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LIETUVOS VYSKUPAI GINA KATALIKU TEISES
SUŠAUKTA VYSKUPŲ KONSISTORIJA 

DĖL VYRIAUSYBĖS AKCIJOS
Vyriausybė pasiryžo išgriauti 

visas katalikų jaunimo
organizacijas«•

KAUNAS, lapkr. 21. — šiandien čia sušaukta Lietu
vos vyskupų konsistorija svarstyti vyriausybės akcijų. Vy
riausybė nusprendė suvaržyti Bažnyčių, kad ji negalėtų or
ganizuoti j bažnytines organizacijas pradinių ir vidurinių* 
mokyklų vaikų ir universiteto studentų.

Lietuvos vyriausybė pasiryžo išgriauti visas politines 
partijas, palikus tik vienų savo tautininkų partijų. Kata
likų vaikų ir jaunimo organizacijos neturi nieko bendra su 
politika. Nežiūrint to, vyriausybė pasiryžo ir jas naikinti.

Tuo būdu vyriausybė aiškiai peržengia konkordatų. 
Katalikų vadai sukėlė protestus. Vyriausybė tai neigia.

ŠVENTASIS TĖVAS PASKYRĖ 20 
NAUJŲ KARDINOLŲ

VATIKANAS, lapkr. 21. Be to, Popiežius paskyrė
— Šventasis Tėvas Popie- Į Detroito vyskupų pagalbinin-
žius Pijus XI paskyrė 20 kų J- C. Plagens vyskupu 

Marąuette - Saulte Ste Ma- 
rie, Midi-., diocezijon, ir Phi-

I

IŠ VYSKUPŲ SUVAŽIAVIMO CHICAGOJ

* •

Daugelio katalikų arkivyskupų ir vyskupų suvažiavimas įvyko šiomis die
nomis Chicagoje. Jie dalyvavo Bažnyčios Platinimo draugijos metiniam suva
žiavime. ši draugija rūpinasi namų (šio krašto) misijomis. Ši nuotrauka pada
ryta per surengtų vyskupams užkandį Drake viešbutyje. Centre sėdi Jo Emin. 
Kardinolas Mundelein, Chicago Arkivyskupas. Kairėje Jo Eksc. arkivyskupas 
S. Stritch iš Milwailkee, -o dešinėje — Jo Eksc. arkiv. J. J. Mitty iš San Fran- 
cisco. Chicagos kardinolas pirmininkavo suvažiavime. (Acme Photo.)

NUMATOMOS DIDELES 
KAUTYNĖS ETIOPIJOJE

Negusas įsakęs kariams, kad 
jie pultų italus

ITALŲ SPAUDaTŠMARKIAI PUOLA 
TAUTŲ SĄJUNGĄ

ITALAI IŠSIMAITINS SU 
SAVO DERLIUM

naujų kardinolų. Naujai pa
skirtieji bus priimti kardino
lų kolegijon per Popiežiaus 
slaptų konsistorijų gruodžio 
16 d. ir paskiau per viešųjų

ladelphijos vyskupų pagalbi
ninkų G. P. O’Hara vyskupu 
Savannali diocezijon.

Paskyrus naujus kardino-
— gruodžio 19 d. Iš naujų lūs, kardinolų šventųjų kole- 
kardinolų yra 15 italų, 2 pr- gijų sudarys 69 nariai ir Iš
ancūzai, 1 argentinietis, 1 če jų bus 39 italai ir 
koslovakas ir 1 ispanas. tautų.

30 kitų

JAPONAI SUSTOJO VEIKĘ l IŠ H A WAII BUS PARVEŽ- PRANCŪZIJOS RADIKA- 
ŽIEMINĖJ KINIJOJ TI KUN.JJAMIENO LAI PRIEŠ FAŠISTUS 

PALAIKAITOKIJO, lapkr. 21. — 
Japonai militarininkai plana
vo kaip vakar formaliai at- 

' skelti nuo Kinijos penkias 
žiemines provincijas ir iš jų 

I sukurti “autonominę” vals
tybę.

