudo 
italams veikti Etiopijoje. A- 
not jo, Italijos žygiai yra kil
nūs. Italija siekia civilizuoti 
tą kraštą, kad jis savo< tvarka 
ir gyvenimu prilygtų kitiems 
kraštams.

Mussolini atsišaukia į fašis 
tus, kad jie nepaisytų paskel
bto “absurdiško” valstybių 
nusistatymo prieš Italiją, kad 
laikytųsi vienybės ir draus
mingumo ir kovotų prieš eko
nomišką krašto spaudimą.

EMIGRACIJA Iš LIETUVOS 
RUGSĖJO MEN.

KAUNAS. — Per rugsėjo 
mėn. iš Lietuvos emigravo 
187 žmonės (rugpiūčio mėn. 
173), iš jų į Argentiną — 16, 
Braziliją*— 13, Afriką — 11, 
Kanadą — 1, Uragvajų — 
10, Jungtines Amerikos Val
stybes — 29, Kubą — 3, Mek
siką — 3, Palestiną — 94 ir; 
į Paragvajų 1 žmogus.

kamuosis ekonomiškai, jei bus 
palaikomas prieš ją pasaulio 
valstybių boikotas. Su karei
viais taip pat bus bloga, ka
dangi juos Afrikoje kerta ne 
tik karščiai, bet ir ligos. Pa
galiau nereikia užmiršti lietin
go sezono, kurs už kelių mė
nesių grįš Etiopijon.

Mussolini padarė klaidą per 
plačiai išsigarsindamas, kad 
jis imsis “civilizuoti” Etiopi
ją.

IR ISPANIJOS RESPUBLIKA PRADEDA GINKLUOTIS MODERNIŠKAI

b

ANGLIJA 11 GRAIKIJA UŽGINA SUKI- 140,000 ASMENŲ DALY
LIMUS VAVO RELIGINĖSE VAIK

ŠTYNĖSE

kam tad ji pasisako, kad ji 
pati dideli darbą atlikusi. Pa 
galbininkams nė dėkui.

Anglija tos taktikos laiko
si ir šiandien Italijos klausi
mu.

NĖRA VILTIES IŠGELBĖTI areštuota keletas monarkijos 
MAINERIUS i priešų vadų.

LONDONAS, spal. 27. - K4 ŠIUO METU VEIKIA

LONDONAS, spal. 26. — | ATĖNAI, spal. 26. — Grai 
Anglija nenori panaudoti pr-1 kijos vyriausybė skelbia, kad r ~ "
ieš Italiją blokados sankcijos, visam krašte ir Krito saloje v 1 J" (Per Pa'
Premjeras Baldwinas aiškina, J yra ramu — nėra jokių suki- Daugiau kaip 140,000
kad1 Anglija nenori veikti vie- limų prieš vyriausybę.
na. Prancūzija atsisako gelbė- Vyriausybė nurodo, kad,
ti Anglijai. matyt, gandai apie sukilimus me^ngs^ vaikštynėse

Baldvvinas pareiškia, kati pasireiškė, kai pastaromis die j 
kita būtų, jei Amerika (U.S.) j įlomis pradėta kiloti kariuo 
sutiktų gelbėti Anglijai. menė, kad pasirengus plebi- SUP’^°> kRd pamačius kata-

Anglija yra papratusi, kad Ascitui, įvyksiančiam lapkričio įspūdingą demonstraciją,
jai kas nors kitas gelbėtų vi-!mėn. 3 d., monarkijos atsta- Newarko vyskupas T. J. 
suose jos žygiuose. Po vis- tymo klausimu. Suprantama, £>av0 Popiežiaus Pi

ls balanos priskaldomas di- ’aus sveikinimą vyskupi 
džiausiąs vežimas malkų.

Kariuomenė gi paskirsto
ma po visą kraštą, kad užtik
rinus reikalingą tvarką ple
biscito dienai.

Tačiau pripažįstama, kad

Akaike kasykloje, Japonijoj, 
įvyko sprogimas ir užgriovė 
130 japonų mainerių. 17 lavo
nų jau išimta. Neturima vil
ties, kad nors
jus.

PAGALIAU NUSIKRATĖ 
ATSTOVU

ADDIS ABABA, spal. 27.- 
Etiopijos vyriausybė pagaliau 
nusikratė Italijos atstovu, 
kurs traukiniu išvyko į pran
cūzų Somai ilandą.

VOKIETIJOJ SUVARŽO 
MAS MĖSOS VARTO

JIMAS

BERI,YNAS, spal. 27. —
Nacių vyriausybė paskelbė ... . ,
ničsos vartojimui suvaržymus. i™ • Vilkaviškio apskritį prie tris prancūzus Šnipus.

sviestas nevaržoma 1 akmen» skald5™° darb”' Bnb 
tų plento žemės darbai jauMėsa ir 

tik darbininkams.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK.-

Debesuota, numatomas lietus, 

vidutinė temparatūra.

KAUNO BEDARBIAI

KAUNAS. — Kauno mies
to savivaldybė su miesto be- 

ieną išgelbė- danais jau baigia kloti vel- 
- ėnomis ir drenuoti Marvelės 

____  kelio šlaitus. Prieš keletą die
nų pradėjo betonavimo dar- 

,bus. Neries grantinė taip pat 
panašiu būdu tvirtinama. Jau 
galutinai sutvarkyta Kauko g. 
galas, įtaisyta vandens re
zervuarai, kurie reguliuos 
lietaus vandenį ir patarnaus, 
kaip gražus miesto papuoši
mas. Šiemet numatoma su be 
darbiais atlikti akmens tąsy
mo ir skaldymo darbai, pa
ruošti gatvėms bortus. Kau
no bedarbiai siunčiami taip 
pat ir į provinciją.

ant Reino upės Keri tilto. 
Pirmoji Prancūzija grąžino Vokieti- 

partija 50 žmonių jau išvažia jai du vokiečius šnipus už

KAUNAS. — Paskutiniu 
baigiami ir greitu laiku bus metu žymiai padidėjo gele-
perduoti susisiekimo ministe
rijai. Kauno savivaldybės be
darbiai nutašė 3,000 kv. mtr. 
akmenų, kurie dabar perduo
ti Klaipėdos uosto reikalams.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

hmį

i'

asmenų dalyvavo Švč. Vardo 
draugijos Newarko vyskupi-

Be to keletas šimtų tūk
stančių buvo žiūrovų, kurie

jos kunigams ir tikintiesiems.

NUBAUSTI PENKI ŽU
DIKAI

Penkiems žudikams teis
mas nepripažino bylų nagri
nėjimo pakartojimą ir nu
baudė kalėti.

Iki gyvos galvos kalėti nu
bausti: B. Austin, 23 m., M. 
Jacobs, 21 m., D. Sinnenburg, 
18 m., ir A. Shapiro, 21 m. 
amž.
Penktajam žudikui, Mills Red 

mond, 27 m. amž., skirta 40 
metų kalėti už Miss Marion 
Cozzo, 18 m. amž., nužudy
mą.

Po ištarmės paskelbimo nu 
žudytosios motina, Mrs. Te
resė Cozzo pareiškė, kad ji 
patenkinta teisųio nuospren
džiu.

PASIKEITĖ ŠNIPAIS
STRASBOURGįAS, Pran

cūzija, spal. 26. — Prancūzi
ja pasikeitė suimtais Šnipais

žinkeliais kiaulių pervežimas 
į SSSR. Kai kuriomis dieno- 
mis iš Lietuvos jų gabenami 
ištisi ešalonai. Spalių 4 d. iš 
vežta net 78 vagonai. 18 vi
so šiemet iš Lietuvos į SSSR 
išvežta 2,632 vagonai kiaulių.

POPIEŽIUS PER RADIJĄ 
RAGINA KATALIKUS 
MELSTIS UŽ TAIKĄ

VATIKANAS, spal. 27. —
Krašto Eukaristinis kongre
sas šiandien uždarytas Lima 
mieste, Peru respublikoje.

Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI per radiją kalbėjo į 
kongreso dalyvius. Juos lai
mino ir kvietė, kad melstųsi 
už taikos grąžinimą pasaulini.

KATALIKU KAIMO GYVE
NIMO KONFER. SUVA

ŽIAVIMAS
ROCHESTER, N. Y. spal. 

27. — Rytoj čia prasideda 
Krašto katalikų kaimo gyve
nimo konferencijos 13-asis 
metinis suvažiavimas. Podr
aug ir Krikščioniškos doktri
nos sambrolija turės antrąjį 
metinį suvažiavimą. Sesijos 
bus turimos Columbus Civic 
centre.

Suvažiavimai bus pradėti 
pontifikalėmis aukštosiomis 
Mišiomis, kurias celebruos Jo 
Eksc. arkivyskupas Mooąey, 
Rocbesterio vyskupas. Ja 
sc. vyskupas O’Hara, Great 
Falls vyskupas, šaky* ptoffot- 
slą.

Šiandien popiet Columbus 
Civic centre įvyks priėmimas 
suvažiavimo dalyviams. Kai
mo gyvenimo konferencijos 
garbės prezidentas kun. J. M. 
Campbell sakys prakalbą.

?A

VYSKUPO KONSEKRACI
JA PHILADELPHIJOJE

PHILADELPHIA, Pa. 
(per paštą). — Spalių mėn. 
17 d. mons. G. L. Leeob kon
sekruota5? tituliariu Melą vy
skupu ir paskirtas Harrisbur 
go, Pa., vvskupijon vyskupu 
pagalbininku.

Iškilmės įvyko ŠŠ. Petro ir 
Povvlo katedroje. Jo Emin. 
kardinolas Doughertv, Phila- 
delpbijos arkivyskupas, buvo 
konsekratorium. Kardinolui 
gelbėjo vyskupai O’Reilly ir 
Ryan.

Be to iškilmėse buvo apie 
30 arkivyskupų ir vyskupų ir 
daugybė kunigų.

PENKTADIENI GALI BŪT 
VARTOJAMA MĖSA

Penktadienį, lapkričio nu 1 
d. — Visų Šventųjų svertą, 
visiems katalikams yra leisti
na vartoti valgiui mėsą be 
jokių varžymų, kaip tas nu
matyta kanonų įstatymo nau
juoju kodu. Pažymėta, kad per 
privalomas katalikiškas šven
tes penktadieniais, išėmus ga
vėnios penktadienius, panai- 

i kintas susiturėjimas nuo mė
sos.

J
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“DRAUGAS”
Skelbimą sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbimų kuinoa priaiuni'iutuoa pareikalavus. 
Bendradarbiam* lr kor«*poinl*nliiio* uiAlų n<-*rnitna,

MI aepruAoinu tel padaryti lr neprlalunčlaina tam tiks
lui palto ženklų.

Redaktorių* priima — nuu 4 vai. Ilgi b vai. popiet, 
ifteina kaedien, tvkyrua sekmadienius

PKENUMEKatos KAINA: J. Amerikos valuty bene.

i rių, km* galima ii] įsi d raust nuo 3 iki 12 do-1 
•orių savaitėj.

Viso lo auyvuizdoj, Susivienymas yra į 

! Iviiius, kaip uolu. Už tai lietuviams čia ge-1 
j nuilsiu upsidruusl.

“Priede tu, irfisų Siisivieuvnias yru ir

i prabėgusias vaikystės dienų at Į aukštesnes už nustatytas kai- 
! minimus, kurie juo tolyn, juo nas. Visai eilei skerdyklų ir 

_ labiau blanksta kaip aeropht- maistu krautuvių buvo smar-
Miandien visur ir kone visų ūkiu, pramonės ir prekybos, ,,tts pamažu besitolindamas iš l:iai pagrasintu. Nepaisant to,

Krizio Priežastys

akių. muisto produktų, ypač rieba-
Be Dievo, žmogus yra vi lų kainos beveik kasdien kylu.

LRKSA JUBILIEJINIS VAJUS

LUKŠA organas ••Garsas” praneša, kad 
pereitų savaitę įvykęs Pildomo Komiteto pus
metinis susirinkimas tarp kitų reikalų nuta
rė paskelbt naujų generalj naujų narių vajų.

Vajus prasidės sausio 1-nių, baigsis ba
landžio 3U-tų, 1936 metais.

