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VYKDOMOS SANKCIJOS 
PRIEŠ ITALIJĄ

Kareiviai saugoja ambasadas 
ir pasiuntinybes Romoje

MUSSOLINI SUŠAUKĖ POSĖDIN 
FAŠISTŲ TARYBĄ

ROMA, lapkr. 18. — Šian- 
ien pradėtas, sankcijų vyk

dymas prieš Italijų. Ir šian
dien visa Italija mini “netei 
singumo” dienų. T. Sųjungai 
priklausančios valstybės, va
dovaujant Anglijai, ant Itali- ADDIS ABABA, lapkr. 18. 
jos užkrovė šį neteisingumų — Djdesni žygiai kol kas ap- 
— sankcijas. Į sistoję karo frontuose. Yie-

ETIOPIJA LAUKIA PRO
GOS, KAO PUOLUS 

PRIEŠU

NEGRAS LAKŪNAS APLEIDO ETIOPIJĄ KUN- NUSISUKA prieš 
sikūje NAUJĄJĄ SANTVARKĄ

Čia ir visoj Italijoj pasi
reiškęs rimtas sųjudis prieš»
visas valstybes, kurios vykdo 
boikotų. Romoje ir visuose 
kituose Italijos didžiuliuose 
miestuose iššaukta kariuome
nė, kuri pastatyta svarbesnė
se gatvėse, taip pat ambasa
dų ir pasiuntinybių apsau
gai. Kariuomenė saugoja ir 
parduotuves, kurios užlaiko 
importuotų prekių.

nur kitur veikia tik priešaki
nės sargybos. Italai lakūnai i 
daro žvalgymus.

Daug kas prikaišio-ja Etio- ! 
pijai, kad ji vienam ir kitam 
fronte palaipsniui leidžia ita- Į 
lams be didesnio priešinimo
si veržtis krašto gilumon.

Etiopijos vyriausyliės pata
rėjai kitaip galvoja. Sako, te
gul italų karo pajėgos kamuo į 
jasi. Etiopija ras progos, ir

Amerikietis negras lakūnas Hubert Juliau (deši
nėje) atsisakė toliau tarnauti Etiopijai ir apleido Ad
dis Ababa. Jis daug kartų, su lėktuvu vežiojo patį im
peratorių Haile Selassie. Jam pripažinta pulkininko 
ranga. Lakūnas nusiskundžia, kad nesiskaityta su jo 
autoritetu. Čia jis vaizduojamas belųvinųs karo nau
jokus. (Acme Photo.)

---------- DETROIT, Mieli., lapkr. Tas neįvyko, nepaisant vi-
NE\\ YORK, lapkr. 18. — 18. — Kun. C. E. Coughlin sų žadėjimų, nepaisant visų 

Kolumbo Vyčių organizacijos vakar kalbėdamas per radi- skelbiamų gražių žodžių. Dar 
vadovybė kitados kreipės pas pagaiįau atvirai nusisuko blogiau. (Administracija su 
prezidentų Rooseveltų, kad prie§ prez fr)osevolto adnii. savo pravedamais neteisėtais
U. S. vyriausybė viešai nu-- .................... . . įstatvmais, vpač darbininkų
peiktų Meksikos vyriausybę reikalu, dar daugiau dumia
už religinius persekiojimus., santvarkos programų. akJs visuomenei> kad tu.o kp.
Tuo reikalu kongresui buvo Jįs išpažino, kad padaręs liu pridengus ir apdraudus 
įduotos rezoliucijos. didelę klaidų 1934 metais, pinigų maininkautojus plfito-

Prez. Rooseveltas parašė girdamas krašto administra- kratus.
laiškų šios organizacijos vy- kai * buvo Pa8M««i Kun. Coughlin sakėsi, kad
riausiajam vyčiui M H Car- i^Kinti lauk iš maldos namų jis kalba National Union for
mody. Prezidentas griežtai at Pini^ maininkautojus. Ma- Sočiai Justice vardu. Ši or-
sako, kad jo wriau«vWwtu-'n-vta’ kad bus ""klupdyta plil ganizacija turi jau apie 9 mi i ri nė menkiausio imsietaty-! t^ratij,. lijonns iairegisiravusiiĮ narių.

. nio kištis į kurios kitos vai- j
1 stybės viilaus reikalus, lygiai.
• kaip nepageidauja, .jei kas 
kėsintųsi kištus į U. S. (Jung 
tinių Valstybių) vidaus reika 
Jus.

ARKIV. MG NICHOLAS PRIVALOMA DARBO TAR
APIE ŠVIETIMU NYRA MERGAITĖMS

U. S, PREKYBOS SUTAR- KONSEKRUOTAS APAŠ- 
TIES SU KANADA Į TALIŠKAS VIKARAS

SĄLYGOS BRAZILIJAI
laukia jos, kad su visomis 

Kariuomenė iššaukta, kad į pajėgomis puolus priešų. Di-;

FORT WAYNE, Ind., lap- BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Prezidentas pareiškia, kad kr Įg — Cincinnati arkivy- Pradėjus 1937 metais nacių

kaip jis, taip ir kiti šio kraš-’ gj{Upag j p McNicbolas kai- vyriausybė kas metai šauks
to žymieji piliečiai didžiai ap j^jo katalikių moterų krašto šešių mėnesių prival-omon dar
gaili vykdomus svetimuose tarybos suvažiavime. bo tarnybon apie 200,000
kraštuose religinius persekio- mergaičių. Hitlerio esąs tok*
jimus ir palaikomų netolėran- \° j uncija ragino mo Tu(> h_^ nu rgaZtąg
cijų. Tačiau ndturi teisės kiš- weris’ ka( ..J0,\lr. ° mu prie- sulygintos 8U ukaig)

WASHINGTON, lapkr. 18-i ,FRIBOURGAS, Šveicarija, 1 tis, nė protestuoti, kaip ilgai •'ll4u81 vaikų švietimo konsti kuHe k&g atHeka nu
apsidraudus galimų demon-! dėlės kautynės yra lemiamosPrezidentas Rooseveltas iapkr. 18. — Kun. H. Ritter,,tai 8 Persekiojimais neliečia- Naciniam priedui, kadangi to ptatytą privttlomą darbn ^r- 
stracijų prieš svetimšalius, ir įr kartais jos gali baigtis ne- vakar popiet paskelbė padarv g .Sp„ konBėkruotaf, vy,km U' S' pilWiai' Ir «««..' ar kur ki-
riaušių, pėl įvykusių anomis laimingai Etiopijai. tos tarpusavine prekybos su- ‘tas sakosi jam netekę girdė- korouniątiSIOK Jno siekiama.
dienomis fia studentų demon j Šiandien gi italąį nėra lai- tarties su Kanada sųlvgas ir pu Sv' Nlkall>iaus katedroje., ka<1 nu() Įo kentįtų Meksi. kart vaikų Švietimų padavus 

........................................... * ' ~ koj gyvenų U. S. piliečiai. krašto vyriausybės žinybai.stracijų Mussolinio įsakymu * niėję nė vieno didelio mūšio.
Etiopijai pagalbon eina lai
kas. Italus sužnybs sankcijos 
ir pagaliau netolimieji nuola 
tiniai lietūs. Tada italai su 
savo karo mašinomis negalės 
išsijudinti iš vietos. Ir tada 
etiopiečiai pradės puolimus.

visas smulkmenas. Naujas vyskupas paskirtas
pakeistas policijos viršinin 
kas. Sankcijos ne sankcijos, 
bet Mussolini pageidauja, 
kad nebūtų provokuojamos 
nepalankios Italijai valsty
bės, kad jos neturėtų pagrin
do daryti naujų priekaištų 
Italijai. Su drausme ir tvar
ka galima lengviau paveikti 
priešų — Mussolinio nusista
tymas.

Diktatorius Mussolini sušau 
kė speciali n posėdin fašistų 
vyriausiųjų tarybų. Tas yra 
ryšium su sankcijomis ir to
lesniu karo vedimu.

tur.
Šiandien mergaitės šaukia

mos darbo tarnybon savano-
Prekybos padidinimui abi »Pa«a>>šk" vU»™ Amaznni- Kolumbo Vyčių vadovybė priedą" būtų pripažintas, )SjemH apif lftoflo

pusės, daro žymius nusileidi
mus — sumažina muitus. Ka
nada sumažina muitus 767 į- 
vairiems šio krašto produk
tams. U. S. tų pat daro ir kai
kuriems svarbesniems gami- 

Nežinia, ar taip bus, Etio- i!niams visiškai panaikina mui- 
pijos vyriausybė tačiau nusi- |tus-
stačius šiandien palengva ir Prezidentas pareiškia, kad i 
atsargiai veikti prieš italus. , padaryta sutartis bus nau- 

Addis Ababoje spėjama, dingą kraštui.
kad pas italus ne viskas tvar -----------------

jai, Brazilijoje.
Konsekratorium buvo Fri- 

bourgo, Lausanne ir Ženevos 
vyskupas M. Besson. Jam 
gelbėjo kiti du vyskupai.

Naujam vyskupui priėmi-1 
mas surengtas Šventosios' 
Dvasios kunigų misijos mo-

laimi nusivylus tokiu atsaky- ’"vai ne p ”ws riipmtis vanorilJ mergajjĮiŲ' j8t„j0 dar. 
mu. Ir praneša, kad ir to ,i,avl) vai » -vie imu. tarny()On paskirsty-
liau nepaliaus kovojus prieš, •>»“ ir be to, sakė arkivy- tos j 4III1 stovyklų. 200,000
................................. ; "kapas, šiandien krašte švie. .vikio, apie 6,oot)

timas pakeistas paprastu biz- stovvk|l). Vvriausvbė žada 
niu, o ka. kanose; vietose „et |ai pan1pjr,ti atpi,l8n,-.iai8 m>. 
rakietu.

Meksikos vvriausvbė.

PREZIDENTAS ATLAN
KYS NOTRE DAME

LATVIJOS LAISVES 
STOVYLA

koje. Kilę nesusipratimų. J uk į ATLIETUVINTOS PAVAR- 
ne dėl menko daikto pakeis-, DĖS IKI “L” RAIDĖS
tas vyriausiasis vadas. i -----------

KAUNAS. — Pavardėms

PRANCŪZŲ FAŠISTŲ 
RIAUŠĖS

PARYŽIUS, lapkr. 18.

KAUNAS, lapkr. t8. — 
Šiandien Rygoje latviai ati-

ŽIEMINĖ KINIJOS DALIS 
BUS AUTONOMINĖ

WASHINGTON, lapkr. 18. 
— Notre Dame universiteto 
vadovybė gruodžio mėn. 9 d.

PRASIDĖJO BYLA 
SUKČIAMS

tais.
Mergaitės stovyklose, ne

paisant jų kurių kilmės, tu
rės vienodas uniformas ir 
dirbs tuos pačius darbus. Iš

Chicagoj prasidėjo įdomi ■ pradžio8 jos stovyklose bus
sušaukia specialų akadetniš- Kfdtmamųjų stio'an pa pralinamns prie SOeialio gy.
kų susirinkimų. Garbės laip- , • , . . . . ... vpnimo, supažindinamos su

- • .......... derahmam teisme teisiami tik naeių partijOfi prinoipai8) QT. . ’ S; • snis bus suteiktas Filipinų ne , . . nacių partijos principais
Lun0B*8 mtestelyje ,vyko kru vadui Carloa K*“nan” “"^'paskiau dauguma jų bus pa,

atlietuvinti komisija turi su- y"0* ™ F°PU P. Romulo.' Prez. Rooseveltas P’“,a ap^'-">k“ j siųstos kokiam laikui pas ūkiĮ
rašiusi 45,000 pavardžių, ku- ar part?)08 ?an.al1S'..?'enas sakvs prakalbų susirinkime. n,e . . lunkus, kad arčiau susipaži-
rias reikia atlietuvinti. Ko- 

TOKIJO, lapkr. 18. — Ja- misija posėdžiauja kiekvienų 
atlie-, . ~ v • r * i • ponų laikraščiai praneša, kad savaitę ir iki šiol vradenge puošnių Latvijos lais- ’ . * . ! ..... 4<1,,

K im m« 7ionnnDw Juliau Lm tnvinuui iLri ‘‘l77 ruiJno

asmuo žuvo ir keliolika su- 1 
žeista. Tarp sužeistųjų yra 
du policijos nariai.

vės stovvlų. Iškilmėse dalyva
vo pats krašto prezidentas, 
ministeris pirmininkas ir ki
ti aukštieji vvriausybės n-a- y 
rJai japonų globoje.

Kinijos žieminės dalies ki- tuvinusi iki “1” raidės, apie 
niečių vadai nusprendė šių 20,000 pavardžių. Pavardėms 
dalį atskelti nuo Kinijos ir atlietuvinti įstatymo projek- 
pakeisti autonomine valstybe tas jau seniau yrą įteiktas 

ministerių kabinetui. Anks-

Iš lengvatikių pasipelnimu? png gu namų ruoftft 
Prez. Rooseveltas minėtų kaltinamieji susiorganizavo kn ir flkio gyvenu jr |{UJ

dienų bus Chicagoj. Popiet ir sugalvojo štai kų: Prieš kf) darbajH
sakys prakalbų American daugelį daugelį metų miręs; Naciai tvirtina, kad tuo bl

Langų stiklų plovėjų uni- Farm Bureau federacijos su i anglas jūrų plėšikas, Sir Fr- 
jos darbininkai streikuoja , važiavime. Iš Chicago tuojau ancis Drake, mirdamas paliko 
Chicagoj. Eina langų daužy- išvyks į Notre Dame, Ind. i didelius turtus Anglijoje. Tie '-k-u -r ,nergadpS ifiaugs iŠ-
moi Tzv io l^orzliunloa Inrfoi Sionrlinn u n/1 o . • ... - .

du bus atsiektas miestų 
glaudesnis susiartinimas su

mai.