HONOLULU, lapkr. 21.— 
Garsaus Molokai salos raup
suočių globėjo ir apaštalo ku 
nigo Damien palaikai į New 
Yorkų bus nuvežti su Am.

ROMA, lapkr. 21. — Dik
tatorius Mussolini padarė 
programų, kad Italija galės 
prasimaitinti su nuosavu že
mės ūkio derlium — be kitų 
valstybių pagalbos, kad tuo 
būdu nieko nedarius iš jokių 
sankcijų.

Mussolinio programos pa
grinde yra žemės ūkį taip pa 
tvarkyti, kad visokį skiriamų 
eksportui derlių paneigti ir tusius italus, 
auginti tik tai, kas reikalin
ga tautos maistui.

Programa apims visus kra 
što ūkius, kurių yra apie 
3,646,000.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Apturėtomis žiniomis iš Ad
dis pVbaha, iš karo lauko ir iš 
Romos štai kas sužinoma:

Etiopijos imperatorius Hai 
Je Selassie (negusas) grįžo į 
Addis Ababų aplankęs savo 
kariautojų stovyklas abiejuo
se karo frontuose. Dalį savo 
kelionės atliko su automobi
liu, kitų dalį — su lėktuvu. 
J sostinę grįžo s.u lėktuvu. 
Kalbama, kad imperatorius 
įsakęs savo vadams pradėti 
generalį puolimų prieš įsiver

PARYŽIUS, lapkr. 21. —
Po {vykusiųjų pereitų savaitę 
fašistų kruvinų riaušių, su ra 
dikalais Limogese pastarieji 
nusprendė su visomis priemo 
nėmis spausti premjero Lava
lio vvriausvbę ir po to susi- i laPkr' 21' - Si"n‘
rinkusį parlament,, kad būtų ,lien ''“Klausia kal'

EKONOMIKOS KAMPANI
JA ITALIJOJE

Staiga suiro šis planas. Čia Jungtinių Valstybių kariuo- 
aiškinama, kad japonų mili- menės transportu, bet ne su o/ Lama ir rašoma tik apie sank

ILLINOISO LEGISLATŪRA MEKS,K0S KOMUNISTAI tarininkų veikimas nutrauk- karo laivu’ kaip anksčiau pla- ganizarija< kuri žinoma Croix i ci-’as- Viai ita1^ socialiai sl'

ATOSTOGAUJA KOVOJA PRIEŠ FAŠISTUS tas, kadangi jie neturėjo ja- i nuo*a' de Feu vardu ir kuriai vado uoksniai «richaai griežtosios

MEXICO CITY, lapkr. 21. 
— Vakar dienų minint čia 
Madero revoliucijos sukaktu
ves
tus.

SPRINGjFIELD, III., lap
kr. 21. — Legislatūros žemes 
nieji rūmai po keletos dienų 
neveikios vakar susirinko, o 
šiandien nutraukė sesijų iki, aP’e sužeista, 
ruodžio mėn. 3 dienos. Gir- Komunistų vadovaujamos 
i, reikalams svarstyti netu- darbininkų organizacijos rei-

reta reikiamo 
čiaus.

atstovi, skai-

NUŠOVĖ NEPAPRASTAI 
DIDELĘ ANGJ

MANAOS, Brazilija, lapkr. 
21. — Medžiotojai grįžę iš 
Solimaes upės apylinkių pa-

onų imperatoriaus 
vimo šiam žygiui.

ctu icvutitni.pm nubantu- i ... ...., . . . v n v. zastis ir .p slepiamakomunistai užpuolė lasis- į 1
5 asmenys nužudvta ir

kalauja, kad prezidentas Car 
Jenas visiškai išnaikintų fa
šistų organizacijų.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

autoriza- 18 Washingtono ap.e tai vaaja pn|k Franerts rt„ la ekonomijos.
pranešta apaštališkam vika
rui, Jo Eksc. vyskupui S.