‘‘Centro vaftlvba nujų narių vajų skel
bia atsižiūrėdama i kai kuriu apskričiu ir 
kuopų prašymus, o svarbiausia atsižiūiėda- 
mu į organizacijos .">(1 im tų auksinį jubiliejų. 
Aiškus dalykus, kud geriausias paminklas 
tam jubiliejui paminėti, tni padidint organi
zacijų nariais, sutraukt po jos vėliava kuo 
didžiausių skaičių narių
ttuomenę ir vaikus.

‘‘Būsimas Susivienymo .Seimas, kuris j- 
vyks birželio {uibaigoj ir liepos pradžioj Clii- 
tagoj, irgi Ims jubiliejinis. Svarbu, kad tu
me seime išduotos apyskaitos įnuodytų orga
nizacijos sustiprėjimų nariais, ypač ateinan
čio vajaus metu.

jaučiamas didelis gyvenimu religijos dėsnius. Rusų rašy- 
pusuiikėjiinus. Žemės ūkio pro tojus T. Dostojevskis teisin-

... . .. .. duktnms žemus kainos, labai i gni sako: Vakarai pametė , siškai vienas šiame pasauly. Visur girdėti tiktai dejavimui
.,v,rt"'-'; Khs. l’l ,k “uso‘. ,liaža žmonėse pinigų, suma- i Kristų, tmlėl jie turi žūti. Ant «<‘» tėvo» >»« motinos, ir nusiskuudimai, kurių reik-

Inoliškaiš ryšiais į vienų lietuviškų vienylx-, _. ( ^„„„jų apv. Kumpos užgulė troški tamsy- »**'• draugų, nei sąjungininkų.1 šti garsiai negalima. .Jau ke-
stipnna lietuvystę. Tik organizuotais lmda-nkin},lkų< pre |jg dėl to, kad ji norėjo atsi- T»vo artimas girsta nieku, ta lėtas Berlyno šeimininkių bu- 
mi islaikysim musų pirmesnių veikėjų per ky||i||h|k|i jr |M.4UIIO,aįMįllUų kratyti Dievo. Technika pu- V<J *»»<>»» ar vyras — lakiu- vo areštuota už tai, kad ban-
\iir,ų n tnū. ų .u vintų iigiiniza ijų. Imnkrotai, atsirado vienose darė didelę pažangų, liet tecb- įjamdu šešėliu, tavo šventa su- dė viešai padejuoti ii vietoje

vaistytame tūkstančiai, kitose nika neatnešė išganymo. Ku- tartis — nieko uereiškiančii Vi kg. sviesto pilko po visų
milijonai bedarbių, kurie vai- ropa daugiau uesimelsdavo: popieriaus lapu. Prof. K \\ svaių. lačiau žmonės gelbsti-
kšėiojti didmiesčių gatvėmis Tetrteinie tavo karalystė |r į J* oisteiris sako; Niekas nelie- si kaip įmanydami. Esti ii to-

“ Prieš vajtii prasidėsiant, bus piruošta įr šaukia: duokite darbo ir teebnika lie Dievo atvedė mus ! ltt,*da nieko pas kitų; pats ii kių pavyzdžių, kaud neatio-

i rgauizuotais lūdimii išlaikysini kitas mūsų 
religines, tautines ir kultūrines tvirtoves ir 
įtaigas.

agitacinio pobūdžio brošiūrėlė, kurioj tilps ,|UolloK yįHas šitas vadina- į pražūtingų katastrofų — sa- 
svarbiausios iulormaeijos apie Susivienyma ,nas ekonominiu krizių. ftaug ko čekoslovakų darini ininis-

teresantas nieko neberands dytų, kad užninkąs iš varto- 
pas susiinteresavusj. Kgiptiš Į tojo paėmė daugiau už inais-

ir u|»-i,lruMiuii» reikšmę. Kuopos gulės lų kag H«„.lien lindo gųlvas Ik- tris, iuž. Doetalek. O galvoto- k“j* ak''-' lig" kllu,l<l to produktus, negu viešiu 1111-
broSinrėln, gauti. iešk.ulumi šito ,Menulio eko- jas Nietėeh mito: Jfla užmu-1,ikr«« savo ,,au,l‘|- Ti' stat-vta> vartotojai, ūkininkui

-Jubiliejinis vajus netruks ateiti, žiū- a<»m,,io krizio „riožasfių. Iš Sėt biovų, tačiau jūa t„.žilll)t [ žtaunės >ra tapę siauro ir tru pralošia kortoms arba jum•jinis vajus 
lėkime, kad būtume tiukamai prisiruošę ir 
kati rezultatais galėtume visi pasidžiaugti”.

kur gi atsirado tas įtaisus kas dėt to atsitiko, kokių že- 
iškrikimus ir tai tilo metu, ka mę jūs išlaisvinat iš jos sau- 
da žmonija, o ypač Kuro|m, lės, ar mes visi aekreiitani į 
gyvena išradimų, atradimų niekų, j Ind ugi ii niekų... liet 
1x4 įvairių įmtohulinimų, tai-'dar keliaujant, tat dar nepa- 
gi triumfo (džiaugsmo) ga- siekė jūsų ausų. Tuo tarpu 
dynę! Priežasčių yra daug. šitie baisūs reiškiniai įiasie- 
Šiandie kaip žemės ūkis, taip J kė netik ausis, bet savo pa-
ii bet koki pramonė gaini- Į sekomis apėmė net paskuti-
na įvairius prmluktus ir reik- nius žmonių tvarkos ir ben-

Nors .•.norikus katalikų visuomene tilo |1,,.|lįs j,,. S5Uj vartoti, 1x4 dau- dradarbiavimo jėgos centrus,
piktinasi, tačiau, jai sunku suprasti, Rodi I gjauSja kitiems parduot. Taip Tačiau viso to tikrosios prie-
llitleris, pids būdamas krikštytu kaiaiiku paį vjKį .stengiasi kuo dau- žasties nenorima suprasti ir
taip bjauriui jiers'-kioja tuos, kurie yra isli- gjaa parduoti ir brangiau gan i tai dėlto, kad jos yra skelbia- ----------

pilnamečius, jau i kimi savo valstybei ir tautai, kurie sųzinin- ti ir ku(, lllHžiau ir pigiau pi r- 'mos l»*»i seua kalki, kurios GOEBHtiLSO ItAMlNiMAi

VOKIETIJOS KATALIKŲ PASIRYŽIMAS

S|Koi>lojc duziiui skaitome apie katalikų 
veikimo varžymų Vokietijoj, apie sodinimų : 
kalėjimų veikėjų, kunigų, vienuolių ir liet' 
vyskupų.

ntpaiegiško savęs ieškojimo duoda gerų arbatpinigių. Taip 
vergais, jie nebenori ir nemo- žmonės slepiasi nuo gestapo 
ka aukotis Dievui, jie nebe agentų, kurie dažnai slankio- 
pažįsta amžinojo Gėrio, todėl ja prie krautuvių stovinėjau 
jie nebeinu to ir žemiškojo gė čių eilėse.
rio, kuriame jie gultų būti vi<; I Oficialiai pranešama, kati 
ningi su savo artimaisiais ir praėjusį mėnesį bedarbių skai 
su savo tikrenybės įstatymais čius padidėjo 7,000. Dabar be 

“Z. P.” — Kos Sukis darbių esama 1,713,695. Iš ki-
------------------ tų šalinių tenka patirti, kad

taip pat buvęs kiek sumažin
tas ir žaliavos įvežimas, kad 
tuo būdu butų galima sutau
pyti pinigų įvežti sviestui ir 
kitiems reikalams. Tačiau ža
liavos importo sumažinimas, 
be abejo, smarkiai atsilieps į 
pramonės pr<xiukcijų, ir tada 
bet.u:mų skaičius turės žy
miai paūmėti. Reikia spėti,

BADO ŠMĖKLA VOKIE
TIJOJE

gai eiita visas pilietines pareigas
Hitleris, įgavęs valdžių, taip kaip ir 

kili diktatoriai, su nieku nebesiskaito. Jis, importui 
siekia pasidaryti viešpm-iu ant visko. .Jis no
ri valdvti ne tik vaisi vlx- ir vokiečiu tauta, 
l.t4 ir Bažnyčių, kuri priklauso ne jtasaidinei, 
lot dvasinei valdžiai — Kristaus įpėdiniui

visi

kti. Dėl to, daromi įvairūs ap jau nebenori klausyti ir nesu- 
suiikiniiuai lx*i suvaržvmat i pranta šių laikų žmogus.

BEPADEDA

Miesto prtsluktų klausimas 
s sunkes

nis. Paskutinėmis dienomis

, ‘liesa, laiko vra užtektinai, 1x4 kuo i ,, .... tr... , ,, , ... .... . . . ; Popiežiui. Hitleris, lyg Er<xlas, norėtu zuanksčiau pradėsime rengtis, tuo geriau pri- .... . . • . .T . ... , . . . . dyti visus tuos, kurių tarpe yra Kristus. Prie*surengsime. Uz ttn kuopos raginamos neati- ,- • B ,

Kristaus jmliktasis ir Hažuy- Vokietijoje darosi vis sunkės-
. čios skelbiamasis mokslas sa-Be to, musų laikais beveik j. . ,4|>. . . . ., ,. . .

visas valstvbes slegia didelės , ,lll,iauMa les 1 ’ ” tas klausimas gyventojams da kad ateinantį mėnesį lxxlar-
_ ; . ' vo karalystės ir jo t eisybes,skolos, t Kis :r pramonė,- no

rėdami įvesti ’iiujų pagerini- . i •' .if i s, ta, jHU Hktti„|)a neįtiki-

vo karalystės ir
o visa kita bus jums pridėta. |.ant,.iaį laukiančių prie mais- getruos jau ne 7,000, o 14,000

rosi tiesiog baisi šmėklų. Ne-I bių registracijos biurai įrc

to krautuvių eilgs darosi vis bedarbių daugiau.

ųirengsune. t z nu kuo|x>s rag 
dėliojant imtis darbo. Išrinkite energingus 
organizatorius ir visi nariai tegu bent šio
garbingo auksinio _į>rog<i’ i»tsiriž-

1*1 ■* • • . ta padirbėt savo mangios organizacijos ge
rovei. Jau |M*reitns vajus |Mir<H*ė, kad pasek
mės buvo geriausios ten, kur uoi.ai dirbo tie 
vien tik valdybų žmonės, parinkti orgauiza- 

, toriai, bet ir visi nariai šit eiitiiziaznm juos

Kristų kovoja būk tai dėl to, kad Jis buvęs 
žydų kilmės, liet tai yra tik jiasiteisiniiuus. 

kovoja |H-ieš visas Vokietijoj esančias 
nes nori, kad jį, lyg kokį dievaitį, 

vokiečių tauta dievintų.

i Jis t • religija

ma ir išlaikyti konkurencijų, .. ---------------- ---------...i ' . . nancint, nes politika sianoien‘ reikalingi ne tik paskolų, 1x4 , . . .. ilgesnes. Nepaisant piopagan

Tačiau visi sveikai protaujantieji žmo
nės žino, kad jis kovoja su vėjo malūnais.