Šiandien suėjo 17 metų, 
kaip Latvija atgavo nepri
klausomybę.

PRANCŪZIJOJ TEISIAMI 3 
KROATAI

Tas bus įvykdyta tomis 
dienomis. Japonų kariuome
nė parengta daboti, kad Kini 
jos vyriausybė nesikištų j šį 
kri

čiau buvo numatyta, kad, iš
duodant naujuosius pasus, į 
juos įrašoma jau atlietuvinta 
pavardė. Tai būtų labai pa
togu ir praktiška.

Gruodžio mėnesį Chicago
je bus priimta karo laivynan 
40 jaunų vyrų.

Jo Eminencija Kardinolas ^turtai šiandien sudaro apie 
Mundelein pirmininkaus Net- 27 bilijonus dolerių. Šie tnr- 
re Dame iškilmėse. . tai priklauso to plėšiko a f-

__ ________ __ rl o n C* 1

AUTOMOBILIŲ AUKOS
AŲC-EN-PROVENCE, Pr- 

ancūzija, lap. 18. — Čia tei
siami trys kroatai, kaltinami 
serbų karaliaus Aleksandro 
nužudymu.

Automobilių katastrofose 
per dvi paras (šeštadienį ir 
sekmadienį) žuvo 8 asmenys 
Chicagoj ir apylinkėse.

PHILADELPHIA, Pa., 
lapkr. 18. — Pirmų kartų šio 
miesto istorijoj vakar — sek 
madienj, buvo atidaryti kru. 
tomųjų vaizdų teatrai.

TAIFŪNAS FILIPINUOSE

MANILA, lapkr. 18. — Tai 
fūnas (viesulas) ištiko Fili
pinų salas. Kiek kliuvo ir 
Manilai

VOKIETINS VIENĄ PO 
KITO

KAUNAS. — Tilžės Pakai 
nėję, įGastų apygardoje, Maž. 
Oiratiškių kiemas pagal Ryt
prūsių oberprezidento įsaky
mo šiomis dienomis gavo var 
dų “Gronvalde.” Naujuose 
kiemų pavadinimuose susisek 
ti dabar tikrai nėra lengva. 
Suvokietinta jau visa eilė lie
tuviškų viėtovardžių.

ORGANIZUOS DARBININ
KŲ PROFESINIUS 

VIENETUS

BAISI AUDRA ATLANTU 
KO PAKRAŠČIAIS 

RYTUOSE

niams. Susirado daugybė “ai
nių,” tarp kurių yra farme- 

I rių, biznierių ir profesiona
lų.

1 Turtų atgavimas yra reika

tvermingomis moterimis. Ži
noma, jei nebus apleisti jfo 
dvasios reikalai.

DIDELIS PALIKIMAS 
KARDINOLUI

NFAV YORK, lapkr. 18.
NEW YORK, lapkr. 18. — liūgas didelių kaštų. Nuo tfl Pagaliau išaiškinta, kad prieš 

Didelė audra vakar ir perei-Į “ainių” jie pradėjo rinkti .devynerius metus miręs vie
tų naktį siautė rytiniais ir kontribucijas ir surinko apie!.*0* advokatas John \\ haĮen 
žieminiais A^anLiJ<0 pakraž- 1,350,000 dol. Būtų rinkę ir testamentu yra palikęs New 
čiais. Kai kur milžiniškos toliau, bet autoritetai pasto-j^or^° kardinolui llaycs dau

KAUNO. — Darbo Rūmų 
reikalai numatomi pradėti 
svarstyti <V. R. M-joje. Pagal
tam tikrų planų miestuose bus bangos užliejo sausumų dide- jo jiems kelių ir sučiupo. Iš K’ftn k'ft*P 1,209,000 dolerių, 

liūs plotus. • surinktų kontribucijų rasta;
Medžiaginiai nuostoliai sta- pas juos tik apie 60,000 d-ol. j ORAS 

Čiai milžiniški. Labiausia nu “Ainiai” norėtų dabar atgan
kentėjo laivai. Iš žmonių, ti nors šiuos likučius. CHICAGO IR APYLIN-
kiek sužinota, du asmenys žn Į --------------------- KĖS. — Numatomas lietus;

vę ir dn nesurandami. PLATINKITE “DRAUGĄ maža temperatilros atmaina.

organizuojami profesiniai dar 
bininkų vienetai, kurie bus 
prižiūrimi, kad nesikištų į 
politikų. Jiems bus leista rū
pintas tik gTynai ekon. rei
kalais.
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Matulionis dalinosi įspūdžiais, įgytais belan
kant Amerikos lietuvių kolonijas ir mūsų 
įstaigas.

do žodžiai mums yra brangūs ir ueuž- žinome, kad tasai di- padidėjimo Europos politiko-
mirštini. Vyskupas daug iškentėjo dėl tikė- dysitJ luūaų tautai pavojus je.
jimo, dėl to giliai įvertina kiekvienų darbą, ,graso įg vokiečių pusės. Vo- Anglija tiki į Tautų Sųtju- -» .
kuris veila prie tikėjimo išlaikymo ir jo stip-! kįe<’iui visai juk nesislepia su ligų ir pasiryžusi jų remti ii • Į tu-ip pat būti gana atsargi sa- >1** šiandien vakare į nepa- 
rinimo. Jis gerai žmo, kati ir Rusiją ne kas savo sumanymais atsiimti iš- stiprinti. Tik jos pažiūros į!vo reikalavimuose ir veiks- ^>IUS^ ^'ai .lulMJ’‘l l,u,,l°^ 
kitas privedė prie tokios baisios padėties, > pradžių Klaipėdos kraštų, pa- Tautų Sųjįuigų žymiai skiria- Į muow, kad neprileisti krašto trečiadienio Varnių bus 
kaip tikinčiųjų apsileidimas, neveiklumas ir, skui siekti ir visos pabaltės si nuo Prancūzų pažiūrų. Pra jpne vidųjų suiručių ir neduo-!tdt lller’lno,us lr HluU‘nills’ 
pagaliau, tamsumas. Dėl tu Ekscelencija pra- užvaldymo. Yra tikrų žinių, ncūzai surišo Tautų Sąjungų “ progos priešams įsikišti.
šė mūsų būti veikliais, organizuotais, nes,j-ad dabar visos vokiečių di- su Versalio sutartimi ir pu-į 
tik vieningai ir daug dirbdami tegalėsime iš- plomatijos pastangos nukrei- vertė jų tos sutarties saugo-

Didysis Tautos Pavojus nės vien aklo pasitikėjimo Ir UICI I M|C||AQ “ANT IR” 
paklusnumo, neduodant jui bu- ’l AU I 10
Įso — ar tik neperdaug rizi-1
kingas žingsnys. Iš antros pu- Apvaizdos parapijoj
sės ir pati visuomeuė tokiu Juu P1 us*dėjo misijų*. Vislu 
pavojingu momentu turėtų ^“dingai kviečiu atsiluiinju,

Tučiau Amerikos lietuviams

DIENOS KLAUSIMAI

laikyti religines ir tautines brangenybes. 
Žinant J. E. Vysk. Matulionio darbus,

jo kančias Sovietų Rusijoj, klausant jo kal
bos, įsitikini, kud tai yru tikras dvasios mil-

GARBINGĄJĮ SVETĮ PALYDINT

Netrukus mus apleis J. E. vyskupas T 
Matulionis.

Dėl to praėjusio sekmadienio vakare ofi
cialiai atsisveikinome su Garbinguoju Svečiu 
Seselių Kazimieriečių ir jų rėmėjų surengto j 
puotoj.

į. šių puotų, tiesa, nedaug tesusirinko 
žmonių, tačiau susirinkusieji jos ilgai neuž
mirš.

Neužmirš Akademijos vedėjų rūpestin
gai surengtos programos — mokinių gausin
go choro, kuris graudino susirinkusius, dai
nuodamas lietuviškas dainas: “Kur banguoja 
Nemunėlis” ir “Leiskit į tėvynę”. Šių dai
nų neužmirš, nes jos buvo dainuojamos jau
nučių lietuvaičių lūpomis, dainuojamos nuo
širdžiai ir skiriamos Vyskupui Kankiniui, iš
keliaujančiam į Tėvynę.

Šios puotos dalyviai neužmirš nei aka- 
demikių orkestrus, sugrojusios ir lietuviškų 
ir klasiškų veikalų, taip pat akompanavusios 
giliai patrijotiškoius dainoms. Negalės greit 
užmiršti jaudinančių deklamacijų, atsisvei
kinimų vaizdelio “Vyskupo žvakidės” ir tų 
nuoširdžių mūsų dvasininkų ir profesionalų 
kalbų.

Bet už vis labiausia atsimins Garbingųjų 
Svečio — Vyskupo Kankinio nuoširdžių atsi
sveikinimo kalbų, kuri iki ašarų dalyvius 
sujaudino. .

“Kaipo vyskupas, aš džiaugiuos Ameri
kos lietuvių religingumu, džiaugiuosi, kad 
senesnioji karia, atvykusi iš Lietuvos, neuž
miršo Dievo. O labiausia mane džiugina jūsų 
jaunimas, kuris neapleidžia bažnyčios ir taip 
dažnai artinasi prie Šv. Sakramentų” — taip 
pradėjo savo turiningų kalbų mūsų svečias.

“Kad Lietuvos išeivija į Siaurės Ameri
ką išlaikė atsivežtąjį iš tėvynės religingumą, 
išliko dora, tai didelis yra nuopelnas jūsų 
kunigų, kurie, patyriau, rūpestingai eina 
savo pareigas, daug dirba savo tautiečių sie
lų išganymui. Taip pat nebe nuopelnų esate 
ir jūs, veikėjai. O jei lietuvių jaunimas yra 
religingas, tai čia daugiausia turi nuopelnų 
lietuvaičių seserų kongregacijos — šv. Ka
zimiero, Šv. Pranciškaus ir Kryžiaus sese 
rys” — pabrėžė Jo Ekscelencija.

“Kaipo lietuvis aš džiaugiuos, kad Ame
rikos lietuviai išlaikė savo tautybę. Patėmi- 
jau, kad ne tik sene«nieji, bet ir jaunimas 
rūpinasi tautos reikalais. Vienų kartų, kuo
met vokiečiai grasino Klaipėdos puolimu, 
mačiau ir girdėjau, kaip keli visai dar jauni 
vyrukai, skaitydami laikraščius, jaudinosi”.

Dėkodamas amerikiečiams, Jo Ekscelen
cija pažymėjo ir tų, kaip svarbų vaidmenį' 
vaidina Šv. Kazimiero Seserų vedamoji aka
demija.

“Reikšdamas padėkų Seserims Kazimio- 
rietėms, turiu pažymėti, kati jos dirba svar
bų religinį ir tautinį darbų. Jos moko ir auk
lėja inteligentes lietuvaites motinas, kurių 
varidniiio vra svarbiausias tikėjimo ir tau
tybės išlaikyme, Jei anais sunkiais Lietuvos 
gyvenimo laikais paprastos bemokslės moti
nėlės išlaikė tautoje tikėjimų ir tautybę, tai 
ką ljekalliėti apie išmokslintas ir išauklėtas 
motinas. Jei, anot Rimšos veikalo ‘mokykla’, 
lietuvės motinos, prie ratelio pasi klupdžiu
sios savo vaikus ir iš elementoriaus juos mo- 
kind&mos, išlaikė tautų gyvų, tai kų gali pa- 
dayyti šviesios ir Inteligentės motinos”.

Tokiais tai žodžiais J. E. vyskupas T.

ptos į anglus, kad įtikinti, toju. Tuo būdu ir pati Tautų 
jog reikia leisti vokiečiams Sųjunga virto nelanksčia, sia- 
užimti Pabaltu ir Ukrainos tiška institucija.
plotus, tuo būdu nusilpninant Angl#. (u0 Urpu j Versalio 

sutartį žiūri gana kritiškai.žinąs. Tos galingos jo dvasios nepalaužė nei žymiai bolševikų Kusijų.
ištrėmimai į šhltus Sibiro kraštus, nri šalti tai jįe garantuoja Prancūzijos , t - sulartv;e
kalėjimo mūrai, nei sunkieji kalinio dalbai. b'.Hjjybę įr žada neprijungti1, . . , >J>
Ir didžiausias kančias iškentęs, pasiliko iš- i Austrijos. daug ai ų putai) a, (ypač
tikimas ir Kristui ir tautui, išliko tyras, kai ., .. .auksas . Atsiėmimui Klaipėdos kras-

Mes, Amerikos lietuviai, nuoširdžiai tiu 
rime džiaugtis, kad per metus laiko turė
jome garbės turėti savo t ar jie tų dvasios ga-

rubežių nustatyme), kurias 
reikėtų atitaisyti. Anglų ma

to gali vokiečiai apsieiti Ir be nvmu ir vokiečiai esu per daug 
karo. Jeigu tik anglai ir pra-! nuskriausti, kada iš jų buvę 
ncūzai sutiktų, vokiečiai gal atimtos visos kolonijos, Klai- 

liūnų, tų kilnių, šventumu dvelkiančių asine- '’au “ ateniančiais metais mė- j pėdos klastas ir t. p. Anglai, 
nybę, gintėti jo kalbas ir'gauti jo palaimi- atsiiniti Klaipėdos kra- kaipo vokiečių giminės, netu-
nimų savo darbams Įštų plebiscito keliu. Reikia ma- ri tokio priešvokiško nusista-

myti, kad Tautų Sųjunga tam
Matant d. E Vyskupų Kankinį Šv. Ku-' n*Muwinriošintn zln.l.ro vienuolyne ir girdint > Knib. Šiuos ""“sn, randant 

žodžius rašančiam susidarė tokio Įspūdžio, ,.,inla|o Nation„ lapkri.
kad .r tos vienuolijos steigėjas a. a. kun.
A. Staniukynas buvo tokios dvasios vyras,
vedęs šventų gyvenimu, kuris kilniais dar- ,, . ... .*arsou> vienuolikė metų ui-j Anglai tad nor5tu TauhJ 

buvęs Buropo, kaipo Amen-[ junga |kinky(i į dargą _ 
kos iaikiažėių kortepondentas, j yersa|į0 su(arĮjes blogumams 
o pastaruosius penkis metus
išgyvenęs Londone ir beveik 
kasdien matydavęsis su atsa

!čio 13 dienos numeryje. Strai-

kais įamžino savo» vardų mūsų tautos isto
rijoj. Ne kitokios dvasios buvo ir u. a. ark. 
J. Matulevičius.