Matyt, yra kita kokia prie Aleneastre Hawaii sallwP. T5
karo laivyno departamento 
pažymėta, kad šį laikų nėra 
galimumo gauti karo laivų.

Nuvežti New Yorkan palai 
kai iš transporto bus perkel-

SUSTABDYTAS ADVOKA
TUI VVAITCHES BYLOS 

NAGRINĖJIMAS

Rooque.
Šis radikalų žygis grasina 

Lavalio ministerių kabinetui.

NUBAUSTA 16 NACIU 
ŠNIPŲ

Pats karalius ir jo namiš
kiai vietoje automobilių nau
doja karietas. Gazolinas rei
kalingas karui. Šalimais rū
mų kai kurie puošniausi gė
lynai ariami ir bus augina
mos daržovės, arba javai.

Etiopijos vyriausybė nugin 
eija italų paskleistų žinių, 
kad būk italai lakūnai nuko
vę 2,000 etiopiečių Makale 
apylinkėse. Nukauta tik apie 
30 karių ir podraug užduotft 
smūgis lakūnams — suskylė
ta jų keli lėktuvai.

Romoje skelbiama, kad Mą 
kale apylinkėse italai susirė- 

i mę su etiopiečiais arti Aba- 
ro tarpkalnio ir juos išblaškę 
po keletos valandų atkaklios 
kovoe.

Makale fronto italai kari
ninkai numato dideles kauty
nes, kadangi etiopiečiai kon
centruojami pietiniam ir ryti 
niam šonuose.

Pietrytiniam karo fronteI
dėl lietaus sulaikytas italų 

. žygiavimas. Tzmdone spėja
ma, kad, matyt, etiopiečiai 
kontratakomis sulaikę italus, 

i Italų spauda karčiais žo-PRAHA, lapkr. 21. — Če- Karaliaus namiškių žygius
įti į keleivinį laivų ir pavestii koslovakų teismas nubaudė ' paseka ir kiti italų sluoksniai., tižiais puola T. Sųjungų už 

j,, belgų vyriausybės nuožiūrai, nuo 12 iki 15 metų kalėti 16 Be to, vyriausybei prista- panaudojamas sankcijas pr- 
tVaitchea' ryšium suI Kuli. gimimu buvo ««"«“’«,• *»>* užsiėmė Snipi- „ana daug aukso ir kitų Iri- ip5 Italij,. |,„i|;ra5čiai nurn-
“skurdžiaus” Kelly belgas. Tnd belgu karaliaus n<“.i"’l”,s'Vok"'ti.i''s nauda,, .kalingų metalų. do japonų veikimų Kinijoje.mirusio e _____ _________________ i

testamento suklastojimu, su- ;pastangomis jo palaikai pa- j Tarp nuteistųjų yra vienai ^*‘am krašte imama ma 
sekta, kad mėginta papirkti 1 imami Belgijon. Tas yra sv-(68 m. amž. moteriškė. Jai skir z,au uraa 11 vieša

Chicagoj teismas nubaudė 
mirties bausme J. Rappaport,

sakoja, kad jie ten nušovė 78 • 30 m amžnarkotikų pedlio- 
pėdų ilgų angį, sveriančių ap- rįų, kurg nuž1K,g vyriausybės 
ie 3,009 svarų. informerį Maksų Dent, 30 m.

Autoritetai pareiškia, kad i amž.
kad

vienų prisiekusį teisėjų.
Bylos eiga tuoj sustabdyta

ir valstybinis prokuroras iš
kėlė kvotimus. Areštuota 
keli įtariami asmenys.

arbju, kadangi sėkmingai dir
bama už jo beatifikavimų — 
palaimintųjų skaičiau įtrau
kimų.

ta 12 metų kalėti.