. driba savo dailių su to laikoIMšalpii. tčl »nirutės h-. , . . ... . . , <1|>S nuiiKtens Goebbelso ia-
' ,lvaa,a’ kun '»la'»vn><> niuzi) IninimUj vieI10 kitl

žemę nuo jos saulės. Kraštas svaro svi|,glo lleglllil„a atsl. 
iš krašto, pumamiaiulias iš ža(|-ti wk,j(1 rfi(.ho i(,(.a|l!)

dar .lauuvla. karo skola la-, '‘"•"K”*’“ 'M'- alkanose masėse Goebbelsn ra
dar daugvm kam skolų, n !»■ -tj rj„kaSi san vjak|( „Usigro- 
to dar milžiniškas sumas pra-

ir su.-utes (lva<ia?
mes ūky ir pramonėj, pablo- 

į gėjo ir valstybių piniginė būk 
lė. Tuo tarpu valstybės turi

rija išlaikymas didžiulių ar-
J’oj pačioj Vokietijoj ne pirmų kartų kovo- mijų ir brangūs naujoviškai

rėniė, kalbino uaujiy kandidatus, varė pa- 1 jania prieš Katalikų Bažnyčių. Buvo laikų,
lankių Susivienymui agitacijų. Pavyzdžiui . kuomet rodės jau viso pragaro galybės jia-

' gali būti Cleveland, (Ibio, 142 kuopa, kuri į ' kilo prieš Bažnyčių ir jų išgriaus iš pačių;mas.
vajaus pabaigų tuip buvo įsijiidinus, kad ir ' pagrindų
vajui užsibaigus ji gavo naujų narių. O tai '

ginklavimasis, kuris vra labai 
plačiai visų valstybių veda-

bti, sunaikinti kitus gaminto
jus, kad galėtų patys nevar
žomai šeimininkauti. Pasiūlų 
ir paklausų jie yra tai apglū- 
šinti, kati savo protu nebega
li daugiau suprasti nematomų

Vokiečių politiniuose sluok
sniuose reiškiama baimės, kai. 
Hemą irečiaiame reiche yah- 
uH būti labai sunki. Susirū
pinimas žiema jau nebeslepia
mas ir pačiuose necionalso-

: minimai padarė nedidelio į- cįaiį„tų sluoksniuose. Belau- 
spfldžio. Masės vis labiau pra- kja;iį žiemos, spalių 9 d. Per
deda bijoti, kad žiemą tjalės jyne puvo atidarytas vadina- 
prireikti pradėti kovų su tik- lnagįs “\Vinterbilfswerk”. II- 
ni bado šmėkla. goję programinėje kalboje

Berlyno policijos prefektai Hitleris bene pirui kartų pri- 
Helldorfas praneša, kad jis... . , sipažino, kad trečiasis reiche,

t Bet visų daugiausia dalykų, į tačiau viskų saistančių 4ikre- bUVo priverstas uždaryti jau ekonominiu atžvilgiu daug pri
dėl to kati ten vid nariai hnvn n« i r ižo ir I lstW’ja k“rt°ja8t To* ir vCl slau', pablogino pašalinus iš žemės .riybiųj jie jas laiko kai seniai'6 skerdyklas, kurios ėmusios klauso nuo Atsižvel-
oet to, Kati ten visi nariai rmvo pasiritę u »,a Bet kataiįkaį nenusimena. Vyskupai,
pasiketinę tapti savo kuopos ir savo orga
nizacijos aktyviais rėmėjais ir agitatoriais.
| “Si.. vHjH.m H,lyg,M šiek liek skiraiz n.... , k,(V(,|i „„ W(|m,( ga|yMlllia |stj|tin.j M
iki šiol buvusiu vaju sąlygų. Visu

nors ir patys yra persekiojami, tačiau jie 
i drąsina tikinčiuosius nejiasiduoti ir iš visų

vajų sąlygų, visų pirma 
(stojimo nemokės tų kuo|xi naujai įrašyti na
riai, kur vajaus metu prisirašys nemažiau 
penkių narių. Ten, kur prirašys tik po vienų, 
du, tris arba keturis, ten naujai prirašyti 
turės siimokėt pusę įstojimo mokesties.

“Pereitas vajus praėjo labai sunkiais 
nepalankiais laikais. Bedarbė ir ekonominė 
depresija \ isus pali<4ė, o ypač smikau.4 darbo 
klasę. į kurių apie 90 procentų lietuvių pri
klauso. Neturint darbo, prisieina vargti ir 
rūpintis, kas bus rytoj. Apie apsidraudimu 
neguli būt kalbos, kada net būtiniausių kų.— 
dieninių dalykų sau ir savo šeimynai nėra 
iš ko ,xitiekti. t) vis dėlto ir tokiais laikais 
pravesto vajaus laiku prisirašė arti tūkstan
čio naujų narių.

“Susivienymas šiuo laiku vra visais 
Žvilgsniais tvirta organizacija. Jos saugumus 
(solveucy) siekia 107 |>r<x\, arba septyniais 
procentais daugiau, negu aislramios departa- 
inentai iš tokių organizacijų reikalauja. Nuo 
pereito Seinų t piadėjo taisytis ir Pašal|MK 
Fondas, kuris prieš tai laipsniškai silpnėjo.
Jaunaiiiečių Fondas stovi kuo puikiausia. Y- 
ra vilčių ir Is-šų Fondo deficitų išlyginti.

“Mūsų SusivetiyniHs dal>ar turi kelcrio- 1 saidom> lietuviai turi laikraštukų, kur]
pas apsidraudimo klases (A, B, C ir D). Yrt vadina “Apžvalga”. .Jį leitlžia Av. Kazimie- 
iš ko pasirinkti atsižiūrint savo išteklių ir ro lietuvių sporto klūlms. Londono lietuvių 
amžiais. Turime moderniškiausias ir geriau- terapijos klebinu dabar yra kun. dr. K. 
»ias apsidraudimo klases pilnamečiams, jau I Matulaitis, buvęs “Draugo” adiuiniatrato- 
ttuomenei ir vaikams. Turime Pašalpos kky- rius.

vo ganytojams tikintieji kovojo ir kovos dėl 
Bažnyčios teisių, dėl Kristaus, nes gerai ži
no, kati Jo pastatytos Bažnyčios ir pragaro 
vartai nenugalės.

LIETUVĄ APLANKIUS 
- Rašo L. Simutis__________
DSIAUOSMO ASAROS

Traukinis eina per Nemuno tiltų. "Ar 
tai čia jau Nemunas!” — sušuko vienas iš 
jaunesnių ekskursantų. “Taip”, atsakiau. 

Tautininkai ir samiariečiai, (Minatę, kad 1 Ekskursantai valandėlei nutilo^ lyg no- 
iš jų valdžios išsprfalo S LA valdžia, susita-! redami susikaupti, kad ypatingu šventumu 
rė ir kandidatais į valdybų būsimiems rinki-jl*#veikinti savo tėvų kraštų.
manu, pastatė šiuos žmones: pirm. N. Ras- ",j„k Nemuno ir Jdetuva!” — su-> 
teinj, vice pirm. A. šalnų, sekr. M. \ inika, jaudinęs klausė vienas iš būrio ir nosinėle 
Iždo globėjais - S. M<wkų ir A. Zalatorių, į,uogtė‘aSal.(>tttw akįH. Jis verkė. Verkė d’žiau- 
dr. kv. dr. S. Naikelį ir dr. Stanislovaitį, *■<•* ' gs„H, aSai.<>miK> „es savo sieloj pajuto keistų 
organizacijos seimas įvyksta 1936 m., o vai-' jaUH)Wb kokį(> jis nieUuolliet liggiol nejautė, 
dybos rinkimai prieš seimų. Dabar SLA vai-1 T(>kiu |(h( jaUfi,nu gyveno įr kitį ekgku,.gan. 
do socialistai. la^ ar j|e ke,įn(^ kartų keliavo į Lietuvų,

'ar pirmų kartų savo gyvenime savo akimis 
Amerikos n skapai savo rašte apie i pai„at^ dainose apdainuotų Nemunų ir jojo
itii iuen Lrii/i lril. ...

dę kalbant lietuviškai ir valdininkus, ir po
licininkus, ir grupes susirinkusių žmonių 
stotyje. , |t£e

Taigi, įvažiuodami į Lietuvų pergyve
nome ypatingai gražų, jaudinantį momentų, 
kuris bus sunku užmiršti.

i giant į ne tik ne didėjantį, bet 
dargi mažėjantį Vokietijos e- 
ksportų, nacionalsocialistų vy 

I riausvbė nepajėgianti padidin 
ti darbo atlyginimu, kas vėl 

Į smarkiai susilpnina krašto
T . . . , L. , , • • l perkamųjų galių. Hitlerio kai-Įdomiausia buvo temyt, tuos, kurie pir-1 ba (K| darWninkų padėUt.s 

im, kart,, padėjo savo koj, ant tėvų iem«-! ri,,),,,,, buvo llers„„Uta gi.
1 lesų pasakius, sekiau jų žingsnius visoj ke- ,ju „uai,nild,„u. Esą> visa, k
lionėj

Reikia pasakyti, kad jų per daug nein
Vokietijų gali dar išgelbėti
— esųs nacionalsocialistiškus

į minavo nei gražiausias ir didžiausias pašau- •, , . • , • .1 1 ® 1 idealizmas. Čia kiekvienas tu
..vje laivas “Normandie”, nei garsioji Praii- rįa Iwd8(tai,ia» ne
rūzija su savo Paryžium, nei karingoj. Bet- lllrting„llla tiečioj„ ri.i(.,„,

bart i iii krizį, tarp ko kito, sako: “Mūsų ku
nigai ir |«rinklos (xtsaulitiinkų gnųiės, įx*o- 
fesijų narini, darbdaviai ir unijų vadai turi 
nuodugniai studijuoti socialinio teisingumo 
atstatymo planų, kurį yra fiaskelbęs šven
tasis Tėvas”. Taip turėtų būti. Tačiau m

gija, nei savotiškos kultūros kraštas Vokie
tija, kuri tuo momentu persisunkusi impe
rializ.no ir nmteriulizmo dvaeiu. Bet kaip! ekonoIninį Vokietijo
greil panokė I.ietuvų, kori nėra nei taip jau p|wilnę8i 
ptlimni, nei turtinga, nei galinga, pajuto ė,r- aj#. g|u,>kaniai geka g„ 
dyje nepupnud, džiaugei,., ir žodžiam ne,S- |ia )|ft|M.gin k n(.t gu (a|n ,j( 
.ištinamų tuutmk, žilumų. ’

Tai tikrosios tėvynės meilės reiškinys._______
Po tų visų pergyvenimų įsitikinau, kad 

Amerikos lietuvių jaunimas dar nėra nutau
tėjęs, kad jo širdies gelmėje teberusena tau
tiška ugnelė ir šiek tiek daugiau jų pakars-1 Paskutiniu laiku skaičius 
cine ji užsiliepsnoja ir dega tokiu pat karš-Į viešųjų taksi sumažėjo iki 12 

Nuo mūsų krūtinių lyg koks aunkus slo- čiu, kaip ir gimusio Lietuvoje pabijoto šit-j ir tų savininkai išsiverčia su
gutis nuslinko. Giliai atsikvėpėm Tėvynės dia. I deficitu. Prieš keletu metų btt-
oru. Pajutom esu laisvi ir su jiasididžiavi- Dėl to laimi yra svarbu rūpintis musų vo Vilniuje 60 taksi, (laimi
mu galvojom, kad ta žemė ir mums priklau- jaunimo tautišku auklėjimu, jo orgunizavi- vežikų skaičius didėja, o tak
so. kad su ju ir mes esame surišti, čia mūsų niu ir palaikymu. Taip jmt laitai svarbu su- si mažėja. Vežikai veža iš sto-
tikroji tėvynė... daryti kuodaugiausia progų Lietuvų aplan- ties iki tolimų priemiesčių už

Sunku atpasakoti tų džiaugsmų, kokį ( kyti. Tokios progoa jį sujaudina, atgaivino 50—60 gr. ir todėl taksi nega-
juutė kelionės nuvarginti ekskursantai išgir- Į ir tautos meilės ugnimi jų širdis uždega. li konkuruoti.

sems pergyventi sunkių žit 
mų.

žavėjančitis krantus.
ltVisų akys rasojo džiaugsmo ašaromis 

kmlėl ne — juk mes jau Lietuvoj!
Mtai ir per Nemunų pervažiavom. Jau 

Pagėgiuose. Taigi, sveiki, Lietuvų pasiekę,

VILNIUS TURI TIK 12 
TAKSI

daug tėra kunigų ir pasaulinių inteligentų, Tėvynė Lietuva!
kuriems tas reikalas rū|x4ų.

• • •

rializ.no


Pirtnadienis, spąli^ 28 d., 1935 =w= n k X V a 'A s
c*e*£s .. >

kavalerija. Dedjazmatch Nasibu vedamas kavalerijos pulkas žygiuoja j frontą ties Harrar, kuri tikimasi didelės italų 
anešnma, kad taip italai, taip etiopiečiai sutraukia daug kariuomenės kovai už Harrar, kurs yra svarbus miestas. Acme Pli.