Kitaip ir negali būti. Dvasios galiūnai, 
šventai gyvenų žmonės tarp savęs turi daug 
ko bendro, daug panašumo1.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. šimutis..................

tymo, kaip prancūzai. O kai 
dėl Klaipėdos — vokiečių nuo
latinė propaganda anglus įti
kino, kad Klaipėdos kraštai 
yra vokiškas ir jisai turi vo

psnio autorius tūlas Negley kiečiams grįžti.

taisyti.
Tuo reikalu p. Farson rašo:

“Britai yra tvirtai pasiryžę 
komingais žmonėmis iš anglų padaryti TautŲ Sąjungą vie- 
L žsienio Reikalų Ministerijos. iįoje statiškosios — aktinga ir 
Tame straipsnyje p. Farson ' jėga Kaipo pavyzdys - 
nušviečia įvairius tazes anglų Į atrodo labai galim n g daiktas,

DARBSTU3IS KANAUNINKAS
Apie rugpiūčio mėn. 11 d. 'daug būtų ga

lima prirašyti, nes tai buvo pirmoji ir įspū
dingiausioj). pasaulio lietuvių kongreso diena.

Iš Kaimo Bazilikos, kur įvyko pamaldos 
kongreso atidarymo proga, išėjau kupinas 
gražiausių įspūdžių. Neiškenčiau neužėjęs pas 
nenuilstantį mūsų tautos veikėjų kanaunin
kų Povilą Dogelį, Bazilikos klebonų, kad tais 
įspūdžiais pasidalinti.

Užėjęs pas jį, jau radau ir prel. M. Kru
šų grįžus iš bažnyčios. Netrukus užėjo ir agr. 
Valatka, “Ūkininko” redaktorius, su kuriuo 
drauge gerb. mūsų prelatas visą Lietuvą pra
ėjusių vasarų išvažinėjo. Visi džiaugėmės a- 
merikiečių sportininkų gražiu pasirodymu 
Bazilikoj, einant in coipore prie šv. Komu
nijos. Didis patrijotas ir uolus katalikų vei
kėjas kan. Dogelis iš džiaugsmo buvo pasi
rengęs išbučiuoti kiekvieni), amerikietį dėl jų 
pavyzdingumo ir drausmingumo tikėjimo rei
kaluose.

Kas iš lietuvių katalikų veikėjų nėra gir
dėjęs apie kan. Dogelį?

Jį visai teisingai galima pavadinti Lie
tuvos katalikų veikimo širdimi. Nežinau, ar 
būtų galima surasti Lietuvoj kataiikišką or
ganizaciją, ar šiaip jau įstaigų, prie kurios 
suorganizavimo, prie išlaikymo ir sustiprini 
mo jis būtų neprisidėjęs.

Jis suorganizavo lietuvaites tarnaites į 
šv. Zitos draugijų ir joms daug metų vado
vavo.

Šv. Zitos draugija, nors ir iš vien papra-’ 
stų mergaičių susideda, tačiau ji svarbų vaid
menį suvaidino tautinės ir religinės sąmonės 
kėlime. Šiandien ji valdo kelis viešbučius, 
skalbyklas, siuvyklas ir kitas moterims pri
taikintas amatų įstaigas. Tai pasišventusiojo 
kan. Dogelio gabaus ir sumanaus vadovavimo 
pasekmės.

Darbštusis kanauninkas visa savo siela 
buvo ir tebėra atsidavęs mokslus einančio 
katalikų jaunimo organizavimui. Sunku net 
įsivaizduoti, įdek daug energijos jis yra įdė
jęs besidarbuodamas studentų ir moksleivių 
Federacijai “Ateitis”. Šiam tikslui jis nieko 
nesigailėjo — nei darbo nei lėšų. Jis vado-

užsienio politikos, ypač gi jų 
santykius su Tautų Sųjunga 
ir Prancūzija?

Dar 1934 m. pavasarį laike 
atsilankymo Londone prancū
zų Užsienio Reikalų Ministe- 
rio Barthou įvyko kariška su
tartis tarp Anglijos ir Pran
cūzijos. Per visų tų laikų su
tartis nuolat stiprėjo. Anglai, 
tiesa, tuo laiku iškirtę pran
cūzams šposų, susitardami at
skirai su vokiečiais dėl jų lai
vyno padidinimo — bet tai

svarbiausia, žinoma, turi rū
pėti jų pačių pareigos, kurias 
uždeda dabar
momentas.

Neatidėliojant reikia imti o- 
rganizuotis. Nereikia laukti, 
kad įvykiai netikėtai užklup
tų mus nepasiruošusius. Ge
rai susiorganizavę mes ir čia 
Amerikoje (opinijos darymui) 
ir tai Europoje žymiai daugiau 
galėsime padaryti, negu lig- 
šiol galėjome.

Tiesa, mūsų srovės jau yra 
pusėtinai organizuotos. Bet 
laikas rimtai pradėti galvoti 
ir apie tarpsrovinę Amerikos 
lietuvių organizacijų. Išvien 
dirbdami tikrai daugiau nu
veiksime. ,

Pasaulio Lietuvių Sųjunga, 
užmegstoji šių vasarų Kaune 
prie progos pirmojo Pasaulio 
Lietuvių Kongreso, kaip tik 
ir bus toji reikalingoji ir mū
sų išeivijos organizacija. Ten
ka tik laukti, kad kauniškiai 
organizacinio komiteto nariai 
greičiau atsiųstų Ainerikor 
laikinojo statuto projektus.

Uosis '

ketvirtadienio vakarų vien vai 
kinams ir vyrams. Ateinantį 
sekmadienį įvyks šeimynų Ko 
muilija, laike kurios visos šei-

gyvenamasai ‘ "D™*, y™ tėvas, motina 
ir visi vaikai kartu artinsis 
prie Dievo Stalo, pasipuošę 
baltomis ir raudonomis rožė
mis. įvyks moterysčių prie
saikos atnaujinimas.

Jeigu taip pasiseks misijos 
ir šeimynų Komunija, kaip 
jrasisekė Šv. Kryžiaus para
pijoj ir Aušros Vartuose, 
Aštuoniolikiečiai dar kai g. 
nebus matę tokio gražumo. Y- 
pač šeimynų Komunija sugrau 
dina ir kiečiausių širdį. Dėl to 
iš anksto prašau ruoštis ir ra
ginti visus tėvus ir vaikus, 
kad lankytųsi į misijas, klau
sytų pamokslų, nes jeigu sek
madienio šeimynų Komunijoj 
truks kokio nario, sakvsim tė-
vo, sūnaus, motinos ar dūk
tos, tai bus labai liūdna ir 
graužiu, nes jeigu mirtis kurį 
šeimynų narį išplėšė iš gyvųjų 
tarpo, tai negi jį atvesi iš ka
pinių, bet jeigu jis gyvas, o 
nedalyvauja su gyvaisiais, tai 
per daug skaudu.

Kun. J. Bružikas, S. J.

jog vokiečiai, anglų moraliai 
remiami, jau ateinančiais me
tais atsiims Klaipėdą.”

Tuja linkine (kad vokiečiai 
ruošiasi eiti į Pabalį ę) prasi
tarė neseniai ir vokiečių fina
nsų diktatorius1 Šachtas.

Galima būtų daug- kalbėli 
apie tai, kaip prie to didžiojo 
pavojaus musų tauta priartėjo 
ir kiek mes, lietuviai, patys 
tam esame kalti. (Reikia ma
nyti, kad ištikrųjų nemažai

Vakar gavau tokią groma- 
tų iš slaunaus Čikagoj pašo- 

prasikaltom, neatlikdami kaip nėj miesto.
tik tam, kad pabrėžti savo reikiant tuo reikalu savo pa-
nepriklausomybę nuo gana 
siauros prancūzų politikos, pa

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS mas, kaip reikėtų ligoniui 
---------- duoti, kati jis priimtų į sa-

vo širdį. Ar pašenavotas va- 
šemascis negalėtum to iš sa
vo delno patlumočytit

“Kaip kitur, taip ir mūsų 
slaunam mieste yra tokių li
gonių, ypač vienam klūbe, 
kuriems būtinai reikia imti 
tų medicinų, ba nėra kitokio 
ratunko. Jei vašemascis iš
gydytam ti) mūsų lyderligo- 
nį, užsikrėtusį visokiom ba
cilom, visi mes, net susii 
tę, vašemascei dėkavotumė?

“Vargas be klūbo.”
Gailiuosi, Vargšeli, negalė

siąs čia rodos duoti. Kūno

“Pašenavotas prapesoriau!
“Aš vašema8cės kampelį 

ir pakal
niai dėkavoju už geras ro»- 
das ir sveikus patarimus.

“Novembrio 14 dienų va- 
šemascis savo kampely iš- 
drūkavojai receptų geros me 
dienios, kuri laimi tinkama 
kai kuriems mūsų sosaidžių 
bei klubų lyderiams, lyder- 
konis, prezidentams, prezi-

reigų). Tačiau daug bus svar
biau galvoti ir veikti konstru- , -7". . įskaitau kasdieną

vertusios Tautų Sąjungą be- ktyviai: kų, būtent, mes da-
veik vien savo užsienio jx>li- 
tikos įrankiu ir taip pat, kad 
parodyti, jog jie, anglai, ruo- 
šiiisis Tautų Sąjungų refor
muoti.

Ligšiol bėda buvusi ta, kad 
su anglų nuomone Europa ne
pakankamai skaitėsi, dėlto, 
kad Anglija labai buvusi nu-

bar ir ateityje turėsime dary
ti, kad tų pavojų pašalinti.

Pati didįjį darbų be abejo 
turės atlikti pati Lietuva, jos 
vyriausybė ir jos visuomenė. 
Vyriausybė turės iki aukščiau
sio savo galimumo laipsnio pa
naudoti diplomatines Ir pro
pagandos priemones, kad pa

silpusi apsiginklavimo atžvil- rodyti anglų visuomenei ir va-l(lentkoni8, Ala,1<> roku,l(la’ tik sveikatai medicinos imamos
i . -------- 1. ------ - ---- -giu. Kada kitos tautos cner-Į aižiai Klaipėdos krašto tikrų 

gingai ir skubiai ginklavosi, Į JI dalykų stovį. Visuomenė tu 
Anglija atsiliko kaip su lai- res visu rimtumu sumobili
vynu, taip su orlaiviu lr ka
reiviais.

Anglai tačiau pastaruoju 
momentu sukruto vėl atsigin-

zuoti visas savo dvasines, fi
zines ir materijalines Jėgus 
pavojui atremti.

O kas svarbiausia — tai
kluoti. Konservatorių laimėji-1 tarp vynausybės ir visuome 
mas rinkimuose tik pagreitins ■ n®s būtinai turės įvykti gera ’ 
jų apsiginklavimų ir tenka sutartinė. Tokiu kritišku mo-
1 auk t i anglų svorio žymaus Imentu reikalauti iš visuome-,! ir medicina faiu, tik klausi

nennpyk, vasemanemu, taa ,U() ,)S(,U> k#ip jr visokia 
receptas turėti) būti dar ma- iiv„Mti„. 0 ki sj 
eniau sutaisyta, ir Ilgumai'„)aog karti r,.ikėtlJ
turėtų gerti ne tik pn™ «l-1p^Įjentama kul. llur8 ft,,,,. j. 
gj, liet ir įsi valgiu ir dar paiptk(-, Ah. ,,in
eiiumt gulti ir ne pu peiikis kirurK1Į reikala8 
lakus, ale po eielų tė b I J||ag flnk^n, nuturiu tei- 
spun, aliai net pu pilnų sam- tokių atukų daryti. Tiek

ne vienam jaunuoliui padėjo mokslas išeiti. 
Prie įstatymo Kaime Ateitininkų Namų, jis 
taip pat daugiausia dirbo.

Lietuvos jaunimo organizacija — Pava
sarininkai irgi neapsiėjo be jo pagalbos. Jis 
vra jų organizatorius, nuolatinis rėmėjas ir 
vadas. Nė vienas organizacijos didesnis užsi
mojimas neįvykdomas be jo stiprios Ir suma
nios rankos. Jam vadovaujant Kaune jau bai-

vauja Ateitininkų Susišelpimo Fondui, kuris giami statyti Pavasarininkų Namai.

tik žinau, kad tokios Stokos. i
“Riceptas gerai sutaisytas yra galimos. Priklodui, vie

nas Rokfelių familės žmogus 
pro sidabrinę paipykę žina- 

ir puikiausiai jau-Be to, kan. Dogelis dirba ir kitose orga- ’stį ima 
nizacijose. Jisai dahar yra Katalikų Veikimo čiasi. 
Centro dvasios vadas ir daug širdies 
įdeda, kad suorganizuoti Lietuvos katalikų 
visuomenę katalikų akcijai.

Jei Lietuva turėtą daugiau tokių jiatii- 
jotų, tokio nuoširdumo ir pasišventimo vei
kėjų, kaip kan. Dogelis, jai negrųsintų jokie

Švarų žmogų padaro ne 
drabužis, bet jo liežuvis.

Kai suseina du saldliežu
viai, ar saldiiežuvės, jie pa- 

pavojai nei iš vidaus nei iš lauko. Jis yra sikviečia kipšų geriemų pie- 
tikras šių dienų apaštalas. tams.

zln.l.ro
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Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

mažas dešinės rankos pajudini 
mos sukeldavo didžiausį skau
smą ir jis tikrai būtų rėkęs, 
jei ne kamštis įkištas burnoj.

Atsiminęs savo padėtį, jis 
labai įtūžo. Tatai jam padė
jo užmiršti nuobodų laiką ir

(Tęsinys) manęs jie gali palaukti ir priojjfc dalies skausmus. Jis raitė-
Du Skirtingi Belaisviai mario namu. Bet tai negali-;^ kaip kirminus ir šliaužio- 

Senas kalėjimo gar
tik jo senos kojos leido
gė mėnulio nušviestu parku. rt»i neišduodamas ir savo pla- kitos. Biaurūs keiksmai ir

,, Tačiau nuėjęs, koki 100 žing- nu.
l aip sau kalbėdama? 

jo paskui ginkluotuosius 
reivius tam tikru atstumu

KELIONĖ Į TORONTO, 
ONT, KANADA

ižiavus į Londoną, koks tai jant J. A. Blažiui atliko savo. i Nedėlios ryte, 10:00 vai. su- 
jfarmeris staiga mūsų priešą-j Pirma vien merginos, paskui ■ sirinkę į šv. Jono bažnyčių 
kiniam automobiliui pastojo vien vyrai, galop visi. Dainos per sumą ditroitiečiai atgie-
kelią. Visi staiga sustojo. Pa-įmatomai publikai patiko, nes ’ dojo Pulkim Ant Kelių, \F 
skutinis mūsų automobilis ne-' girdėjosi garsus plojimas po šias, Marija, .Marija. Veni Jo 
spėjo greitai pamatyti ir su-' kiekvieno sudainavimo. Tar- zu. Kleb. kun. Baronas paša- 

šiui, S. Dubauskui ir vėliaus davP i savo kurio automobi- pais kalbėjo inž. E. J. Žiūrys. kė pritaikintą pamokslą iš F-
Adolfui Urbonavičiui, Detroi ^ų padarydamas žymią savai Apie ekskursijos reikšmę kai- J vangelijos. Bažnyčia buvo pil
te, kilo mintis pakviesti Dėt-1mašinai. 3 valandas užtruko- bėjo M. Šimonis. Kleb. kur,.'na žmonių.

tiesė ke-J Baronas džiaugėsi, kad pub

Pereitą vasarą, lankantis 
Toronto veikėjams E. Naru-

rgas, kiek mas daiktas. Didysis mauda- jo purvinomis kalėjimo grin-1 : Toronto nuvvkti ^ kol pataisė, kiti tę
rido. rinas neg.H n.ane iMnoti, Iau dinlis nu0 vien08 sienos prie'"“a^u VWem8 į Toronto. Kol s

i IV LOVA r\lo Tfc?______ - 1__21_________ 2 2__ ’ * “t. . ... ...

snių už vidurinės tvirtovės va
rtų, jis sulėtino žingsnius no 
rėdamas kiek atsikvėpti.

— Štai jau daugiau, kaip 
ketvirtis mėnulio matosi, — 
sakė sau jis, — po 6 ar 7 die
nų bus pilnatis. Ir žinoma ma
no naudai. Išdžiovinsiu aš tam

peigalvodamas, ką turėsiąs du 
lyti, jei ištikrųjų didysis ma
ndarinas būtų pasiuntęs žmo
nes ji sekti.

Dar nebuvo suradęs geros

sutaisė, likos taip daug susirinko, net Po pamaldų visa kompaui-

jis norėjo sudaužyti savo 
galvą į mūro sieną, bet ska
ra, kurią jis veltui stengėsi

. ,i kleboniją pas kun. Baronu. Torontieeių lietuviška or 
Pradėjus tartis su Šv. An T> , . , . . , . _.. ... . . i Radome visą būreli, laimin kestra susidarius iš o niuzi -

tano parapijos jaunimu, visi' . . , . . ■ ,. . . .vgai atvykusį. Klebonija rui- kantu lietuvių. Jie taip įsmo
i-**- • i __  su noru pasirvžo važiuoti. At-1. 3 ,, . . . , . ... . ,nupiešti, jam tai kliudydavo., '‘ 'minga, stalai sustatyti, seniu- kę lietuviškus sokius, kad gai

avinėliui kišenes. Jei tik man išeities, o mėnulio nušviesti
tąip sektųsi su princu ir uos- 
^Lniandarinu. aš būčiau tik- 
■ puikus vyras. Argi negu- 

dninins — ta visa istorija apie

vartai buvo čia pat prieš jį, 
bet čia jį prisivijo tarnas, kū

Taip pasikankinęs kelias. 
valandas, jis vėl neteko sąmo- ; 
nės. ,

. . . , Ar ilgai jis tokioj padėtyj turime gauti pavaduoto
ms turėjo laiskelj su senio pa- išbuvo, negalėjo nė jis pats ją sekmadieniui. .Gavome Jo- 
rašu, ir kuns kaip tik per pasakyti. Tik, kai atgavo są- Kasevičin norai dienu. Ta

siklausta kleb. kun. I. *•. ... . . . , . . , , .
... . , . ninkes puotą gamina. dų nenaudojo. Šoko, kaip se-

reisio ar vieną sekmadieni m 5 ..... , .x , ..... . .
,. . I Toronto veikėjai sukaitę dnr ’m taip ir jauni, vaikinų ma

galėtų paliuosuoti vargom- . . . « A. . j , x.. , ai. k- v j r buOjasi. Sutinkame ir kleb. tesi daug, bet merginų maža’.
ninku. Atsake, kau galime, ........... ...... .... ........ ....... ___ ____________ v

Baroną, kuris su džiaugsmu Todėl Detroito paneles gaudi
mus priėmė. Apsivalę dulkes kad pašokus, 
su Torontiečiais plačiau susi- Šokiai užsibaigė 12 vai

vybę. Bet kas bus, jei jis su- Įr*no ar nežinąs, ko nori tie 
žinos, kad mano senukė jau |du Pfmkluoti kareiviai, kurie 
seniai mirus? O! jis gali man dar nesenia' Pro .11 buvo pra- 
labai žiauriai atkeršyti. Kažin
ar tik nebūtų geriau paspru-: vos susP®j° tuos žo-
kti iš Hujė su 1000 kvamų? džius ištart, ir teko jam tuoj

damas indo su vandeniu. Štai- tų lengvai sudainuoti. .Eks-'Kun- Baronas pareiškė, kad misijos nariai, Narušis, Mote- 
ga jam atėjo { galvą mintis, 
kaip jis savo belaisviams pra
šantiems gerti su ironija at
sakydavo, kad galį gerti tą 
vandenį, kurs bėga mūro sie-

gsrną ir linkėjimus pasakė 
kun. Baronas, J. A. Blažis, 
Danelius, inž. Žiurys, M. Ši
monis, F, Tautkus, E. Rus- 
sėli, V. Verseckas, P. Gelum- 
bauskas. Merginų vardu O. 
Parenskaitė. Galop E. Naru
šis kaipo komisijos narys dė- 
kavojo Toronto lietuvių var- 

; du visiems ir ateityje žadėjo 
stengtis tankiau panašias pra- 

igti.
ruiminga rezidenci

ja apie 40 ypatų sutalpino ir
pavaišino. De-kursijoj dalyvavo Šie: mu4.Črma' ^lankymas nebūtų junas, Ramanauskas, rėmėja.

J. A. Blažis, dainų vadas, 8U' Savo džiaugsmų pa Urbanavičius, Dubauskas, Ta *. P apleido Toron-
žmona Terese inž E J Žiu- ^eka E. J. Žiūrys ir M. landės Černauskas, Vedeckae ' . ' U p, 1. P .

J. ir A. Adomaitis, A. Šimonis. E. Narušis, visa gal- ir kiti. gaspadinės Karaliunie-,la,mTi?T 
va rengimo vakaro, išreiškė nė, Kalinauskienė, KundrotieIvanauskaitė, K. Bancevičiu- 

tė, F. Stanuliutė, M. Ketu- dėkingumą už taip skaitlingą nė, Bepustienė ir Belickienė

Vienas iš keleiviu.

Bet nesibaugink perdaug se- i W gailėtis. Tarnas mėnesio | nomis. Dabar jis troško, taip 
ni Minge, didysis mandarinas šviesoje pažino senį. Stvėrė kaip ir anie, nuo sienų ir gri- rauskaitė, O. Parinskaitė, P. atvažiavimą ir pakvietė, kad rūpestingai tarnavo. Pasida- 
turi svarbesnių dalykų, negu Ta,n gerklės, parsimetė antĮndų laižyti biaurų vandenį,
ieškojimas tavo žmonos. Ką ^em®s *r tuoj pasaukė karei- | jr padaryti negalėjo, 
pradėjau turi varyti iki galo. iv^UR> kurie dar visai neseniai Jam kliudė burnoje esąs ka- 
Pradžia nors ir buvo pavo- ^uos vartus buvo pasiekę.
jingiausia, pavyko puikiai. Į Po keleto ™™čių senio ir 
Valydamas savo darbą toliau J rankos ir kojos huvo stipriai 
pirmiausia turiu pašalinti nuo surištos. Veltui jis jiems sifl- 
tako tą krikščionį njfeikėzą. l§ dideles dovanas po 10, 50,
Jei jis paslaptį išduotų, — ir net 100 kvanų kiekvienam.
man virvė ant kaklo. Žinoma, O jie iš jo tik juokėsi ir sa- — Visa įvyko teisingai, — ta-
— geriausia tyli tik mirusie- kė, kad jis pats pamatysiąs rė savo širdyje. — Saiku, ku-
ji. Pasiimsiu jį ant galerijos ar galįs tokias sumas atskai- riuo aš seikėjau belaisviams
sakydamas jam, kad ir dabar tyti. Kad jis perdaug nerėktų, ypač krikščionims, dabar yra persikėlė per Ambassadore jaunimas atvažiavo palink-
reikią šis tas išgirsti, o kai jie užkišo jam burną ir užsi- man seikėjama. Sunkiai ken- tiltą. Inspekeoriai paklausė, sminti su dainomis ir pakvic-
jis ten jau bus, tuoj už gerk- dėję ant pečių, šoniniais par- tėdamas šioj duobėj, aš mir- ,kur važiuojame? Patyrę, kad tė programą vesti E. Narušį.
lės, kiek prismaugsiu, ir i ko takais nuvilko tiesiai į di- siu iš bado ar troškulio. O pa- j ne bolševikų grupė — viskas Pradžioj Toronto mėgėjai su
lipę. 'džiojo mandarino sodą, į kurį skuif Kas mane laukia? ,0. K. Visa grupė pirmą kar- vaidino “Eksproprijatorių”

Tiesą pasakius, jis man net per šalutinius vartelius. Įvairūs pragaro vaizdai, ku-| tą vyksta į svetimą karalys- Veikalas “Eksproprijatorius” 
dėkingas už tai’turėtų būti, Vienoje sodo dalyje buvo nuos jis matydavo išpaišytus, tę, į Toronto miestą. Visi nelengvas vaidinti, bet vaidv-
nes sekančią savaitę jis vis- niandarino privatinis kalėji- pagal budistų tikėjimą, šven- (kalbasi kaip nuvažiavus a,t- ios kaip tai P. Jarašiūnas,
tiek turės atsidurti teisme ir nias’ kur! -Tis buvo pasidirb- tykių prieangiuose vienas po . rody» tolimesnis nuo Suvie- y. Ramanauskas, S. Dubaus
jei tik nenorės smilkyti kara- <knęs vieno budistų vienuo- kito slinko jo vaizduotėje. Ten nytų Valstijų Kanados mies- kas, P. Motejunas, Iz. Yurčin-
lių dvasioms, bus replėmis mi- Iio žemėje mūro ko- jis matė mirusių dvasias min- las> YPaž kokis bus lietuvių y Rutkevičiutė girtinai
rtinai užgnaibvtas ! plytelės (šventyklėlės) ir ku- džiojamas dramblių arba per- ūPas- Per Kanadą keliai ge- savo užduotis atliko. Mažos-

Taip senis nuraminęs savo riame iau ne vienas yra “din- veriamas jų baisiomis iltimis: rk Par saulei užtekant, ng<,e rolėse nebuvo kuo atsi-
sąžinę ir vaiko nužudymą lai- bp žinios. Į šį rūsį ka- lokių, bei tigrų draskomas ar- į automobiliai lengvai bėga tie- tinkamai vaidino,
kvdamas mažu dalvku manė rp’v'a* įstūmė ir senį kalėji- ba smaugiamas aplink jas ap- ;s‘°£ i saulę- Prieš akis pra- Detroito sekstetas, vadavau- 
savo kelione tęsti toliau B««t 1,10 sar^: juokdamiesi už- sivyniojusių gyvačių, baisiu deda kaiP a«ksas žibėti. Ry-
staiga užpakaly pasigirdo ži- trenk® duris’ visai nesirūpin-i baidyklių ir fantastiškų lakio , tas gražus, visur tyla, kelei-
ngsniai ir senis pamatė mė- <lami nuimti iam nu° rankų jančių žvėnų plėšomas, vėl- v,ai linksmus. Buvo sutarta, Augkit Su Mumis!