NU01914 M. KLAIPĖDOS
MIESTO GYVENTOJU ! 

SKAIČIUS DVIGUBAI' 
PADIDĖJO

Iš MAŽOSIOS LIETUVOS 
LA SODOS STATISTI

KOS DAVINIU

Kolonizacijos didžiausia ban 
ga prasidėjo 1736 m. Ji buvo 
didelė, nes Mažosios Lietuvos 
kai kuriose vietose iš karto 
atsirado 43 nuoš. vokiečių.

Tai geriausiai vaizduoja pa 
lys vokiečiai statistine med
žiaga iš d r. Max Behni-So.l.- 
v arzbaeho “Col<mizationswer- 
ke i n Lithauen”, Konigsberg J

. ... ... . 18/9. Aliutės, Rusnės, Kleinen-jvventojų skaičius klaipė- ... . „ , . , .., . x .. .. Aiškių, Sendvario valsčiuos?• loję nuo 1914 metu padidė
jo dvigubai. Diagramos davi-

I niai rodo, kad 1914 m. buvo 
tik 22,209 gyventojai, bet jau 
1923 m. buvo 36,054, o 1934 

43,709 ir 1935 m. 44,815,
, t. y. daugiau kaip dvigubai. 
, Tačiau su .gyventojų skaičiu
mi susijęs ir tautyliės klausi
mas. Tai parodo atskiros ki
to skyriaus diagramos ir sta
tistika, kaip buvo vykdoma ir 

i vyko pati vokiečių koloniza
cija.

buvo tiktai vienų lietuvių šei
mynos, bet Priekulės buvo 
(i 26 lietuvių ir 3 vokiečiu; Ge- 
orgenburgo 320, — 146; Bro- 
davos 145, 199; Sendvario 
142, — 21 ; Lapenų 141,-87; 
Geržkulio 137, — 118; Koe- 
nigsfeldo 129, — 111 ; Gudva- 
lių 128, — 61, Katenavos 127, 
— 86; Žaliavos 126, — 23; 
Kiautų 123, — 112; Budvečių 
115, — 15; Gerėtų 111, —92;

j

(Tęsinys ant 5-to pusi.)

Etiopijos
ofensvvos. Pranešama

I

C' 1 • np tz- it m •<-) dėje. Jam dantys kaleno, gal-□ekime A HVC, MUDIS DUOSI • va ūžė, širdis netilpo krūtinė-:

(Tęsinys)

Masino mane skaityti vei
duose ir akyse praeivių, kokį 
jiems daro įspūdį antraštės, 
motta ir sentencijos. Buvo ten 
ir atidengtos knygos. Vienas 
skaitė apie lopšį ir tylų ka
mbarėlį, kitas apie ligoninę, 
ir nelaimingų prieglobstį, ki
tas apie grabų ir kapus; vie
nam širdis sujudo, kitam su
stojo plakusi... Tada praėjote 
ponas pro mane su nepapras
tomis savo kanklėmis. Kaž
koks galingas ilgesys apėmė 
mano mintis, įliejo karšto de
gančio kraujo į mano gyslas! 
kažkokie tyrai pašiurusiame

gi jos nepamiršau; toje kuv- 
I goję sako: “Mokytojau, visa 
1 palikom ir ėjom su Tavim, ką 
duosi užmokesnio?” Šie žod
žiai atvedė mane prie jūsų 
kambario durų... Visko išsiža
dėjau ir ėjom paskui tave, 
mokytojau, nieko mums jau 
nebeliko... nuplyšo padai mū
sų batų, o purvai neišbrenda
mi tėško visur; sužeistos mū
sų kojos... Neturiu skatiko ir 
stiklų vandens nusipirkti. Iš
niekinau pats save. Nuslopin
tas vargo ir bado, girtuok
liavimo ir paleistuvystės... Ma 
no motina baltais, kaip snie
gas, plaukais, nešioja vande-

je. Ar girdėjo jis visa tai ? — ] 
nežinia. Svečias jo tragikas, x 
baidyklė, vaiduoklis kalbėjo 
vėl tyliai, lyg be garso;

— Tai visa, kų turėjau pa- j 
sakyti. Atsiprašau. Manau, 
kad ponų tai suįdomins, nusi-

15 METĮI NUO VILNIAUS 
PAGROBIMO SENIS S. SAKO:

dangaus fone atsivėrė prieS n> ir p,au1'“ grindis' k»*’ ne
mano akis, o visur audra.......

Tr išmušė mano valanda: me 
čiau darbų, palikau knygynų," 
uždariau gimtojo kampelio du 
ris, o kelių pas Tų, Kurį va
dina Dievu, užverčiau akme
nimis ir šiukšlėmis... Ir su
dužo mano laivelis į skeveld
ras... į šipulius...

— Tamsta! Tamsta... kas, 
tamstai... — šaukė poetas, dre 
bedamas ir labai sujaudintas 
jaunikaičio žodžių.

Instinktyviai jautė, kad čia 
‘ Lėra, kas bedaryti, bet turėjo 

^gi, nors dėl decorum, im
tis priemonių, kas sulaiko, su
švelnina tų baisių žodžių vei
kimų.

— Ste, ste!... nesidraskykite, 
ponas, savo apsiauste — kurs 
tuo metu buvo suplėšytas iš 
kažkokio šalto išdidumo , — 
tai yra tarp mūsų natūralu. 
Yra poezija. Taip. Yra, pone,

sukniubtų iš bado prieš tų 
didelį pastatų, kurį kiti žmo
nės laiko brangiausia relikvi
ja — prieš bažnyčių...

Ir, atsargiu judėsiu, kuris 
iki šiol, dėl jo apatijos ir ne
judėjimo, veikė lyg elektros 
srovė, lyg perkūno trenksmas, 
išsitraukė iš užantės mažų re
volverį...

— Nesibijokite, ponas... cba, 
cha, cba... sėskitės, pone, po
ne!..

Poetas nesijudina. Tasai, 
kurs viskų gali savo plunks
na — nesijudina...

— Norite, ponas, mane lauk

Naujos Radios 1936
GALIMA PAMATYTI PAS BUDRIKĄ 

Vieną prie kito

Kadangi dabar žmonės la-» 
bai mėgsta pamargini mus, tai 
net ir kepyklos gamina mar
gintos duonos. Tamsta, gali, 

Spalių 9 d. sukako L> 1!-Į jei nori, ir žinai kur eiti, nu
sipirkti žalios, mėlynos ir rau

KAIP PAMINĖTOS SU
KAKTUVĖS KAUNE

juokite iš to maloniai, kada kai vergauja pagrobtasis Vi 
būsit su savo meilužėmis, ku-'nius ir jo kraštas. Tų dienų 
rias valandėlei gal sulaikiau minėjo visa Lietuva, iškelda- 
prie jūsų durų slenksčio, —. ]na juodu kaspinu perrištas 
kada panos pilsit aukso kai-; vėliavas.
nūs ant žalio stalo savo žen-

donos duonos.

Kai kurie žmonės panašūs 
, į kelrodžius. Jie nuolatos sto

Kaune spalių 9 d. išvakarė
se visuomenė ir organizacijos, 
susirinkę su vėliavomis ir or
kestrais į Vytauto Didž. mu- « , .

„ r__„----- --------- r_o_ _ Gal nežinote, kad Amerikoje
protį, iki durų. Tas kelias, iki zJe-la"s s0c b’ PaSerbe kntu"lyra 29 Springifeldo miestai f 
durų, atrodė jam sunkiausias s“ls ?J°Se.d<‘. Vl niaU~ ka‘ Du jų yra New Yorko valsty

bėje.

tams... Labų nakt, sudiev, po
ne!...

Automatiškai poetas atsisto
jo palydėti svečių, pagal pa-!

gyvenime, Kalvarijos kelias, ^.us\ Vaduoti S-gos_
nesibaigiąs niekuomet, ne.... 

Jaunikaitis tai lyg būtų į
pirmininkas dr. Juška pasakė 
kalbų. Iškilmės buvo trans-

skaitęs jo Širdy, padėjo ant ««»• B
jo peties rankų ir tarė:

— Nesirūpink, pone! Ačiū 
ponui. Ten bus arčiau... — tr 
parodė jam pro langų.

— Ponas manote, kad tai
pavojinga? Kur ten! — vis 
tiek šiandie man šešėliui dr 
ponui poetui! Ačiū ir.... su
die!?!

Vienu pasišokėjimu atsidū-! buvo iškeltos tautinės vėlia-

lio įvyko eisena su žibintais 
į Kaune pilį, ir ten buvo už
kurtas laužos. Priešais eisenų 
jojo trimitininkai ir buvo ve
žamas Vilniaus Pilies simbo
lis. Prie laužo buvo pasakyta 
kalbų ir pagiedoti Tautos ir 
Vilniaus himnai.

Spalių 9 d. rytų prie namų

išprašyti ? Tuojau išeinu, tuo-, nesugriebū

rė ant marmurinio lango or
namento.

Poetas, tikriau sakant, pri
šliaužė, negu priėjo prie jo, 
ištraukė rankų...  nieko jau....

jau... Dvi yra žmonių rūšys.1 
Vieni rašo eiles, kiti gyvena 
eilėmis. Likimų pirmų žinote, 
rodos, geriau už mane, o ant
rų — aš geriau žinau negu j 
ponas, — tai šūvis, dūmų ka-; 
muolys... lavonas!! Ir net ne-!

Iš duobės pasiekė jį trenks
mas, vienintelis, duslus, be at
garsio..........

Išvertė L. Juodagalvis

poezija ir poezija... Ir žinote taip, nes mes jau ne žmonės,

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

pone, kas dar yra: poezija! Aš 
nieko, pone poete, negailiu, e-

bet šešėliai — bet niekas! cba, 
cba, cba!... Mokytojau!? Vis-

su poezijos gyvenimas, gvve-i ko išsižadėjome ir sekėme ta
nimo šešėlis. Taigi ar verta 
gailėtis?! Jau vėlu... Sutruk
džiau ponui daug brangaus lai 
ko... dovanokite man, dovano
kite... Žinote, ponas, kas esu 
atžvilgiu jūsų? Atėjau Čia 
pirmų ir paskutinį kartų, kaip 
vaikas prie to, kurs yra jo 
tėvas, kurio tačiau jis negali 
\adinti: tėte... ir Kurio pa
vardės nenešioja....

— Parašyta tūloje knygoje, 
kurios ponas gal nežinote, aš

ve, kų mums duosi užmokes
nio?! Kų?!?

Ir nusikvatojo baisiu juo
ku, kurs sulaiko kraujų gys
lose, kurs dvasių sudrasko... 
Priėjo prie lango, perplėšė už
uolaidų, atidarė. Naktis buvo

vi ant vietos ir niekados ne
keliauja.

vos perrištos juodu kaspinu. 
Bažnyčiose įvyko pamaldos 
Vilniaus vadavimo intencija. 
Išmušus 12 valandai patran
kos šūvis paskelbė rimties mi
nutę. Mieste sustojo visoks 
judėjimas ir įsiviešpatavo ty 
la ir susikaupimas Vilniaus 
laisvei.

Vakare įvyko Vilniaus mi
nėjimas salėse ir teatre. Mo-' 
kyklos tų dienų vienų pamo-1 

! kų paskyrė Vilniaus paminė- i 
i j imu i.

Mazda elektros lemputė ga
li degti 1,000 valandų.

uae

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldo Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pnel., gražini iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugi ia. pa 

tarnui, tyli. Medžiai ofc iSkil- lfari7X v’Sud iŠ’’’'’ h"žnyi‘i‘”,> An",rikoi*

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais SI.25. Užsakymus siųsti adresu;

mingai, liūdnai.... Jaunikaitis 
atsirėmė pečiais j sienų prie 
lango. Rankoje vartė mažų 
juodų revolverį.