įo šviesoie blizgančius gi- ir ko-ių Seležiniū8 pančius ir nių ir kitokių baisybių ko kad Londone sustosime pasi
us. Greitai jis metėsi i di- i5trankti kamštį iš burnos. ! žiauriausiai kankinamas. i vaišinti. Nuo Detroito 120 my

ri Žiulio medžio pavėsį ir vos Jie nusiskubino pranešti po- Pagal savo tikėjimą, jis ne- 'ui- TaiP ir padarėme. Atva- 
suspėjo pasislėpti už jo kd-!nui’ kad ^ai P^i^kė g^jo viltis Gailestinguoju
mieno, kai du, didžiojo nrnnda- iir Syi»<xlainieri paslėpė smul- Dievu, kuriu nelaimingą nu- J"»s vi^Am
rino siąsti kareiviai sparčiai ki“°si»s’ kuri'! viaad» ‘“M"’ Jei tik ’is f>fls Ji ir Henriu lai

atvejais gaudavo padrėkinti ,ga> priimta išskėstomis ranko- no karab®tę ir gyvensiu lai- 
savo gomuriui. ! mis, kaip tėvas pražuvusį sfi- in*ngai. O varge, kaip troški-

Netrukus sugrįžo ir tarnas nų. na mane tos troškulys ir pe
su pranešimu, kad Mingė jo-| Todėl nenuostabu, kad ne-;^18 ^a^P sk®nda! O ateikite 
kios žmonos neturi. 'laimingasis didelės batmės a-jkad turtingam Mingei į

— Tai jis man melavo, — j pimtas ėmė netekti proto. pagalbąl
tarė didysis mandarinas ir pa-1 Ilgai kankintas nusiminimo 

— Jei taip tai jis čia kur’’8*^0 apgaviką greitai “pa-.irpagaliaunetekęstikroenuo- 
netoli. Tik pasiskubinkime. Jis 5a,inti kelio”« . . . |^a8’ džiaugtis sa-
turi eiti pro tuos štai vartus, i Nemaža laiko praėjo iki Mi-: y amas.
Tuog sužinosime, ar jis pro ngp visiškai atsipeikėjo iš ap-

Gelumbauskas, F. Tautkus, 
W. Verseckas, E. Russell, M. 
Šimonis su žmona, Agnietė

po programo iš svetainės vi- linę geriausiais įspūdžiais ar 
si susirinktų į kleboniją ant čiau asmeniškai pasipažinę iš- 
vaišių. 1 siskirstėme į nakvynes.

Nueiname į svetainę. Jau

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARBENUS

mštis. Jis negalėjo nei iškišti Abyšalienė su dukrele Aldo- .
liežuvio, kad galėtų laižyti, na, kaipo viešnios. Vykome1 besanti beveik pilna publikos Skaityk Kulionių Aprašymus T ų, 
nei sučiaupti lūpų, kurias vėl-; keturiais automobiliais: E. J. ir dar renkasi, Kai matai sve-,
tui spaudė prie sienos, kad ^Žiūrio, Gelumbausko, Versec- tainė prisipildė taip, kad ir 
galėtų čiulpi. j ko ir Abyšalienės. Visų au- praeiti nebebuvo galima. Pra-

Pagaliau jis visai nusiminė, tomobiliai nauji, o kelionė iš sidėda ir programas. Augus- 
Detroito iki Toronto tik 250 tinavičius paaiškina, kad pir- 
mylių. Spal. 19 d. šeštadienio mą sykį Toronte taip skaifc- 
anksti ryte visa ekskursija lingai iš Amerikos Detroito

Jei norite BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU, 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame Jna atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNI 
čionai.

Kurie Yra Tolo Keliavę
i.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. 'KELIONĖ APLINK PA
SAULI” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė- 
laoiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučini teko. Jis moka savo kelione vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo idomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knvgas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50. ' '...............................

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojans siųskie mums.

Čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo'' Admlniatracljal:

Siunčiu su šiuo laišku t ............... už kuriuos prašau kuogreičiauoia
I atsiųsti man sekančias KeUonln knygas:

VYSK. P. P BUČIO KELIONES — $1.00 
KPN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

1 arba:
i Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.

Mano adresas;

Vardas, Pavardė

pražingsniavo pro šalį.
— Man rodos, kad jis dar

neseniai ėjo priešais mus, — 
tarė vienas iš jų, kai atsidūrė 
po plačiai išsiskėtusiomis me
džio šakomis, siekiančiomis 
net kitą gatvės pusę.

(Bus daugiau)

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St. ?

Turiu 1000 kvanų kišenė
je ir dar gausiu kitą 1000. To
dėl ir didelės bėdos nėra, kad 
aš dabar trokštu. Už 1000 kva 
nų galima daug daug puikaus 
vyno nusipirkti — visą upę. 
O jei aš pusę Šios pinigų su-

J. E. VYSK, T. MATUUONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPUAS

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies. Vėsu los, Automobilių,

Stiklų Ir t. L

juos ėjo ar ne. Jei ne, tai čia kvaiSimo, kurio priežastis bu 
mes jį ko puikiausiai sura- vo 8mari<us jo kritimas į gt- 
sime, - pridūrė antrasis. Didelis 8kan3mas de-
- Ar tai apie mane, — klau Hniajame pety, ant kurio kaip 

sė savęs senas kalėjimo sar- ^’k .i’s ir paniaSu grą-
gas. _ Ne. Tai negali būti. 3"” sąmonę. . . ------------------- ............ ......... e. ----------------------------------
Jis to nedrįs. Bet jei jis ši- Ji" nor?i° atjoti, bet vir- mos prižadėsiu tol Boreišį, Vernon Highway ir ,Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa

“ ‘ - jis tikrai mane išgelbės nuo1 ®
pragaro, kuns yra tik netur-
tingiems velniams. 100 kva
nų 1 Draugas didysis manda
rinas duos dar 1000, princas

Chicagos ir apylinkės lietu- Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa. 
vių kolonijas Jo Ekscelencija Per Kalėdas — Mt, Carmel, 
vyskupas T. Matulionis baigs Pa.
lankyti iki lapkri{io 15 d. MaoiatiniH J. E. vyskupo T.

Gruodžio 1 d. pas kun. Ig. Matulionio antrašas: The Holy

tai išdrįso? Gegute, apsaugok vpfl’ kurios veržė kojas, kilų
jį, įdė janų tai padaryti. Norėjo

Geriau aš ilgesnį kelią pa- užčiuopti skaudamą vietą, bet 
darysiu ir namo grįšiu pro ki- tankos buvo surištos uŽpa- 
tus vartus. Bet kas iš to? Juk Ikaly. Tai dar ne viskas. Net

Gruodžio 8 d. pas kun. F. 
Garmų, 114 Spring Oardon 
St, Easton, Pa.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. J. Kon
čius, Holy Cross Rectory, Mt 
Carmel, Pa.

JOI IN P. E\VALP
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų aut Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos Xuo ttgnics.yėjo, etc,, atsišauk 

• 840 West 3^‘d Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS
,; \i i \ : !!
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SVEIKATOS KELIU
šį ek> rių veda

Amerikos i.iiri ivu. mi:i»r ings. .mokslo ak \i>i:mi.ia

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
LIETUVOS VYČIU 
KAUKIŲ BALIUS

'ALL FOR MR. BINGO*

VĖŽIO LIGA ŽARNOSE kų

Bušu dr. A. Rakauskai
orgunuo-Vėžio

se nėra retenybė. Palyginamai, 
ji ištinka dideliame nuošimty
je kaip vyrus taip ir moteris.
Vėžio ligos kiekvienam praei
na bijotis. Ji Įursireiškia kil 
dikiuose, tik retuose atsitiki
muose. Augesniuose vaikuose 
šios ligos nuošimtis didėja. 
žio liga žarnose žymiai padau
ginta skaitine ištinka artina- 
nties keturiasdešimčiai ir bai- 
gianties šešiusdešimėiai metų. 
Didžiausias gi šios ligos nuo
šimtis pasireiškia tarp šešias
dešimts ir šešiasdešimts pen
kių metų amžiaus.

Turint omeny vėžio ilgos 
baisumų, k’ukvienain yra sva
rbu bent jm virš utiniai susipa
žinti su jos simptomais, nes 
tik tokiu būdu žmogui bus 
progos ieškoti ankstybesnės pa 
gailios. Ligai įsisenėjas ir pra 
siplėtus, išsig-'lbėjimo pastan
gos ir tūkstantinėmis išlei
džiant palieka tuščios.

Abelni vėžio ligos ženklai 
žmoguje yra puolimas svo
ryje, mažakraujystė, silpnėji
mas, žodžiu, eina žmogaus lai
psniškas nykimas. Kai kuriuo 
se atsitikimuose būva nedide
lio laipsnio su pertraukomis 1^, 
arba nuolatinis temperatūros 
pakilimas. Abelnų ženklų pra
džia dar priklauso ir nuo ko

Vėžio ligos pus i reiškimas 
plonoje žarnoje irgi gali ob
strukcijos ženklais pasižymė
ti. Kuomet ligos vieta yra ve
rčiamas vemti dažniau, negu

YVATEHBURY, Conn. —,
Hallouecn arba Visų šventų- i 
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ŽODIS Į AMERIKOS LIE- rnairiai išsigali užsimokėti u*

išlaikymų.
Taigi, y

tis į Amerikos Lietuvių visuo-
1'IIOJU‘SON, Co.ni. - Vie- i«"inU«Se»niųjų ir ge-

„.etų -Druogo” iir'lls būtent,
paskelbdamas vajų Bernaičių

name siu
straipsny aš buvau atkreipęs . .

ligai pasireiškus žemiau. Šiam Amerikos Lietuvių dėmesį į ,.ietuvių - lananapolio Kolegi- 
atsitik: ue tenka jausti didės- būtinųjų visų lietuvių priedo* 
nis vidurių išpūtimas. Y idu- ,.ni^ įr reikalų siųsti savo ber
ilai Imnu dažniausiai užkie- naičius į vienintelę bernaičių 
tėję, karts nuo karto
.jaut kraujuotomis išn

jos naudai.
Šio dėliai aš, būdamas TT.

Marijonų Amerikos Provinn
viduriuo- lietuvių kolegijų, būtent i Ma- ijos ir MananaP°ho Kolegijos 
srnatomis, rįaiiapolis College, Tliompson, nar-vs’ i^-įstu kreipti A- 
onį vargi- Conn. ir šelpti šia įstaigų. Ten ,aenko» J'*-*‘'‘'I kdniu.ni

įvairiai buvo upsirėdę vaiki- ! 
nai ir merginos. Buvo .jų ga- J 
na daug ir kostiumų — keis- Į 
tų rūbų tui begalo. Grojo Ti- 
mroAve’s Colonial orkestrą. Su j 
šiliuko gana daug jaunimo, 
bet galėjo būt daugiau. Sun 
kiai darbavosi komisija. Rei 
kia duoti kreditų vyčiams 
kad jie laikosi ir savo meti 
nius parenjrū"”' tebeturi. Tai 
yra ženklas gyvybės. Lai jie
ms Dievulis padeda. Skaičiau 
neseniai kaip Chicagoj buvę 
vyčių apskrities susirinkimas

OCKS i IOOK SOcAflbx,A5<S 
AOėliVS ę.v£<lN0OON 1Hl*XS

v.0- Ooej 'ThC OTMfcfc bM A 
oe ęnt sams -

' 6Cf SOC tOOK -kXT TgOcUS 
rb€KjH-o-w-'C>ove Tue
MAribso ie peAtoees! ‘ ohat do vod 
•fHlMK? &0K.T ThiOK I look.

K LOT uv_£ 1MOMKS

CACC 
rot

va
■>-1

o net ir krauju. Ligonį vargi- (jonu. ir šelpti šių įstaigų. _ .... .
na pasikartojantis aštrus skhl išdėsčiau gan plačiai įstojimo, ! &dų »a. ų.
smas. išlaikymo ir būklės sąlygas, Man nebėru reikalo plačiai

Kuomet ši liga pasireiškia kurias kartoti čia nebėra rei- aiškinti einanti iš Maiianaiio-
aukštutinėj didėsės žarnos da- kalo. io Kolegijos garbė DIEVUI ir
ly. ženklai yra panašus plo- JUnaii nauda Tėvynei Ir DIEVAS, ir Tanai h. „„

'*aIP.v baigė High Sehool jau 33 ,1*vyn\,r T"8’ T’ T Skundimai “Drauge” e,lito-nosios žarnos ligai 
namas “iivcrted liorslioe” vi-

m.
if ėAtos eoc heeeu, I tooT Thiok, 
Io SOCK. A VA4<0, ooocenvD <sux.‘

... bernaičiai, kurių didžiumų gų Iprotas’ >> rtp.1- rijale rodo, kad nevisur v>
dury išpūtimas bendrau a su .q Jlari lin e- ,()lial| ne vers e vereb v.sn, t.krno fiai |aikosi ir ka(l jaun. kun,
žemiau esančia obstrukcija. . .. , , , S1US lietuvius pataikyti Ma- ^i-,: np.p. ,;,. iMu i... 1' , .................... jau kolegijos mokslo kursų. . .. ,, . . genai nelemia, nei lanmii leu ,

i Nekartų, pats ligoms uzciuo- nanapoho Kolegijų ir veik- (la į amerikoniškas draugijas.!
| pia savy kų nois panašaus au- Amerikos Lietuvių visuotine-j liai dalyvauti šitame vajuje. Negaliu -akyti kad esu prie-i

Be las palaikyti: 1) įsira- singas. Bet esu labai priesm- 
volegijcs ltėm'jų na- gas jei mūsų jaunieji vadai! 

rius (paprastuosius, kasmet įžiūri į v vedus kaipo į mirusių) 
įmokunt po $3; amL.il.iosxis, , draugijų. Be kovos nieko iiv-V

ganėio viduriuos'1, ko jis tik- nė, kad bendrai dar ir mažai 
lai žino pirmiau- nebuvo. Tas apsišvietusi, visgi supranta, 
priklauso nuo tumoro didumo kas yr kilnu ir naudinga. Tik 
ir ligonio liesumo. Tumoro mažuma, kuriai priklauso tu- 
slankio.įimas iš vietos į vietų msuoliai, neprijaučia kataliki- 
arba jo pastovumas paeina i *kai lietuviškajam auklėjimui 
mm to, kurioj žarnos daly jis savo vaikų. Tai galima supra-
auga. I PBH ka<l *,aU *r tO’

Pačioj žemutinė j daly, va-i ">et tarnaičių Kolegi.Jon fsto-
< Imamoj rectum. yra ypatin- j° naujų studentų per 30! Jr 
gi simptomai, ypač jei vėžio .He visi džiaugiasi!
liga randasi arti išmetamos 
vietos. Tik met yra sunkus su 

iu skausmu vidurių išsi- 
tuštininmas ir dažnus su skau 
smu ėjimas ant šlapumo. Stai-

Ir kaipgi čia nesidžiaugti f! 
Direktorn s. kun. Dr. .T. Na
vickas, mokslas, išlaikymas, 
patalpa, gamta, žožiu, visa pri 
klauso pirmajai rūšiai! Kas

kio pobūdžio, ir kurioje vie- «us I’as.'™('- ‘"‘,s “Pail,J ’ (l,e- aplanko Marianapolj, tas iš
loję liga vra pasireiškusi. ' važiuoja sužavėtas!' 1 kram žmogaus amžiui, kuriųtoji

Vėžio ligos atsiradimas pir
moje žarnos daly vadinamoje 
dvylikapiršte (duodenum) si- ki tijima-;, kuris nėra vargi- sus’rinkilsis šiemet Mariana- 
mptomai pasirodo maždaug nęs jo praeity, pūlių arba krau I*0'*11 sjialių. Buvo suvažia- 
siaip: Laip vadinamoje snpra- Ijo rodimasis prie išmatų vra '** ^tt^g naiių it sicc.ių, kad

jis iš seiliaus neturėjo, štai- Bu\o sužavėtas ir Bernai- 
gus ii nuolatinis vidurių už- į(’h-’ Kolegijos Rėmėjų Seimas 
ki ti.įimaę, kuris nėra vargi

/

L}.

įmokant $50 vienu žygiu; ga
rbės, įiiešant vienu kartu $10(1; 
2) siunčiant Marianapoiin šiaji 
jau aukas (antrašas: Kun. Dr. 
J. Navickas, Marianapolis Col-

bus ir jeigu žūti lietuviškai ! ----- ----- ————------
kalbai, tai nei' žūkime gar - į urnose, panašiai kaip 3l)0 me
ilingai. Vyčių organizacija y- ,tų minėjime Connecticut val
ia kilni. Turi tnikumų, žino-Įslytas kuriame dalyvavo vi
lna, bet kas ir kokia draugija sos tautos. Nebūkime nei juo-

lege, Ihompson, Conn.); 3) jų neturi. Net Amerikos Kon- dūkais nei airiais, kurie netu-
perkant vajaus tikietus.

Taigi, brangūs Amerikiečiai 
Lietuviai! V:si į talkų! Ne

stitucija amenduojama gerina ii nei savo tautos nei savo

Dai kas link kun. Gradecko 
vakarienės

Vis man tenka pertaisyti 
savo straipsnius ir gana. Savo 
straipsny kas link kun. (jra- 
decko vakarienės arba Birtli-

ma. Bet jeigu nn.su vadui jau kalbos. Ar garbinga tokius se-' dav Banqaet Ininėja„ neku.
_______  ... . “« slenksčio savo vadovavi- kti, kūne neina į karo ugnį, rias darb.lotl)jas. pa,„irtau 1K,
būkime lepšiai, ar Kokie išlali. >"» Jau pasiduoda tai jau ga b,t slapstos, no moterišku si- min5tij kad Marg Kašėtaitė 

labai daug darbavosi. Nors ji 
nereikalauia irartas. tat imt’

jonu.tėliai! Štai, lenkai Amerikoje na-
išlaiko keletu aukštesniųjų mo Taigi, kol nepervė’u meski-i Tad i. >< L-.vos Vyčiai, pir- 
kslo išdaigų, klodami šiam rei- nie tų klaidingų mintį, kad A- myn! Nebusime nusiminę, jei iš savo valios ir kiek žinau
kalni milijonus! Ne.Jaugr mes merikoje gyvenam, tai turi- nekurie lietuviai kad ir va-į (Tęsinys 5 pusi)
lietuviai būtumėme už juos iIHe visiškai ranka.- nuleisti ir dai nepaiso. Lieuvių kryžius —--- —■■ — ■ - -
prastesni, nepalaikytumėme sa pataikauti airiams, kurio sa- visuomet buvo patvs lietuviai. LIETUVIAI DAKTARAI;
vo vi. nintėlės aukštesniosios vo kalbos nemokėdami nori. Ka,- pa: . jbė \’iP'ii? Jogaila
mokslo įstaigos, Bernaičių lie- ka,i įr kiti pamestų savo- kai- atidavė lūetuvų lenkams. Mes 

1 tuvių Marianapolio Kolegi-pJas jr ,ns, kurių palai patys vis buvome sau didžiau-
lapillary — reiškiasi obstruk- 'ženklai pasireiškusios, o kar- ' ** nebuvo patogi diena. Sei- jos?! Mums butų gėdų ii pi ieš kymas Amerikos lietuvių gy- si priešai. Matyti ir tai reiš- 
cijinio pobūdžio ženklai: skau tais net įsisenėjusios vėžio li- l,ias an^ vietos patyręs, kaip DILY ir Tėvynę, ir svetini- veTjįine yra pageidaujamas. Tr kiasi Amerikos lietuvių gyve- 
smas viduriuose, skrandžio iš- gos minėtoje žarnos daly. i užlaikomi bernaičiai, kaip au- , taurius! Paig. pati Amerika džiaugiasi savo niine. Y’iskas ir visi geri tik
sisklcidimas, ligonis vemia už- - .... ga jųjų skaičius, suprato ne-
sdikusių skrandyje rūgščiu , - , atidėliotinajį, būtinąjį reika-bei sunky įtalpą,' kartais J a.V,™a"' 3“ !;"b“ 1» statyti naujy patalpy, ber-
sitnaišiusiy su krauju. Gi čir- i ,a ? a?le vezl° naičiauis bendrabutį, kadangi
cumpapillary pobūdžio vėžys, i ekzaminacija ypatingai yra Į kitoniškai nebebus vietos vi-
, . .» , svarbi sulaukusiems vėžio li- • * i • m «•ta aukščiau išvardintų s?mp- , .... . , siems patalpinti, laciau, si-

, , • , , , X<>s amzi, kuris prasideda ei- L. , • , . , . 4- . , .tomu, dar turi obstrnkc.Ilin.-s , . , . toksai bendraoutis pastatyti
geltos simptomus — ligonio o-' tai ne juokai! Atseis kelios
da }>asidaro geltona, gi išma
tos praranda savo normalų da
žų. Infrapapillary vėžio for-

Kun. Al. Bublys, MIC. ateivių įnešimais, kaip tai ma- ne lietuviai. Menki Hlosotai, 
tosi nuolat valdžios parengi- kurie tain drieta galvot.

ma tik pradžioje, kas gali pa
sakyt, kuomet buvo ta prad

am pasižymi obstrukcijos si- žia, jeigu žmogus neturėjo pe- 
mptomais ir be to ligonis ve- riodinės gydytojo ekzaminac:- 
mia tulžį ir paneriatinę sun jos.

Kmlangi vėžio liga pagydo- .dešimtys tūkstančių dolerių!

AKIŲ GYDYTOJAI;

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Iš kur jie gauti!! Tėvai Ma
rijonai, pirkdami Marianapolj 
ir sutvarkydami kolegijų, į 
klimpo į didelę skolų, nebe 
turi lėšų, ypač, kad nevisi be-

Anądien Londone įvyko iškilmės — Anglijos karaliaus ir karalienės sūnaus, 
Glouoegter princo, sutuoktuvės su leide Alice Šcott. Na gi, į anglikonų katedrų 

„ir atgal jaunieji važiavo “stiklinėje” karietoje. Čia vaizduojama ta karieta ša
lia karališkų rūmų, _ (Ącme Photo.)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIE1UVI8

OPTOME’rRICALLY AKIU 
SPICC'IALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą. kuris 
esti prležastunl galvos skaudėjimo, 
•vairinio, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karžt), atitaiso 
trumparegyste Ir tollregysię. Priren
gia telilngai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas &u 
elektra, parodančia meilausiąs klai
das. Speelaiė at>da atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- ' 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos Im_ akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Prilaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a-i 
kių ir pritaikymo akinių

DR. 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 
?al. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8. 

Phone CANaI 0623

Res. and Office 
2 3 59 S. Leavitt St. 

JANal 0706

Tel. ČANal 0257
Res. Pitospect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W 63rd St., Chicago
OFFICE HOUP.3 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTEIJ STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Offic. Tel. HEMIock 4848 
Res. lel. GROvehiU 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėllomls susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
' Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
1 Rezldeniljos Ofisas: 2656 W. 6»th St.

Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai, vak.
I Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pugul sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Narni, tel. PROspect 193o

Ofiso Te|.. PROspect 631 .i 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2615 W 69tli St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas Ir Chirurgas
2500 YV. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:31) iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pugal su tart)

Tel. CANaI 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 YV Cermak Road

Valandos I—2 Ir 7—8 
Seredomis lr Nedėliotais pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californui Avė. 

Telefonas REPublie 7X68

I

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WIMSKUNi
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0402

I OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
157 ARCHER AVENUE

Tel VIKginla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėllomls pagal sutait)

Tel Oflao BOUIevard 5913—14 
Rea. VICtory 2843

DR. A. J. BERTASH
Oflao vėl nuo 1-2; nuo 6:30-8:10
756 WEHT 35tli STREET

ĮVAIRUS DAKTARAI.

?R. CHARLES SEGAL 7 DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
1 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880 

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 lkl 11 vai. ryto, nuo 2 ia. e 

vakaro Nedėllomls nuo 10 lkl 12 
vai. po pietų lr nuo 7 lkl 1:10 vai.lėtu lr nu 

▼alandal

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0904 

Res.: Tel. PLAaa 2400 •
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; t-l lr 7-8 ▼. ▼. 
Nedėllomls nuo 10 lkl 13 dieną

l .

DR. P. ATKOČIONAS
DBNTI8TAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Uar.. Ketv.. Ir l’ėtn. vai.

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat 2—B vai

Dienomis Tel. LAFayette 57 93 
Naktimis Tel CANaI 0402

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 YV. 47tb Street

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėliotais pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6668 So W«stern Avenue

Yalandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis |>agal -utartį 

Tel. LAFavette 3061

DR. A. J. MANIKAS
(lydytojas ir Chirurgas 

OFtBAS IR REB.
2519 West 43rd Street

Valandos; Nuo 9 lkl 10 rytate — 
J A .* ’>op,et — « IMI «t»o vak. 
Nedillomla nuo 11 ryto lkl 1 p-p.

nn.su


Antradienis, lapkr. 19 d., 1935

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
apie jos pasidarbavimų, jau ne 
pirmų sykį, ius ji paprastai

, kurie kiek jautė. Girdėjau ant j 
i faunų upie Hartfordu, kad 
Į taip drebėjo kad langai tratė- į 
Į jo, vištos ir gaidžiai giedojo, į 
i automobilių triūbos pačios ska 
! mbėjo ir tam panašiai. Tai re
tenybė Naujoje Anglijoje kur 
tik retkarčiais būna žemės tireparduoda daugiau tikietų, ne- ... ., ... . , m • \r bėjimų. Dieve, atitolink nuogu kiti arba kitos. Tai Ala- i 4 . . . . .s . .......................... iinūsu tokias nelaimes, kuriasrvte, atleisk ir darbuokis ir . ‘. ...’ ’ , .. turi japonui ir kituant toliau dėl musų parapijos

ir josios parengimų. Sv. /ardo Spaghetti
Gal kitų neminėjau, bet da- j vakarienė

bar neatsimenu. Paprastai me Anų vakarų Šv. Jėzaus Va
liu tiktai komisijas ir darbi-I rdo kambariuose įvyko puikus 
įlinkus ir darbininkes, kurie įr linksmas lietuviškas vaka

rėlis su vakariene. Dalyvavo 
nemažai Šv. Vardo draugijos 
narių su savo narėmis. Buvo 
gardi vakarienė. Dalyvavo ku
nigai: Valantiejus, Gradeckas, 
Lunskis ir Kripas. Be to da-t 
lyvavo prof. Aleksis ir J. Ša- 

\Vilkes-Barre, Pa, 
centro raštininkav.

labiausiai darbavos.
Labdarybės balius

Tai buvo anų subatos vaka
rų ir naujojoj salėj ir 48 kliu- 
be. Ačiū visiems, kurie auko
jo, darbavosi arba atsilankė, 
rėmė. Buvo geros pasekmės. l]įQnag ls 
Padarėme našlaitnamiui pilno į ,m<S \ 
ir liko daug valgių ir gėrimų (Jisai kaĮbėjo per radio stotį 
našlaičiams ant rytojaus. Šo- W1XBS anų subatų apie Šu
kiams griežė Young Melodians ( sivienyuiQ) vigų kalbos bu_ 
ir senesnioji orkestrą. Abidvi1 Y0 atkreipU)S j svarbias Šv. 
patenkino visus, nes visi tu- į yar<jo draugijos pareigas. Be 
rėjo ekstra good tinie. Malonu to kalbėjo muzikas, Vale uni- 
matyti, kad lietuviai ima dau- versitetQ baigęS) smuik. 1)o_ 
giau ir daugiau remti savo na- vidollis ir Antanas Dereškevi- 
šlaičius ir parapijų. Bet nega-I -ia Vakaro vedėju buvo Lu-
Ii u nepaminėti, kad pažįstu 
daug jaunimo, kuris niekuo
met nepasirodo mūsų paren
gimuose, baliuose ar Šokiuo
se, ar teatruose ar lai parapi-

sas. Puiki buvo nuotaika taip 
kad visi ir svečiai ir nariai 
turėjo ekstra good lime.