Poetas sėdėjo minkštoje kė-
“DRAUGO”KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Schoolgirl. houie 
wife. athlete and »tu- 
deni, conser»ati»e 
and ultra-modern — 
all u»e Clairol Shats- 
poo Oil Tini

This remarkable treatment ta 
the oaly ahampoo o:1 (int that 
cleanscv recorJitions and tiotr 
the hair m one short operation. 
Whethvt you simply want to 
restore the natūrai color. or 
radically change the color oi 
your hair — CLAIROI. w»ll rto 
it easily. natūrali* and <o per- 
feetly y.iur elost si friend can- 
not detect it. /iirjiigr Įcr 
tarty uppottitnitiil tr
Mail tht» coupon with ■ three-meh 

d -vi wi!| tr«»t 
i «tth our rv.'tta

•*aed :>t >„ 
a«4rsiur<t u 
a.ncat. f-ttr\,*.a

Vor'a Co

RADIONAS PHILCO 
ZENITH

RCA VICTOR 
GENERAL ELECTRIC

CROSLEY
Kad gerai girdėti programus, reikalingas Naujas Radio 
Jūs visados galite pirkti geriau pas Budrikų ir gausite 

lengvais išmokėjimais

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

Telefonai- BOUIevard 4705 8167

K

Lietuviški Programai iš stoties WCFL 
Subatoj 9:30 vai. vakare
Nedėlioj 10 vai. vakare. __ A

**

J—

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGELOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus fdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

“D RAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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ANGLIJOS MAINERIAMS STREIKUO J ANT KASYKLOJE (stojo. Tadu policininkui įėjo Į 
į vidų ir paklausė šeiminiu-' 

Į kų, ar jo arklys. Šeimininkas 
Į atsakė, kad ne ir, apžiūrėjęs 
j arklį, pridūrė, kad prieš du< 
| mėnesius šitų arklį jis panlu-

poli-ivęs Eišiškėse turguje.
Vii- Šeimininkui neprisipužinus,

Z

'UL FOR MB. BINGO"

h£h-h€>a- Šone nw=xxoaei 
6)0. 0CH - I OOrt'T CaaIT to 
60^ it--- Just lco^iog

rr Ove«« ,

Mine Milės Point augliu kasykla Valijoj. Šioje kasykloje keletas šimtų mame
lių Streikavo, atsisakę apleisti požemius iki bus pripažinti jų reikalavimai — di-

i * - • X i ?. • rn‘<le 
kai

-nis atlvginima
kai iš dalies

fomis dienomis darbinnkai išėjo iš kasyklos, kai pavargo ir 
pripažintos jų paduotos sąlygos. (Acme Photo)._____________

Krėvės Unijai 550 Metų
(1385—1935).

LENKAI UŽPUOLĖ LIETU
VIŲ GEGUŽINĖ

Kugpiūčio 14 d. sukako 550 jų, klastingai pasmaugė uni- Rugpiūčio 15 d. Kalvesn
iu. nuo pasirašymo Krėvės u- jos kūrėjai tų, kuris nebūtų , lio kaimo galan susirinko bū- 

"’a proga šaukiamas niekados sutikęs kęsti tokį pa rys lietuvių jaunimo su armo
nika pasišokti, pasilinksminti.

11 ĮJOS.

Vilniuj istorikų suvažiavimas, žeminimų. Unijos šalininkai c- 
kurio tikslas vesti propagan-| jo smurto keliu iki paskutinių

PARDUOTAS ARKLYS
ŽMOGŲ KALĖJIMAN 

NUVEDĖ
Neperseniausiai lenkų 

eininkai miške netoli
niaus norėjo sulaikyti važiuo- policininkai jj areštavo ir iš- 

' jautį žmogų. Policininkams sivežė į Valkinykus, o iš čia, 
|*areikalavus sustoti, važiavu- geokai pakankinę, išvežė į Vii 
sis šoko iš vežimo ir palikęs nių, Lukiškių kalėjimui!, kur 
urklį su vežimu pabėgo į miš- ir dabar tebesėdi. Nusivežu į 
kų. Policininkai arklį su ve- Vilnių irgi barbariškai nekul- 
žiniu pasigavo ir apžiūrėję ve- tų žmogelį mušė, reikalauda- 
žime rado KM) kilogramų sa- mi prisipažinti svetimų arklį, j 
cbarino. Nusivarę arklį su ve- tai yra, prisiimti sau visų bė-i 
žinių į Vilnių, pradėjo teirau- dų.
tis, kieno arklys. Nežinia kus Iš tikrųjų tas arklys pas I 
{Milicijai pasakė, kad arklys kaitinamąjį žmogelį buvo, In-t ’ 
esųs iš Lieponių kaimo (Vai- kati jis arklį Eišiškėse prieš 
kinykų valse.), tik nepasakė, du mėnesius turguje pardavė, 
kieno. Du {Milicininkui įsisėdo į žino visi kaimo gyventojai ir 
į vežimų ir atvažiavo į Vaiki-Į daugelis iš apylinkės, kurie 
nykus, o iš Valkinykų, pasi-'kartu buvo turguje, kų liudi- 
ėmę vietos policininkų, į Lie- jo policijai ir liudija tardyto- 
ponis. Privažiavę Liepoms, pu jui, bet nei {Milicija, nei tar- 
leido vadeles ir laukė, ties ku- dytojas netiki, bet sako, jūs 
rio ūkininko kiemu sustos ar-i visi, prakeikti lietuviai, vic- 
klys arba užsuks kieman. Ar-j nas už kitų melagingai lin
ki vs beeidamas ėmė ir užsuko 'lijat ir reikalauja kankindami 
į vieno ūkininko kiemų ir su-į prisipažinti į arklį ir sachari- 
......... — . — . nų, arba pasakyti, kam arklį

JU1

5TI

dų, vienašališkai nušviečiant' dienų: Suvalkų sutarties su-1 bažnytkaimio.
Kai vėsai is arti Vydiškių

tų skaudžiausi laktų lietuvių plaukymai, kankinimui ir per- Viskas ramu, gerai. Jauni- n6s jažnaį įr patys nesupra- 
tautos istorijoj. Imant tų do- į sekiojimai tų, kuriems Krė- mas šoka, džiaugiasi gražu o- i to k0 įg norį jr apie j<n 
mėn, visai natūralu, kad N. vės unija buvo smurto, poli- ru, tik staiga dviračiais atva-
Lietuvos istorikai atsisakė du-j tiuio ujiakimo is kitos pusės žiuoja G policininkai ir užpuo-

mų iniciatorius, apie agitato- pardavė, liet nelaimingas žiau
rius, sukilnintus, apie Vilniaus gelis nežino, kas nupirko, 
atvadavimų ir panašiai. Žino

SPORTAS
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lyvauti tame .suvažiavime. 'simboliur i
Tiesa, Krėvės unija atne-1 

šė Lenkijai ne tik plačias Lie-I 
tuvos žemės, ne tik davė ga-j 
limybę čiulpti iš jų mateliu-” 
lines gėrybes, liet, kas svar
biausia, atidavė Lenkijai ga
biausius mūsų valdovus, ger
iausias .jėgas nuo Jogailos iki 
Mickevičiaus ir Pilsudskio.• • > -y»« .♦>

Lietuvai unija davė ilga 
metės vergijos pančius, žlun
ganti Lenkija įtraukė į Immui- 
gnę ir Lietuvų. Kovos, kurios 
tęsėsi nepaliaujamai, nuo Vy
tauto iki mūsų intelegentų ko-, 
vų prieš lenkinimo Isingas, iki 
Nepriklausomos Lietuvos gin 
kluotų žygių, buvo taikomos 
į Krėvės unijos sukurtų pa
dėtį.

Šiendieninč Leind.ju, istori
kų suvažiavimas ir spauda, 
jeigu jiems nors kiek svarbus 
istorinis objektyvizmas, turė
tų pasisakyti aiškiai, kad Krė 
vės unijos likvidavimas vie
nam trečdaly Lietuvos terito
rijos veda į santykių norma

tardytojai kalba
Rugpiūčio 31 d. atvykusi

policija darė dratų jms stu-
>*'•»'» E.lnnm.1,, Poveikį I >■■-i x<rtl.„ I4. Navt „

...... . ,dų kaime. Per kratų, žinoma,,{|o|v Cross 3; Colgate 0;
su ii paleido į darbų gumines j nerado, bet protokolų' Svracuse 19; Broun 0.
lazdas ir šautuvų buožes. Y- 8Uraįė ir <|ar .m,,rasinu. , Mieli. 19; Volumhia 7.

lu besilinksminančius.
“Kas pums leido susirink

ti?” — šaukė nepaprastu bai-

pač pasižymėjo šautuvo buo
že policininkas Bogdano,

Dar kažin kas bandė aiš 
kinti, kad pasilinksminimui

’ Ii žariją su visa Lietuva, o kol visuomet /larouii be jokių lei-.dva-. . i,....  i._ i i x_x..

Krėvės unijos pasėkas ir 
šiandie kenčia trečdalį Lietu
vos teritorijos. Jos įvykdy
mas ėjo kruvinais ki liais. Toj 
pačioj pily, kur pasirašė uni-

Dk. Lietuvos gyventojai neš 
Krėvės unijos jungų, tol ne
gali būti kallMJS apie santykių 

i užmezgimų, apie abiejų tautų 
, bendrų, darbų.

Kova prieš Krėvės unijos 
pasėkas — štai, visos Lietu
vos uždavinys! Išsižadėti tos i 
kovos — tai peržengti Kęstu
čio lavonų, išbraukti iš Lie
tuvos istorijos Vytauto žygius 
ir išduoti kovojančius Vilni
aus krašto lietuvius kruvinos 
unijos vykdytojams.

J. Krėviški#.

Už Dviejų Centų Štampą
Gaunate Naują Skrybėlę

Jeigu pirksite siūtų, overeoatą ar topeoatį. Išpildykite 
žemiau paduotų kū|>onų ir pasiūskite

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

Chicago, Illinois
Mūsų lietuvis [sudavė jas, Jurgis F. Lapinskas, pasirū

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

niausių kriaučių korjMtrncija Chicagoje.
Tarnaujame visuomenei jau 42-tri metai.

KUPONAS
K-------- ►“K

VARDAS

ADRESAS

SKRYBĖLĖS SAIZAS ..................

PILKA ( ) JUODA ( ) SALIA ( ) MĖLYNA ( )

dimų, kad nėsų tokio įstaty 
mo, kuris draustų jaunimui 
pasilinksminti, bet iš to nieko 
neišėjo, tik daugiau smūgių 
gavo.

Mušamas jaunimas, ypač 
mergaitės rėkdamos, išbėgiojo 
į laukus ir kaimų. Policija ne
turėdama kų veikti gegužinė
je, jei taip galima būtų pa
vadinti jų pasilinksminimo 
vietų, pasileido į kaimą. Pa
stebėjusi Jono - Ganatavičiaus 
kieme kelius vyrus, apsupo 
kiemų ir pradėjo negailestin
gai jaunuolius mušti. Labiau
siai čia pasižymėjo przodow- 
nikas Komorowirz ir policinin 
kai Loseta ir MurowinskL

Na, sumušė sumušė, daug 
kas mėlynes nešiojo, daug 
kam kraujų praliejo, bet mu
ilyta, kad tuo ir baigsis vis
kas. Kai kas ketino skųstis, 
bet kum čia pasiskųsi, jei imi- 
t i {Milicija mus sumušė. Tik 
reikalas tuo nesibaigė. Susi
domėjo šia “revoliucija” auk
štesnė valdžia.

Rugpiūčio 29 d. iš Švenčio
nių atvyko politinės policijos 
viršininkas Komorowski ir tei 
šiuo tardytojas Ignalinos mie
stelin ir čia prasidėjo tardy
mas. Ištardė Petrų Jurgelevi
čių ir Ponų Juodagalvį — iš 
Balaveckų kaimo, Jonų ir Ku
zį Mudėnus — Petravo, Vy
tautų Martinkėnų — iš Ignali
nos, Jonų Martinkėnų — iš 
Strigailiškių, Bronių Kačins
ką — iš Mikalinės ir kitus.

Tardant buvo beveik visai 
neklausinėjama apie anų pasi
linksminimą ir mušimą, bet 
apie įvairius slaptų susirinki-

ŠEŠTADIENIO FUTBOLO 
ŽAIDIMŲ REZULTATAI:

Rytuose

Army 14; Vale 8.
Be tardymo prasidėjo ir su- bart'moutl. 14; ĮLarvard 

iminėjiniai. Dar rugpiūčio 17 Princeton 54; Cornell 0. 
d. naktį buvo suimti ir išvež- Temple 19; W. \ ilginiu G. 