Beje, man teko girdėti, kad
jos ar našlaičių ar draugijos ^v* ^at'd° dr-ja ketina suren- 
naudai. Tai negražu. Nes ži- netolimoje ateityj linksmų 
nau kaipo faktų, kad nekurie , vakal'ienę. Lauksime, 
važiuoja in Hamilton Park ir Į Lankėsi
roadliouses, bet kuomet pa
rapijos parengimas yra, tai 
visi lietuviai man rodos, ypač 
jaunimas, turėtų nors tais sy
kiais užmiršti apie svetimas 
plunksnas.

Iš mūsų Fife and Drum 
Corps

Anų subatos popiet įvyko 
naujoje salėje įdomus pasiro
dymas mūsų šv. Juozapo švil
pukų benas. Jo svečiai buvo 
taipogi švilpukai vaikučiai ir 
mergaitės iš AVinsted, Conn. 
Matot, mūsų benas tenai bu
vo neseniai kaipo svečiai ir 
reikėjo jiems atsilyginti. Be 
tų visų vaikučių dalyvavo ir
gi vaikelių tėvai ir prieteliai. 
Buvo daug žmonių ir salė bu
vo pilna. Paskui po pasirody
mų kų gali abudu benai at
skiri aktai arba pasilinksmi
nimo programas, kaip tai ar
monikos, solo, kurių gabiai pa 
griežė jaunasis Zujukas, rr ki
ti kurių neteko man girdėti. 
Paskui p. Williams magikas, 
kuris ilgų laikų užimponavo 
vaikučius. Taigi vienu žodžiu 
jiopietis buvo kuolinksmiau- 
sias nes

algius ir patai 
vo vaikučiams.

Vakarienė

į

ĄIFF.: BAKTER’S
®IFF MEETŠ AM OLD FRIEND, 

MONTV, THE CAPTAIN OF THE
RESCUF YACHT, BŪT MONTY 
SEEMS TO BE IN THOUBLE 
_________ TOO_______ ,

rTHERE*S A YERY QUFER
BUNCH ON THĄT YACHT/ 
THEY'RE ARMED TO THE 
TEETH V7ITH ALL KIND5.

OF GUNS/

NEWSAAPER WITH THE 
OWNER'S PICTURE IN IT, 
AND I FIND OUT HE'S A 
GANG CHIEF WANTED IN 
THE STATES FOR 
RACKETEERING AND 

SMUGGLING /

pSO YOU SEE, BIFF,
THINGS ARE PRETTY 
BAD,AND ANYTHING 
MAY HAPPEN f?
SH H H h/hERE ( NOT 

COMES ONE OP /ANOTHER 
crfw/_.4 soul

? soaSd’th^?^ 
LAUNCH.

Ry Bob Dart \

LOOKS LIKĘ PLENTV 
>F TROUBLE

KFTIIRRF^IMTĖ WRT- ^v’ ^uozaP° P*ra-P- zakristi- ra viena iš didžiausių. Ji turi Gerb. kun. Pr. Strakauskas 
M U LdlITl C ITCu I jOI1Q) lietuvį, kuris pernai šve- 752 nariu. Lapkr. 10 d. ši drau į ruošia

FIELDE
Negaliu nepaminėti, nors tai 

ne vaterburiečių žinios. Man 
taip viskas ten patiko. Vis
kas buvo gražiausioje tvarko
je: ir vaikučiai prie altoriaus

pernai
ntė savo sidabrinį arba 25 mo
tų jubiliejų. Minėjo Ir kitus 
bendrais žodžiais broliukus ir

uošiasi apvažiuoti Naujųjų 
gija minėjo 25 metų sukaktį. I Angliju ir tolimesnes koloni- 

Sekmadienį, lapkr. 10 d. su- “ Pakaitomis darbininkų 
sirinko nariai išklausyti šv

SUDIEV, MYLIMAS TĖVE, 
SUDIEV! i

Taip, sudiev Tėve Bružike, 
sudiev! Rodos, kaip šešėlis ta 
brangi misijų savaitė prabė
go ir Jūs mus apleidot. Ta
čiau Jūsų brangūs žodžiai te
pasilieka Mūsų širdyse, tega i- 
vina Mūsų tikėjimų ir jialai- 
ko Jūsų atminimų. Duok Die-

dėjo apvažiuoti lietuviu koto Ive’ kad ki,k'
, i • kurioi Jūs duodate misijas,nijas platindamas “Darbiniu- ' .... , , , .. , ., ,, t- I pasiliktų toks įspūdis, kokskų . 'Jis vra geras kalbėtojas. .... . y ...° 1 pasiuko Ausros \ artų parapi-

klausime. Kun. Pr. Strakaus-
išaiškino jų gražų ir didelį, miSių šv. Petro bažnyčioj. Per |ka^ yra įžymus kalbėtojas-To 
prisidėjimų prie kunigų misi-}mišias visi nariai prl6nKį Sv.|dėlei, kiekvienas darbininkas 
jonierių darbo ir kolegijos. KotfUUnijQ. Kun. K Urboną-,turėtli at«ilankytį i J° PiaXaI’ 

Broliukas Jonas paskui ku- yįįįU8 pasakė pritaikintų pa- 'bas’
kliai palakė prakalbėlę 'Pra'! mokslų. Einant iš bažnyčios,ir giedoriai prie vargonų. Vie- k , '. ' , |-A. \ M . kalbelę. Dalyvavo lietuviai ku^ draugij^ A. pydžius nu
nigai: M. Cibulskis, Lutkus, fymavona žodžiu visa tvarka buvo 

pavyzdingiausia. Už tų reikia 
pagirti klebonų kun. Vincų 
Puidokų. Dalyvavo daug ku
nigų iš Massaeliusetts, Conne
cticut, Tliompsono ir net New s0 BOSTON, Mass. - So. 
Yorko. Gal neatsiminsiu visų Bostono kolonija yra, viena tft 
pavaldžių, bet atsimenu šluos didžiausių lietuvių kolonijų 

Naujoje Anglijoje. Čia klebu-

Abromaitis, Bružas, Bucevi- 
čius, Simonaitis, Valantiejus, 
Kripas. Valio, broliukui Jonui!

kunigus: Ambotas, Valantie
jus, Strimaitis, Vasys, Petrai
tis, Bakanas, Juraitis, Bublys, 
Kripas, Karkauskas, Vaškelis. 
Valio veštfieldiečiai, garbė ju
ms, kad taip gausiai rinkotės 
į atlaidus.

Broliuko sidabrinis 
jubiliejus

Lapkr. 20 d. La Salette ko
legijoje, Hartford, Conn. įvy
ko smagi lietuviams ir La Sa
lette misijonieriains ir bro
liukams diena. Tai buvo pa
minėjimas 25 metų darbuotės 
broliuko Jono lietuvio. Susi
rinko daug kunigų ir visos 
Naujosios Anglijos. Buvo ne- 

| toli 50. Tai buvo kaip ir tau- 
į- tų lyga, nes buvo prancūzų, 

vyks iškilminga vakarienė, lietuvių, lenkų, airių ir kitų. 
Taigi, mieli parapijonai neuz- Buvo iškilmingi pietūs. Po to 
mirškite atsilankyti. Jūs tu- kalbėjo kolegijos perdėtinis ir 
rėsite gerų progų suvalgyti va lietuvis kun. dr. Mykolas Ci- 
karienę ir paremti savo pa- bulskis. Jie jautriai minėjo 
rapijų. j broliuko Jono gabumus ir jo

Toji vakarienė bus rstoriš-!uolu,n»- Paminėjo ir broliukų

Kun. B. Gauronskas iš Bri
dgeport gerai atrodo. Pasa
koja, kad turi daug darbo ir 
negalėjo ilgai būti. Jisai vis 
neužmiršta vaterburiečių, ap
lankė Šv. Vardo dr-jos kam- 

' barius, kur jisai matė daug 
savo senų pažįstamų.

Taipgi lankėsi Susivlenymo 
raštininkas iš Wilkes-Barre, 
Pa., J. B. Šaliūnas.

Vakarienė
Šeštadienį, lapkr. 30 d.

ka, lies turėsim svečių kuni
gų ir bus kaip ir paminėjimas 
10 metų jubiliejaus mūsų nau
jos mokyklos. Vakarienė pra
sidės 8 vai. vak. ir šokiai bus, 
9 vai. Gros Young Melodians 
orkestrą. Mokykla buvo pa
statyta 10 metų atgal ir visi 
lietuviai, dalyvaukime. Teko 
man girdėti, kad bus bus daug

■s įskili geros moterys lietllviV ir aplinkinių miestų, 
ino valgius ir natarna- Tai«* nors mes’ vnterburiečiai

neutsilikinie, 1x4 ateikime vi
si ir visos. Ten jus visus aš

, , , . (matysiu ir žinau, kati po vi-
Lapkr. 30 d. bus vakarienė i •- ...1 įsam jus džiaugsitės atlikę gemūsų naujoj salėj parapijos 

naudai. Malonėkite visi ir vi
sos nusipirkti po tikietų ir a- Bazarėlis
teiti. Visi ir visos turėsime Šįmet buvo ketinama netu- 
daug limių. įžanga gana pigi, lėti paprasto metinio bazato, 
lies vakarienė bus gera su a • j bet kų darysi, kad geri žmo- 
merikūniškais ir lietuviškais į nės nori ir prašo, kad būtų 
šokiais. Prašom neužmiršti ti-1 rengiamas. Už tai gerb. klc-

rų darbų.

Gerb. kun. Lunskis, kų tu; 
iš Lietuvos atvykęs, pasiža-

kietų nusipirkti.
ž mes drebėjimas

Čia Naujoje Anglijoje buvo

Bonas kun. Valantiejus, būda
mas Westfielde pas kun. Pui
dokų ant ketiirdešimtės ntlai-

jaiičiainas menkas žemės dre- įdų teikėsi nueiti ir nusipirkti 
bč.iinias. Waterburyje mes be- [bazarėliui daug dalykėlių. Ba-
veik nieko nejautflni. Aš tai 
nebūčiau žinojęs, jei ne laik
raščiai ant rytojaus arba kiti,

zarėlio dienos šįmet bus lap
kričio 27 ir 28 dienomis ,o ju
biliejaus vakarienė 30.

k

“Darbininkas” ruošiasi 
prie savo vajaus. Vajus numa
tytas pradėti gruodžio prad
žioje. “Darbininko” metinis 
koncertas įvyks sausio 19 d. 
Dangaus Vartų parap. salėje,

nauja gerb. kun. T\ Virmaus- 
kis ir jam padeda asistentas į“ 
kun. J. Jenkus. i

Šioje kolonijoje yra daug 
t katalikiškų draugijų. Šv. Jo-j 

no Ev. BĮ. draugija, kuriai pi- jI I
rmininkauja J. Petrauskas y-

Antanų (buvusį vaterburiečių

GARSINKITĖS “DRAUGE" lS^rdy" 111 ‘“st™

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J JĮ”

“Turėdavuu privilioti, kad valtitų 
ir nežiūrint ką valgė via buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner's 
Bitter Vyną”.

Triner's Bitter Vynas yra senas, at
sakantis 6eim>ntnis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sųrySy su vidurių 
neveikimu, lr priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti Jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

S, C, LACHAWICZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių
Koplyčia ROSELANDE 

Patarnavimas dienų ir naktį.' 
Tel. PULIman 1270 arba

CANal 2515.
42-44 E. 108th St.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Joseph Triner Company, Chicago

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tct PULIman 3703

Reikale yra lr moteris 
patarnautoja.

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. F. (Uos 668 We8t 18th Street 
Phone CANal 6174

BLOND? V BRUNETTE?
gray:

- - - - H Al K YO(/HAVE JllST - - - - - - - - - -
ase

ClMROSi
Be progressive aboui your appearance! 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'U help you select a hecoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

tbii witb » tbrtt-bttb Uratui nf
bair and we taiU traat it and ratam it, battpabi. 
witbur raraauntndatiant /ar CLAIROL Iraaimmt.

BIVIRLY KINO. CoRMiun,
HAIR MAUTY GUILD
116-1)1 V«u 4«th SirMt. N.w York City

.......................................
Addrtit............................... . ...............................