"ti Lukiškių kulėjhnan Vilniun ■ 9; J’.-.m State 9.
broliai Kačinskui iš Jankau- penniiy|vanja (jj. Lalavette 0. 
čiškių kaimo, Jonas Liūnelis Vakaruose
— iš Lygūnų ir keli kiti, ku- Chicago 13; VVisconsin 7. 
riuos policija negailestingai i I«wa 19; Illinois I)
mušė ligi sąmonės netekimo. 
Visi jie ir dabar sėdi kalėjime 
ir nežinia, kuo baigsis ta su
fabrikuota byla.

L. Daugeliškėnas.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVISOrTOMKTKJCALLY AKIU SPECIALI STAS

Palengvins aktų
tl priežastimi g _________

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių k&rttj, atitaiso 
trumparegyste Ir tollreryste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklon vaikus. Kreivos akys ati- 
talsoiiios. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėUoJ nuo 10 Iki 12, Daugely at
silikimų akys atitai.M,iiM>s be akinių. 
Kainos pltrlsu kaip pirnilsu.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

hj įtempimą, kuria 
•UToe ataudAJImo,

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kam p. 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, Room 8.

Phone CANai 0623

G.

Dilio State 28:'Indiana G. 
Curnegie T. 7; Purdue U. 
Nebraska 19; Oklohoma 0. 
Mieli. State 47; VVasli, U. 13. 
Missouri G; lova State G. 
Marųuette 33; Mississippi U. 7 
Kulisas 9; Kansas Stale 2.

Pistuose
'l ularie 33; Se\vanee II. 
Louisiana S. 7; Vanderbilt 2. 
N. Gandina 19; Georgia T. 0. 
liiee 2lS; Texas 19.
Bavlor J4; Tex.. A & M. G. 
Alabama 17; Georgia 7. 
Tennessee 25; Centre 14. 
Texas C. 27; Centenary 7.

Tolimuose Vakaruose
Calil'oinia 21; S. Calil'mnia 7. 
U. C. L. A. 33; Oregon G. 
Stanlord G; \Vasliington 0.

NAUJA STATYBA KAUNE

KAUNAS. — Neatsižvel
giant į sunkių ekonominę pa
dėtį, Kauno mieste privatinė 
statyba nemažėja. Dabartiniu 
metu statoma gana daug nedi 
(ielio maštabo privačių namų 
ir ruošiama pastatyti keletas 
didesnių pastatų.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

LIETUVIAI DAKTARAI:

.Minnesota 21; Noi tlivvestein 13 U’asli. State 2G; (lii'gon S. 13.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Drįso t uone Res. and Office
• PROspoct 1028 2359 8. Leavitt St

CANai 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 3URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8

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

Tel. CANai S267
Res. PllOspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija (890 So Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
1 liti 1 v. ▼akaro

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 3 vakaro

SeredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROapect 1930 Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
220L VV. Cermak Road 
Valandos I—3 Ir 7 —8 vak. 

SeredumiM Ir NcdCdlouils pagal sutarti 
REZIDENCIJA

GG3L S. California Avė.
Telefonas REPublic 7St>8

i Ofiso Tel.: PROspoct 6376
Res. Tet.: HEMIock 6141

l Rezid.: 2616 W. 6!t(h SI.

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. G3rd STREET

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

|Tel. BOL'litvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutartį

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VI Įtrinta 0938

Ofiso vai.: 2—4 lr •—8 p. ra. 
Nedėliomis parai sutarti

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

l’crkūlč --a mi ufl-ii
172*1 WEST 47th STREET

CH1CAMJO
Valandos; 2 io 5 lr 7 (c 9 p. m. 

Telėptidnas Y A Kils 2122

Tel Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-3; nuo 6:30 8:30

756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO. ILL
Telefonas MIDway 2880

OFI8O VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 

▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
▼akaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

▼nlnndai dien*

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. 4SHLAND AVĖ.
Tel. YARde 0994

Rea: Tel. PLAsa 1491

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 lr 7-8 v. V.

Nedėliomis nuo 10 įkl 12 dien*

Tel. LAFayette 7860

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4t»17 
Re*.: Tel. HEMlock <288

. DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Seredomle Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

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

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAfl 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vaE

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. We8tern Avenuo

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

Tel. LAF&yette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate —
1 Iki 3 popiet — 8 Iki 3:80 vak. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Utį i p.p.
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TEISIU SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai 
6322 S. \Vestern A v., Cligo.

GANYTOJO ATSILAN
KYMAS

1ND. HARBOR, lnd. — JSpa 
lių 20 d. musų Šv. Pranciš
kaus bažnyčių vizitavo J. 1’j. 
vyskupas T. Matulionis ir su
teikė Sutvirtinimo Sakramen
tų llUdai vaikų.

Procesija, kurioje dalyvavo 
mokyklos vaikučiai ir altorių

KL. Pasirengęs pirkt namų 
nuo gero pažįstamo. Jis mun 
žada duot deed’ą. Ar reikia ko 
daugiau prie deedo!

ATS. davimas deed’o nėra
užtikrinimas nupirktam na- turnautojai gražiai pasitiko ir 
mui, kaip mes vadinam ‘title’. išlydėjo iš bažnyčios svečių. 
Nei vienam nepatarčiau pirk- Altoriui buvo gražiai papuo 
ti namo be advokato peižiū- -įį (j^eilljos choras gra
ikinio dokumentų. Per dide-I žiui giwlojo. j. & yysk. T. 
lė atsakomybė pirkti namų be Matulionis pasakė gražų pa- 
'egalio patarėjo. ? j lnakBi^ jr suteikė Šv. Tėvo

KL. Pirkau namų ir uorė- palaiminimų. Iškilmėse daly- 
jau, kad popieros būtų i>ada- vavo daug svetimų kunigų.
rytos mano ir moteries var-1 . -----------
du. Kaip ten pasidarė, kad’. Pereitų savaitę musų Vyčių

T.TTTLE BUDPY By Bruce Stuart

lerių vieno beno samdymui, o 
Amerikos Legijono dalyvavi
mas apie 400 tikietų atsiėjo 
ir rengėjams kainavo apie 40, 
dolerių. Koks skirtumas.

EKSTRA!

Programe nesimatė komand.
popieros buvo padarytos ma- j basketbol minkai pradėjo žai-1R pietkįevičiaus vardo, nei į-

PASKUTINI: PROGA UŽ
SIREGISTRUOTI LIETU
VIŲ KALBOS KURSUOSE

no moteries vardu. Aš uorė- į dimo praktikus.
čiau jas atmainyti be mote- j----------
ries žinios. Kaip galima padu-!
iyti t

ATS. Tai galima daryti tik
tai su moteries žinia. Be nie-, 
leries žinios nebus legališkai.
Bet ir tai galima atlikti tik 
su advokato pagalba.

KL. Nelabai seniai nuėjau I 
pas dentistų ir sutikau, kad 
jis man Įmdarytų “bridge”.
Tulė jau užmokėt $120.00. Da
viau dalį pinigų. Vėliau tapau 

• atleistas iš darbo ir negalėjau 
jam mokėt. Po trijų mėnesių 
man tas
nčiui tarnavo. Vėl nuėjau pas 
dentistų ir pasiskundžiau. Jis 
išėmė “bridgių”, apžiūrėjo ir 
pasakė: “tu man skolingas 
$75.00. Šis “bridgius” yra 
mano. Kai užmokėsi, tada aš 
tau atiduosiu”. Neturiu pi
nigų ir nutūriu 'dantų. Kas 
galima daryt?

ATS. Įstatymai štai kų sa
ko: ‘‘You can get tlie bridge 
back because tlie dentist lo>t 
bis lien and be delivered tlie 
bridge when completed. 
bis only reniedy would be to 
sue you for tlie balance”. Ki
tais žodžiais, jūs galite pri
verst dentistų, kad jis atiduo
tų jums tų vadinamų “brid
ge” ir jam už jį užmokėsi,'ka
da turėsi.

Ka porteri s

CHICAGOJE
A. L. DARIAUS - GIRĖNO 

POSTO 271 ŽODIS

žymesnių legijonierių veikėjų 
kalbėtojų eilėse. Čia pasireiš
kė Amerikos Legijono ir pos
tų bei komand. neįvertinimas.

Ar Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas užgirių posto bei 
posto komand. ignoravimų! 
Nes abu didvyriai, dar gyvi 
būdami, prie Amerikos Legi-

kės 45, — 412; Plikių 39, —• 
95; lmbgalių 36, — 144; Bui 
lių 35, 65; Kaskiemių 29, —

; 148; Laukandnos 121, — 23 
J ir Someravois 2, — 82. Lie- 
Į tuvių vi a 53 nuoš., o vokiečių 
47 nuošimtis.

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

I 8 vai. šį vakarų, Aušros Va- Be to, kitos diagramos vai- 
rtų parap. mokyklos kambn- zduoja, kiek buvo lietuvių jau
ry įvyksta lietuvių kalbos pa
mokos. Per praėjusias pamo
kas gražus jaunimo būrelis, 
norinčių geriau išmokti lietu
viškai rašyti, skaityti ir kal
bėti, susirinko ir įstojo į kla-

vėlesniais laikais. Tai duome
nys, sudaryti pagal avange- 
likų klebonų almanachus iš 
1912 metų. Tada Klaipėdoje 
buvo 76 nuoš., Šilutėje 63 
nuoš. ir Pagėgiuose 50 nuoš.

Spalių 29 Šv. Kazimiero pa-1 Lapkr. 11 d. Sioux City,
lapijoj, Racine, Wis. Iowa.

1 . -
Spalių 30 d. Kenosha, Wis.
Spalių 31 d., — Šv. Onos pa-

Lapkr.
Mo.

13 d. Kansas City,

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

parap., Kewanee, III.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. ,A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue.

jono posto priklausė ir buvo 
Nemaža laiko jau praslinko aktyvūs nariai, 

nuo Dariaus - Girėno pam i n-1 Amerikos Legijono No. 271 
klo atidengimo iškilmių. Vis- posto valdyba ir posto nariai 
kas gerai baigta, bet vykdant Dariaus - Girėno žygį pilnai 
visų darbą, reikia kiekvienam įvertino.. Ne tik postų pava- 
lietuviui žinoti, kas ir kaip l dino jų vardais, bet, jų žygio

bridgius” neatsaka- Pr*e to ^ar,’° prisidėjo. ] įamžinimui, apie 2 pėdų plo-
Lietuvių spaudoje, iškilmių £į0 ir 3 pėdų aukščio vario 

stas No. 271 veikimo sekine, niedalijonų nukalė ir įgaliojo 
ta apie Amerikos Legijono vieną posto narį vykti į Lie- 
Dariaus - Girėno posto No. tuvų ir Kaune prie Dariaus - 
271 dalyvavimų iškilmėse. Girėno paminklo padėti.

Bet tikrenybėje Amerikos Metams bėgant daug mili- 
Legijorio Daliaus - (dieno po- jony žmonių praeis pro tų pa
stas No. 271 veikimo sekine,

sę. Tie, kurie dar neužsiregis- lietuvių. Pagaliau vietovarc- 
travę, gali tai padaryti šian-*žių statistikos medžiaga paro-
dien. J. Poška mokytojauja.

PADĖKA
* ca.P ■ ■A'.

do, kiek buvo lietuviškų vie
tovardžių. Viso labo lietuviš
kų vietovardžių Klaipėdos 
krašte yra 534.

K [j. Kiek laiko yra gera 
“promissory note”, kurią jau 
aš laikau apie penkis metus. 
Ar, ištikrųjų, ji gali būt be 
vertės?

ATS. Ji gera per dešimts 
metų.

kad astuoni Amerikos Legijo
no postai ėmė dalyvumų iškil
mėse.

Po iškilmių pasklido įvai
rios kalbos, užgaudinėjančios 

anj tai vieną, tai kitą dalyvį. Ka
lbos liečiant Amerikos Legi- 
jonų toli, toli nuo teisybės 
nueina, nes iš Dariaus - Gi
rėno Paminklo Fondo komi
teto vien Amerikos Legijonui 
buvo apie 1600 baro tikietų 
vaišinimui skirta ir didelė da
lis, apie 1200 baro tikietų, Da 
l iaus - Girėno Paminklo Fon
do komitetui gražinta, nes ne
buvo galima likusių sunaudo
ti, kadangi barą uždarė ir ne-

minklų, pastebės tų modai i jo
nų ir pamatys, kad Dariaus - 
Girėno bendraminčiai iš ana
pus okeano jį atsiuntė.

Chicagos lietuviai įvertins 
Amerikos Legijono postų kai
po Chicagos lietuvių liaudies 
gyslelę, kuri tvaksi sulig iš 
galės vykdime užsibriežto ti
kslo. DU

Amerikos Legijono Dariaus- 
Girėno Postas No. 271

Svarbus Dariaus - Girėno'I
posto susirinkimas įvyks pii-į 
madienį, spalių 28 d., 8 vai. , 
vak., Headąuarters svetainėj, 
2417 W. 43 gatvės. Visi nariai

Praleidus sunkų ligos laiką, 
negaliu praleisti progos neiš
tarius viešų ačiū:—

Mano gydytojui It. A. Ro- 
cbe, Šv. Kryžiaus ligonines 

i nariui, ir jo asistentui d-rui d. 
j J. Kovarskui, už rūpestingų 
; priežiūrų.

Šv. Kryžiaus ligoninės sesu
tėms, slaugėirls ir kitiems tat 
nautojams už malonų patai 
navimų. District National ban
ko valdybai ir tarnautojams 
uis gėles, dovanas, bei rūpestį 
rodytų visu ligos laiku. Gi- 

1 mimo Pan. Šv. parapijos cho
rui ir pavieniams nariams už 
dovanas, gėles ir lankymų. Vi
siems brangiems draugams ir 
pažįstamiems už gėles, dova
nas ir dažnų lankymų.

Antanina Poškaitė, 
6825 S. Washtenaw Ave.

KLAIPĖDOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

kviečiami būtinai atsilankyti, 
priėmė minimų tikietų. Da-, Poetas rengia Imnkietų paini- 
l iaus - Girėno Paminklo Fon-1 nėjimui karo paliaubų lapkr.

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
Vžpiaunio 10, — 122; Stan-

' do komitetas samdė ir užmo- 11 d. Reikės rinkti darbinin- Į 
kėjo apie pusantro šimto do-'kai. Frank Krasauskis ’ wnlU

t A.
BRONISLAVA
LEGEIKIENC

(po tSvaln Maalliūnaltė)

mirė spalių 25 <1., 1935. 7:30 
vai. ryto. HUlauktin 22 metų 
amžiau?,.

A. a. HronUluva gimė t’hl- 
rago. III.

Veltonfi buvo narfi Nekalto 
l’rantrt. švenč. I’. Ir Gyvojo Ko- 
žatičIatiH draugijų.

Paliko dideliame iiullilditne 
vyrą Juozapų, motinų Marijo
nų (po tėvaia Barauakytė) tr 
tėvų Mykolų Masiliūnus, seaerj 
Marijonų. 3 brollua: Mykolų. 
Joną Ir Vincentų, fivogrrj Anta
nų ZirgaltJ Ir glmlnea.

Kūnan pašarvotas 1543 So. 
Slith Ave.. Cicero, III. Tel. Ci
cero 350U.

baldot u vėn jvyka antradieni, 
apatių 29 d. IS namų S vai. 
hua atlydėta j šv. Antano t>ar. 
bažnyčių, kurioj jvykn gedulln 
goa patualdon už velionės sielų, 
l’o pamaldų hua nulydėta ) 
šv. Kazimiero kapines.

NuoMrdžlal kviečiame vinim 
gimines, draugua-gen Ir pažya- 
tamun-man dalyvauti Ulose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Tėvai, Sesuo, 
Broliai. Svogcrls lr Giminės, 
minės.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Iš TEATRO Iš KR AUSTOMOS SCENERUOS

Iš Selvvyn teatro iškraustomos ‘ Tobacco Road” vaidi
nimo Mcenėrijoš ir kitoki scenos reikmenys. Tuo tarpu fe- 
dertdiniam teisme vedama kova dėl šio vaidinimo.

96; Gaudiškiemio 92, — 60; 
Sendvario 92, — 202; Jurgai
čių 90, — 172; Žirgupėnų 89,
— 165; Matiškieinio 80, — 64; 
Budujiėiių 80, — 94; BaJgar- 
džių 67, — 192; Vahlaukede- 
lio 65, — 132; Molynų 65, — 
174; Kuku 64, — 81; Klrumb- 
kovaičių 64, —- 241; JHnglaii- 
kių 63, — 63; Šereitlaukių 56,
— 237; Palminkieioių 103, — 
35; Maigūniškių 53, — 142; 
Darkiemiu 46, — 61; Bubliš-

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way yaar body o.s el.is o.t■Acids and polanaoua wsataa from 
btšod Is tars f ralIMsn tiny. daUaata HT-krs • , _ -j----- ------------
ney tabea or flltsrs. bat boaara ot eheap, 
draatle. Irrltattns druga. It tunettonai 
Kldeay sr Bladdrr dl.nrdsra make ysu 
aug.r ftom dattIM Up Ntchts,
nraa. Lag Paine, narkaeba, Ctretaa und.r 
Kyaa. Dlaalaa.a Rheumatlc Palaa. Actd- 
Ity, Baratng. Knartlng or Imklag dos't 
teka cnanoaa. Ost tha Doetsr*. ruaraa- 
t..d praacrlptlon called Cyatra (Slaa- 
Tex). Worka faat, aata and aura. In K 
houra lt muat brtng nr» vltaltty. and ta 
guarasteed to flk you up In ona waek or 
monay back on raturn of ompty packago. 
Cy.tex coata only 9c a day at dnigflete 
aad tha guarantaa proteete yea.

Sunaikinimui PerialInMt 
Krutinija

reikalaukit visame paaaoly
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitų Ir tikrą 

palengvinimą

B N I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia Jūsų or 

ganiame paeina nuo to, kad Jisai (a 
nėtlnai nelftslvalo Ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo
mis. susilpnina Jūsų organizmų u 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t.

NUGA-TON K Išvaro visus nuodus 
lė Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų Ir vyrų. kurie atgavo savo spėkas Ir pataisė savo sveikatų su Šiuo pa- 
■tųbėtinu vaistu. Jeigu Jfls Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakom Ingos, 
valstinyčiose. —

Nuo uikletėJlmo Imkit—UGA-8OL — Idealų Uuosuotojų vidurių Ito tr 
••o.

RHEOMATISM
Pain—Agony Starta To Leave b 

24 Moura
Happy Daya A has d for You
Thlnk of lt—bow thls olė tmrld 

dona make prograsn—i»w comea a 
prascrlptkm «hleh Is knotm ts phar- 
msclnts na Allanru and rrtthln 44 
bonrs aftsr yna etart to take tkls 
aerlft kctlng for mula pala, agnny and 
Inflemmatlon rauaad by esoeaa urlo 
acld haa atarted to drpart

Allenru does Just arbnt thls notlcs 
sayn lt wlU do—lt Is guaranteed. You 
can get one generous bottlo at lead- 
Ing drugstnres everytrhSYb for N 
centą and If lt dosini't brtng the Joy- 
oua rssutta you sapact—your naoner 
Fboie bųartddly rstumsd.

Lapkr. 10 d. - Šv. Antano !/TeL Pullman 1200). 

parap., Omaha. Neb. Kun. A. Linkus

VENCTIAN MONUMENT CO., INC.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkss
1. F. Radijus
S. M. Skudas
I. J. Zolp

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Plione MONroe 3377

1646 West 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203

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

bdnmici ir Simus 2314 Wešt 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927]

J. LMnidus 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
J.' F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS NilflČlDnilAI IfVICAIAMCi17 m- mergaitę JozA’iakutę no-, sudaro 85 nuoš. pereitų metų lUUolnUlIAI MltblAIflC rėjo iSnįekintį. Mergaitės derliaus, 15 nuoš. mažiau, ne

SUGRĮŽO KUN. A. BRIŠKA “Kultūroj Lietuva greit j 
pralenks Lenkiją, Suomiją, ir 
pasivys Švediją, Daniją ir No- 

Sestadienio ryte sugrįžo is ivt>giją. Lietuvos Opera jau 
Lietuvos kun. Antanas Bris- (|a|,nr geresnė už kai kuriu i 
ka, Nekalto I įasidejiino par. kra;ty Mokyklos auga, j
klebonas. Lietuvoj išbuvo ket- kajp grvj)aj į*, lietaus, žino-į 
vertą mėnesių. Dalyvavo viso n?s ifitroSkę> mokslo, kaip žu- į 
pasaulio lietuvių kongrese, k u
ris buvo Kaune. Atstovavo 
Chicagos Federacijos apskritį.

vis vandens

IŠ ATSTOVU SOTIKTU- 
VIU VAKARO

Adv. Grish

Adv. (Jrisius, augęs Ameri
koj po aplankymo savo tėvų 
žemės, štai kaip pasakojo:

“Lietuvoj viskas moderniš
ka, ypač miestai, taip kaip A-

" nierikoj. Lietuviai, ištikrųjų,
Lietuva šiandie progresuo- llfra ‘dombellai’ — jie prog- 

ja. Taip raportavo pereitą tn*- rosuoja visame kame. Nuo šios 
dienos visuomet ir visur skelb
siu Lietuvos gerumus’’.

VAIKIUKAS SUTRUKDĖ HITLERĮ
? r

šauksią išgirdę žmonės pra- gu pernai. Rugių ir kitų javų 
j va arą, lapkr. 28 d., An- ne$g policijai. j derlius taip pat mažesnis. Tai

sros Vartų Terapijos salėn, 8i
vai. vakare, kviečiami atsila- Nepasiėmė su savim, vagis 
ukyti visi L. V. “Dainos” cho Paėmė. Beaux Arts Importinę 
ro rėmėjai, bičiuliai, Vyčių °- selsnianas B. Rnbins sn- 
L’liieagos apskr. ir Centro at- s^°.ivs savo namų paliko

gi Vilniaus krašto gyvento
jams vėl gresia badas.

PARDAVIMUI G£L£S
stovai, taip pat Chicagos ap. automobiliuje gražnų $2,500; parsk|uo<ja gray,as kvietkai, 
Vyčiai veikėjai - veteranai ir sumai. Išėjęs rado automobi-! dideli, už pigią kainą. Taipgi 

.visi, kurie remia dainos me-J’° langą išmušta. (Iražnos di-
! aą. Susirinkime pasitarsime a- ngusios. 
pie rengiamą L. V. “Dainos“! Aucklando vyskupas Chica- 

jchoro (pradedant minėti 20 goj. Grįždamas iš Romos j>o 
m. gyvavimo sukaktį) vaka- at lankymo Šv. Tėvo, Chicagoj 

į rą, lapkr. 3 d., taip pat reikės pas savo pusseserę ponią d. H. 
išrinkti vakarui darbininkai Moran, 810 S
ir pasikalbėsime neseniai įstei buvo sustojęs Aueklando, Nau 
gtos I
remti dr-jos reikalais. Širdin- M. Liston. 
gai prašome visus būti tam

ėiadienio vakarą Auditorium 
viešbutyje Chicagos lietuvių 
katalikiškų draugijų sureng
tam priėmime atstovų grįžu

Pasisukęs priešakyje mažas vaikiukas andai Berlyne 
sutrukdė kiek tai didelį militarinį paradą. Diktatorius 
Hitleris pavedėjo vaikiuką į šalį ir pats su palydovais 
nužygiavo pirmyn. (Acme Photo)

i susirinkime.