CHy........................................................................
Mr Bn.ir Shop. •••••••••••oeoeooeeeeeeeeee«eppe«eeeppepeeppe«ee<ee

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONT -utvtrtina vlsokiue o- 

rganua žmogau. Hlatemoje. pataiso 
apetite, a u reguliuoja vtrtklnimo apa
rate ir vldurlua Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys Ūktai i keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-1ONB parduodamas vlsoee 
taiatlnyeiote. kiūrėkite kad gautuinė 
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite 
pa vaduot e Jų.

Nuo uikletėJlmo Imkit—UGA-ROL 
— Idealų Mueeuotoją vidurių J 6c Ir 
60c.

S. M. Skuto 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

J

1

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

K
F

rtaltls krūtinėj gali pavirsti ) su
nkią ligą. Tankiausiai malonus, 
tildantis Musterole greit atlei'dtla 
ha lt). Musterole NftRA tiktai 
mostla. Jis yra ‘connter-lrritant’, 
kurie gelbsti palengvinime skan- 
smo. Vartojamas milijonų per 16 
metun. Trijų rūėlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų tr slau
gių. Visose vaistinėse.

U. Zolp
I. F. Egdekis

1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

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

Ladamia ir Sulis2314 Wcst 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

I. Liolen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avo. 
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



e

VIETINĖS ŽINIOS
GRAŽIOS VYSKUPO 

IŠLEISTUVĖS
mergaičių orkestrą, grojusi ri
mtus veikalus, vadovaujant 
sesei* i Bernardai.

______ I Programų pradėjo vienuoly-
I no kapelionas kun. B. Urbu,

Amerikoj tėra lankiusis tik pakviesdamas kun. A. Tankų 
trys lietuviai vyskupai -- a. vedėju. Jis paprašė kalbėti A. 
a. ark. J. Matulevičius, vysk. Kalvaitį, kun. A. Skripkų, A. 
P. Bftčys ir vysk. T. Matulio-i Nausėdienę, L. Šimutį ir gerb. 
nis. Dėl to mes jų atsilanky. pra| M Krušų. fja)e kalbėjo 
mų labai branginame. pats j. r, vyskupas T. Matu-

Iš tos priežasties nelengva lionis- APie darbingojo Svečio 
yra atsisveikinti su J. K. vy- Į bailių vra parašytas vedamasis 
skupu Matulioniu, kuris nelru straipsnis.
kus mus apleidžia.

Pranešimai

L. V. "DAINOS'’ CHORO 
NARIŲ IR RĖMĖJŲ 

DĖMESIUI

Lapkričio 17 d. šv. Kazi
miero Akademijos auditorijoj 
seserų ir jų rėmėjų rūpesčiu 
buvo surengtos išleistuvės, ku 
rių nuotaika buvo ypatinga — 
jauki, rimta, bet vis dėl to
liūdna. Prie sudarymo tokios Lapkričio 20 d. (trečiadie-1 
nuotaikos žymiai prisidėjo a- nį), 7:30 vai. vakare, Aušros ' 
kademikių dainos — “Kur ba Vartų mokyklos kambary j--Į 
nguoja Nemunėlis” ir “Leis- vyks L. V. “Dainos” choro ; 
kit į tėvynę”. Taip pat liūd- narių ir rėmėjų susirinkimas 
na Pranės Kuzmarskytoės de- pasitarimui svarbiais reika-

n n a r n a ą
—

Minios žmonių automobilių parodoje, kur rodomi 1936 metų modeliai. Paroda randasi prie 43-čios ir llab 
ted Sts. Parodų lanko lygiai vyrai ir moterys.

įvedė į uostų didelį prekinį 
laivty, tuo pačiu metu išplau 
kė iš uosto “ Mariaholm.” 
Juodu susitiko tarp molų ir, 
esant dideliam bangavimui, 
katastrofa buvo neišvengia
ma. “Mariaholm” loeų lai
vui permušė šonų nuo vir
šaus iki vandens. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo. Loeų lai 
vas savo jėgomis pajėgė į- 
plaukti į uostų.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
PARDAVIAU I TAVERNA

Pardavimni vi.°n arba pusė
tavernos biznio. Gerai išdirb-

į ta biznis, gera proga. Pasi-
I skubinkite.

€44 No. State Street 
■----------------------------------------

PARDAVIMO BIZNIAI

Parsiduoda bučernė geroj vie
toj, 1807 AV. 47th St. Renda 
pigi, biznis geras, pašaukite:

Englewood 9000

LIETUVIAI ADVOKATAI:

klamaeija “Gimtinės paminė
jimas”, Aldonos Dambrauskai 
tės “Atsisveikinimas” ir se
sers SkoTastikos prirengtu 
vaizdelis ‘Vyskupo žvakidės’, 
kurį vaidino P. Juškaitė, O. 
Stalilionytė, A. Pociūtė, S. Vi
tkauskaitė, J. Gužaitė ir V. 
Puišytė. Be to Akademijos

lais. Visi choro nariai ir rė
mėjai — veikiantieji ir tie, ku' 
rie mokesčius moka — šiuo ši
rdingai kviečiami atsilankyti.

Choro Valdyba

D. L. K. Vytauto dr-ja lai
kys mėnesinį susirinkimų ant
radienį lapkričio 19 d. 7:30

vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Kviečiame visus 
narius būtinai dalyvauti, nes 
turime svarbių klausimų, ku
riuos turėsime apsvarstyti. 
Taip jau išgirsite raportų iš 
metinio baliaus, kuris buvo

lapkričio 10 d- Išgirsite, kiek 
draugijai atliko pelno. Kurie i 
esate pasilikę su mokesčiais, 
būtinai pasirūpinkite apsimo
kėti. P. K., sekr.

UŽUOJAUTA Roosevelt Furniture Kompa-
_______ I nijų. kurios baldų krautuvė

o . ._ T t- * • randasi po adresu: 2310 AVestSusiviemyino L.R.K. Amen- iRoosevelf Road
koje Chicagos apskr. laikyta- | gį lietuviška krautuvė, kū
me susirinkime, lapkr. 15 d., ' rios savininkai yra cbicagie-

I v* - -----------

Gimimo P. Šv. parap. salėj mi giams gerai žinomi — Mikas 
Jovarauskas ir Jonas Bertul-

diiiru/udid Old C/old

Nepaprastas mėnesinis susi-, tarta paskelbti spaudoje gilios
rinkimas Am. Liet. motinų ir užuojautos žodžius p. Svirs-
dukterų Balsuotojų Lygos į- kui ir visai giminei dėl mir-
wks lapkr. 19 d. Ivgiai 7:30 ties a. a. kun. J. Svirsko, Sus- .
vai. vak., Jasnausko salėj, Į mo Chicago apskr. dvasios va- i spkiin., prekyboje. ‘
2259 AV. Cermak Rd. Ištikrųjų ‘Io. Chic. ap. val-ba
bus kuo pasigerėti, nes po šio -----■------------ ■----- ----- ■--------
susirinkimo bus rodomi įdo- ^ąv\muos ^/bio baip

metais šiuo laiku, lasbus rodomi įdo
mus krutamieji paveikslai ka- vįeno^ nereiškia, kad šiemet 
link namų ruošos, šie paveik- žmonės bandys kentėti žiemą

kitais

iš, jau nuo seno žinoma lie
tuviams, kaip vieta kur jie 
gauna viską namų reikmeny
se.- Firmos smarkus augimas

be jokio pečiaus. Tiesa dau
gelis šeimų, kurios dar pri
spaustos depresijos daugiau 
negu kitos, planuoja šiaip taip 
apsieti su savo senais pečiais. 
Daugelis šeimų, vienok rengia
si pirkti naujus ir tik pirkimų 
atidėlioja dėl dar tebesančio 
šilto oro.

Pečių industrija yra tikrą, 
kad bėgyje keLių ateinančių 
savaičių, kada oras tikrai at
šals — pečių pareikalavimas 

; bus labai didelis. Baldų krau
tuvės, parduodančios pečius 
rengiasi tų pareikalavimų su-

—-------- tikti prirengusiai: savo sta-
Šiandie pripuola reguliaris bus pripildo vėliausiais mo-

antradienio radio programas, T, .v , . . . ., . ...... _ 1 Pečiai is dalies tai taip kaip
kuriuos nuolatiniai jau 1 me- įr automobiliai, kas met pa
tai leidžia Peoples Furniture dirbami naujuose modeliuose, 
Co. krautuvės, 2536 AV. 63rd su geresniais pagerinimais bei
St. ir 4183 Arcser Avė. Šie patobulinimais Pavyzdžiui 

. prieš kelis metus pirkdavote 
programai visuomet pasižymi mokė<iav<>te kelias de-
gražiom ir naujom dainom, šimtis dolerių, galėdavote kū- 
rinktina muzika, naudingom renti juos tik anglimis ir ga!“

šiai bus visoms narėms labai 
naudingi ir pamokinanti. Ka
dangi jie yra dykai, tai prašo
me nares pasinaudoti šia pro
ga ir atsilankyti.

RADIO

Rašt.

DAINUOS SABONIŲ ŠEI
MA, ČIAPAS; KALBĖS 
DR. BLOŽIS IR KITI

ję AI MOTERIS iš ryto sako jums sudie, jūsų pirmas po pusryčiu

Old Gold padeda jums pradėti dieną su gera nuotaika • ■ • ir

jaunomis mintimis. Misteriška? Nei kiek ne. Tas malonus stmuliantas

Old Gold yra maloni gamtinė įtekmė nuo rinktinio tabako. Jis yra 
f

pasendintas ir išpurentas virš paprastu standardų.
e P. LorllUrd C#.. tac>

iinituuoįa ... bet niekados ne erzina

to viso jis apšildvdavo nedau
giau kaip du kambariu.

Šiemetiniai pečiai, parsiduo
da už taip žemai kaip $19.50, 
gali būti kūrenami ir angli
mis ir malkomis, gi svarbiau
siai — lengvai apšildo pen
kių kambarių visų flatų — - 
apartmentų.

Aliejiniai šildytuvai (kūre
nami aliejum) prieš kelis me- 
tus nebūdavo įperkami už ma 
žiau negn šimtų dolerių, šie
met savo kainas turi tokias 
žemas kaip $34.50. O yra 
daug šeimų, kurios išbandę a 
liejum kūrenamus šildytuvus 
jokiu būdu negrįstų prie ki
tokio šildymo būdo. Tvirtina, 

Šiemet žiema savo metinį kad aliejum šildymas yra net 
vizitų mums rengiasi padarv- (geriau negu 0p.n1 (steamheat). 
ti labai nerangiai. Jau pusė I Basiniai virtuvių pečiai, šie 

I lapkričio praėjo veik, o dau- Į met taip pat savo kainas žy- 
' guma dieenų panašių į rug-'miai sumažino. Kada gi pir- 
| piūčio mėnesio antrųjų pusę. miau kalėdavote nupirkti nau- 

Toks naragularus oras kiek jų pečių už $29.00, kų galite 
paveikė į pečių induatrijųi, ku-1 padaryti dabar?ri šiemet dar nepasiekė par- ' Jei netikite: aplankykite

j kalbom bei svarbiais praneši- 
j mais. Taip ir šį vakarų dai- 
1 nuos žymi dainų šeimyna — 
Saboniai, A. Čiapas ir kiti; 
kalbės dr. J-. Bložis, D.D.S., Į 
bus gražios muzikos ir viso
kių kitų naujanybių. Tortėl 
nepamirškite šiandie 7 vai. 
vakare užsi statyti savo radio 
ant stoties AVGES, 1360 kil.

Rap. XXX

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic *600

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue
Biznio Žvaigas. rps. 5515 go. ROckwell Street 
______ Telephone: REPublic 9723

SKAUDI AVARIJA KLAI
PĖDOS UOSTE

Klaipėdos uoste įvyko ava 
rija. Švedų laivas “Maria 
holui” susidūrė
vu — “Aušra.’

su loeų lai- 
Tjoeų laivas

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

i Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, ■•išvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan 
BUICK •35. 5 Sedan 
BUICK '34. S Sedan 
BUICK *34. 6 Coupe 
BUICK '33, 5 Coupe

57, garant. kaip naujas......................6*45.
47. daug ekstras, garant,...................... 895.
57, labai puikiam stovy...................... 746.
5 3. kaip naujas, garant...................... 746.
58, tobulam stovy....................................... 496.

BUICK ‘33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 496
BUICK '33, 5 Club Sedan 91. gružus karas........................... 696.
BUICK *3>, 5 Coupe 63. tobuloj tvarkoj..................................... 646.
BUICK '32, 5 Coupe 96. labai pulkus karas............................ 460.
BUICK •82. 5 Sodan 87. gerai bėga...............................................  460.
BUICK *82, 5 Sedan 57. Idealus Šeimynai...................................... 396.
BUICK ’SI, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............. 296.

CADILLAC ’32, 5 Tcwn Sedan, labai puikus karas.............. 996.
CADILLAC ’32, 5 Sedan, tobulaVn stovy..................................... 396.
CADILT.AC '31, 5 Twn Sedan, gražus karas........................... 446.
CADILLAC *29, 6 Town Sedan, geroj tvarkoj........................... 1*6.

CHRYSLER 'SS, 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 796.
DODOE ’34, 5 Sedan, 2 durų, labai Svarus........................... 445.
I-A SALLE ’SJ, 5 Sedan. labai puikiam stovy................... 375.
LINCOLN '30. 5 Sedan. gražus karas.......................................... 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy,.’............. 776.
PACKARD ’SO. 7 Sedan, geroj tvarkoj..................................     295.
PONTIaC 8 ’35, 5 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PECI.4L
PONTIAC 8 ’34, B Sedan. tobulam stovy................................. 496.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Mine