Pivariūnienė ___  ______________________
Bukietas auksažiedžių nu-, Kalvaitis. Jo kalba pilna daug 

stebino Pivariflnienę. Tai bu- senso ir jumoro sekė: 
vo dovana nuo mylimų jos L “Kuomet chicagiečiai vv- 
draugių, M. S. 21 kuopos. Pi-i*n’’ atstovai j kongresą išva- 
variūnienė, kuri Lietuvą ap-i"Tavo’ Chicagoj pasiliko

Po vakarienės prasidėjo nrn!]ejt|0 prjpg 35 metus, sakė: gyvanašlių: Račkienė, Šimu-
zikalis programas ir kalbos. “Kiekvienam kaimelyje ra- tienė, Grišienė ir Yuškienė. 
Vakaro vedėja buvo Račk>e-įdau mokyklą... radau darbš- “Bet atstovai daug parsi- 
nė, di. Rackaus žmona. -^tu-<Ly jp energingą jaunimą... ra- įspūdžių, pavyzdžių,
zikalį programa išpildė O. T^ie- dora šeimyninį sugyveni- ^Tanau, kad jie, kaipo jūsų 
žienė, “Pinafore” operetės | Jna ra,jau tvarkingus prieg-iveiklos lyderiai, mėgins juos 
žvaigždė, ir M. Janušauskie
nė. Piežienei akompanavo va

sių iš viso pasaulio lietuvių 
kongreso Kaune pereitą rug
piūčio mėnesį.

K. Račkienė vedėj»;

landos namus, ir tai visuome- ' igyvpudinti jūsų amerikiečių
! nės lėšomis įrengtus. Radau tarpe . 

rgon. Rakauskas iš Buselaud;' gragjas jaunas paneles be jo- Bank iete dalyvavo 175 rink - 
o Janušauskienei p. Janušau-! kj„ kosmetikų Radau patrio- tiniausios publikos. Net vienas 
skas. Įas lietuvius pasirengusius a- kunigas is Lietuvos, kun. Al-

Sveikinimus atstovams sudėipgjn|į savo respubliką_ Lie- kinas Drazdys, suvalkietis, kū
jo kleb. kun. Albavičius, S. plvn_______________________ ris atvyko sykiu su kleb. kun.
Sakalienė, Čepulienė, Bacevi
čius ir Mickeliūnas.

tuvq.
“Tik mūsų istorinė sostinė... Vaitukaičiu ir daug kitų pro-

Atstovų kalbos

Pral. Krušas pirmiausiai ka 
lbėjo. Jis detaliai išdėstė kon
greso svarbą ir gražiai nupie
šė kultūrinį progresą Lietu
voj. Tarp kitko jis sakė:

ŠV. KUN. JONAS BOSKO

fesijonalų ir veikėjų. Iclius

SO. CHICAGO ŽINUTĖS

kan atsilankė ir svečias iš; 
Lietuvos kun. A. Drazdys iri
kun. J. Marčiulionis, M. I. C. į

Į

Kaip southčikagiečiai, taip 
ir iš Chicago Heights pikni
ko darbuotojai bei rengėjai 
nuoširdžiai pasidarbavo ir iš 
pikniko parapijoms pelno ti
kimasi abiem turėti po pus
antro šimto dolerių.

Naujas siuvėjas South Chi-

Šv. Kun. Jono Bosko kano-

parsiduoda ir kietų anglių pe
čius.

1448 North Wood St.
antram aukšto IA priešakio

PARDAVIMUI NAMAS

, Parsiduoda kampinis penkių kam
barių cottage, ekstra kambarys beis- 

j tnante. Tinkamas mažam bazniui ar- 
h: ii _ 1 ' bc r įviliosiu. Vienas blokas nuo 261hlllgllland avė., Street A tslAnukltv:

2701 So. Turner Avė.
V. “Dainos“ chorui josios Zelandijos, vysk. James' Pardavimui 2 pagyvenimų medin.®

I namas po 4 kambarius. Karlu por- 
! siduoda ir vieno fleto rakandai pl- 
; gini Priežastis, savininkas iA važiuoja 

į Lietuvų.
1416 SOUTH 50«h COURT 

Cicero, Illinois

LIETUVIAI ADVOKATAI:

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 Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas C Aliai 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublic 9600

1934 m. Vilniaus vaivadų 
L. V. “Dainos“ croro vai-! joj bulvių derlius siekė 1,175, 
dyba ir L. V. “D.“ chorui 000. tonų. šiais metais derlius 

Remti Dr-jos K-tas —

Žinių - Žinelės
I

PAIEŠKOJIMAS

Jau galima užsisakyti. Elek
tros mašinomis Kalėdoms plo
tkelių, įvairių spalvų su lie
tuviškais parašais ir kalėdi
niais pasveikinimais, nepapra 
štai gražiais ir ryškiais pa
veikslais. Visais plotkelių rei
kalais reikia kreiptis į brolį

I UrSulS SimoyaitytS-l.evandauskienS 
. paieško savo brolių Antano Simonai
čio ir Kazimiero Simonaičio. Anta- 
i naa gyveno 1804 St. Charles Road 
ir 215 South 13th Avė., Maywood, 
III. Kazimieras gyveno 115 So. lst 
Avė., Mayvvood, Iii.

Kas žino apie juos arba jie patys 
tegul atsišaukia:
Sr. Uršulė Levaudausklenė 

Rua Jaceguay, 167 
Sao Paulo, Brazi!

cagoje. Jau apie du mėnesiai, j Vladą Cibulskį, 2334 S. Oak- 
kaip čia apsigyveno lietuvis']ey avė., Chicago, III. 
geras siuvėjas (kriaučius) —
.Jonas Majus (8730 Houston 
/Vve.) Taigi ši kolonija vis 
auga ir parapijonų skaičiumi i 
didėja. Majų sūnelis ir duk- 

1 relė lunko Šv. Juozapo para- j 
pi jos mokyklą. Rap. Į

mūsų Vilnius, dabar lenkų na
guose, yra nuskurdęs. Jame 
radau, ant gatvių, išalkusių 
valkatų, išblyškusių našiai-
V • J J

Jonas YuSka savo Įspūdžiais Šv' JuozaP° P»rapUoje Šv
Šitokiais žodžiais išsireiSkė: .Akademijos 12 sky.

| riaus laikytame mėnesiniamt
. “Parsivežiau įspūdžių iš Lie susirinkime spalių 24 d. nu- 
' tuvos niekuomet neišdildo- , tarta surengti bunco ateinantį 

mėnesį. Tai yra gražus su- 
Rtd. Šimutis manymas. Pelnas bus skiria-

1 mas seserų mokytojų bei mo
kyklos lėšų nedateklius paden
giinui. Kadangi iš pačių mo

Ji buvo pasirengus iš jo daug kvk,os ,„„kinifl mokesfių nS. 
k,| išgirsti. Laikas buvo tru-Ua galima pi|nai mokykla uj. 
tnpas, ir, pasižadėdamas |aiky,k sri(.hialnasi ki.

tokių priemonių tai spragai

nni.

Publika šiek - tiek tapo ‘nu
skriausta’ dėl Šimučio kalbos.

lankyti draugijas su prakal 
bomis, Šimutis tik tiek pasa
kė:
“Išsikalbėjau Lietuvoj, kal

bėjau amerikiečių lietuvių ce
ntruose, dar kalbėsiu; tat 
šį kart trumpai. Tiek konsta
tuoju, kad chicagiečiai valdė 
kongresą (delnų plojimas). Pa

, vyzdžiui, adv. Bordeno pas- 
nizacijos iškilmių ir salezie- tangomis ten turėjom savo
čių misijų paveikslai bus ro-į cbicagiečių sporto komanda, 
domi sekmadienį, spalių 27 d., , Meno žvaigždė8 įg chicagie- 
7.30 vai., Šv. Jurgio parapi-.^jų. dr. Raėkug, Barbora Par
jos svetainėje. i lvs įj. pi8Ri«tg Briedytė”.

Trečiadienį, spalių 30 d., 8
vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos svetainėje. Įžanga augu-

užpildvti.
Susirinkime dalyvavo ir mū 

sų gerb. klebonas kun. Vai
tukaitis, kuris taipgi suteikė 
naudingų patarimų.

l

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Vidurmiesty atėmė. Vienos 
krautuvės arkadoje praeinant 
Rūtai Van Heusen plėšikas iš
plėšė iš rankų ridikulį, ku
riam buvo $6 ir žiedas vertės 
$1,600.

Suimtas pasikėsintojas. Su
imtas Kazimieras Pavlovskis, 
303 E. 79 St., kuris išsivežęs

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Noria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.

NERTA VILNONES PANCTA- 
KAS DĖT. 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. Vlctory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockivell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

b
CADILLAC

^1

Dvilypis parapijų piknikas, 
Vytauto darže, 20 d. šio mė
nesio gražiai pavyko. Pikni
ką rengė Šv. Juozapo parapi
ja iš So. Chicagos ir Šv. Ka
zimiero parapija iš Chicago 
Heights.

Žmonių buvo suvasiavę daug 
ir piknikaujančių tarpe buvoKon. Kalvaitis

Antspaudą šiam vakarui, matyti maloni nuotaika ir gra 
siems 25 centai, vaikams foc. kaip vakaro vedėja Račkienė žus ūpas. Abiejų parapijų kle- 

Paveikslus rodys kun A konsulas Antanas bonai sykiu darbavosi. Pikni-
Drazdys, saleziečių vienuoli- . ~ *"*
joR įgaliotinis.

Pelnas skiriamas saleziečių 
misijoms ir vietos parapijai.

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

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

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS. YARds 2790 arba 279i

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
BASI l\H.IE

Gražūs, spalvuoti su naujais fe 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na pasiųsti į Lietuvą saviškiams

Šiemet “Draugo” kalendorių 
atspausdinta apribotas kiekis. 
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitytojams. Naujai 
užsisakiusieji “Draugą” 1936 
m. taip pat gaus kalendorių dy
kai. Šiaip kalendoriaus kaina 
25c visur, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanų kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Nauju ių Metų užbaigtų senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kaip žinoma, “Draugas” me
tams kainuoia $6.00; pusei me
tų $3.50; trims mėn. $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.

LA SALLE

DABAR RODO

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASA2IERIŲ 
SEDAN

sū 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 safctv glass, dual 
chime triūbos, ir 1.1. Pristatytas prie jūsų durų už tiktai

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

Vartotų Karų Bargenai
BUICK ’»8, 8 Sedan 41, Trunk, parant. kaip naujas............
BUICK '35. 5 Sedan 47, labai pulkus, garant.................................. »7»5
BUICK '35. Club Sedan su trunk, garantuotas ...................... 6795
BUICK '35, B Sedan 47 garantuotas ............................................... SS75
BTTICK '34. 5 Coupe 58. mažai vartotas, varant..............................$745
BUICK '34. 5 Sedan 57. puikus karas, garant.......................... $745
BUICK '33. 6 Sedan 67, tobulas, garant....................................... $645
BUICK ’32, 5 Sedan 97, tobulam stovy ...................................... $450
BUICK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus, garant........................... $450
BUICK '32. 5 Sedan 87. tobulam stovy ...................................... $450
BUICK '31, 6 Sedan 67, geroj tvarkoj .......................................... $205
BUICK. '29. Z-4 Coupe, žemai apkalnuotas ........................... $ 05
BUTCK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ........................... $05
BUICK '27, 5 Sedan 47, bargenas ........ .. .................................... $ 45
CADTI.LAC '30, 7 Sedan. pertaisytas ............................................... $205
CADILLAC '29. Town Sedan. trunk. žema kaina...................... $175
CADILLAC '28, 7 Sedan, bargenas ............................................... $145
DODGE '33, 5 Sedan, geras mažas karas ................................ $305
HUDSOK, '29. 5 Sodan, bėga O. K.................................................... $ 05
LA SALLE '31. 5 8edan. pulki vertybė .....................................  $375
LA 8ALLE '80. 5 Sedan. 6 drat. ratai ..................................... $275
LA 8ALLE '29. 5 Sedan. drat. ratai .......................................... $145
LINCOLN '80. 6 Sedan, labai pulkus .......................................... $205
PACKARD '82. 7 Custom 8edan, tobulam stovy...................... $775
PIERCE '80. 2 Coupe, labai pulkam story ........................... $105
PONTIAC '86. 5 Sedan. bullt ln trunk, tobulas ................. $745

TAIPGI DAUGELIS KITU ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

f CRANE 
__________

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run