Nei Anglija, nei T. Sąjunga 
nė piršto nepakelia prieš ja
ponus, kad tuo tarpiu Italija

ikišiol nebuvo girdėta, 
tokia milžiniška angis 
nors būtų.

kur

IŠSKRIDO I PIETŲ 
AŠIGALI

DAUSOSE PADARYTAS 
REKORDAS

WASHINGTON, lapkr. 21. 
— National Geografic drau
gija rado, kad U. S. kariuo
menės oro korpuso kapitonai 
Stevens ir Anderson andai su

DUNDEE ISLAND, An- 
tarktika, lapkr. 21. — Žemės 
ašigalių tyrinėtojas L. Ells- balionu Explorer II padarę 
wortb išskrido su lėktuvu Po 
lar Star į pidtinį ašigalį. La
kūnas Hollick — Kenyon vai 
ruoja lėktuvų.

pasaulinį rekordų. Oficialiai 
pripažinta, kad jie buvo pa
kilę 72,395 pėdų aukštai stra
tosferom

l.LA

23 KATALIKAI PATEKO 
ANGLIJOS PARLA- 

MENTAN

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Per paskutinius Anglijos par 
lamentan rinkimus iš 40 ka
talikų kandidatų išrinkta 23. 
Pereitas parlamentas tiTnėjo 
daugiau katalikų atstovi,.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 21. — Čia vyksta riau 
šės prieš žydus. Policija kar
dais kapoja riaušininkus.

BRITAI KOVOJA SU 
ARABAIS

JERUZALE, lapkr. 21.— 
Britų policija puolė arabų 
plėšikų gaujų Dilbos kalvose. 
Žuvo 1 policininkas ir R ara
bai.

PREZIDENTAS IŠVYKO J 
GEORGIA

ŠAUDO { STREIKININKUS I skaudžiai slegiama. Tad ko-
----------- kia čia teisybė ir koks T. Sų

CAIRO, Egiptas, lapkr. 21. jungos nusistatymas, klausia
— Sukeltas generalis strei- ■ italai.
kas, kaipo protestas prieš An žiniomis iš Ženevos, T. Sų 
glijų už jos kišimosi į Egip- jungoje planuojama uždrau- 
to vyriausybės reikalus. „ti Italijon eksportuoti žiba-

Studentai vadovauja strei- Fph‘žį ir plienu,
kui. Policija šaudo į streiki- A’° P’an,) aptarimui artimiau 
njnkus siomis dienomis bus su^auk-

____________ tas posėdin 18-os valstybių
Cooko apskrities bedarbiai at?tovų komitetas.

----------- 1 imta šelpti pinigais vietoje
Federalis apygardos apelia produktų. 4,753 asmenims iš-: PLATINKITE DRAUGĄ 

cinis teismas nusprendė, kad dalinta 52,562 dol. čekiais.

BRITANIJOS ANGLIAKA
SIAI GRASINA STREIKU

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Daugiau kai pusė milijono 
angliakasių nubalsavo sukel
ti streikų prieš Kalėdas, jei 
negaus didesnio atlyginimo.

NAU IAS SMŪGIS NEPA
DORIAM VAIDINIMUI

Chicago miesto majoras tei
sėtai pasielgė uždrauzdamas 
vaidinti “Tobacco Road”

AVASHINGTON, lapkr. 21.
Prez. Rooseveltas išvyko į 

Warm Springs, Ga., kur ža-j vaidinimų ir atšaukdamas ta
da [praleisti tris savaites. atro “laisnius.”

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Nacių vyriausybė pašaukė ka 
ro tarnybon visus gimusius 
1915-16 metais jaunuolius.

ORAS
CHICAGO IR 

KĖS. — Šiandien 
šalta.

APYLIN- 
giedra ir
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LIETUVA HITLERIZUOJAMA

taip Lietuvoje norima pradėti dievinti Sme
toną.

Darant tukina nesąmones, tautininkai dar 
drįsta kalbėti apie tautos vienybę. Tokią 
“silkinę vienybę“, kaip vienas laikrašnin- 
kas Lietuvoj išsireiškė, siūlydami tautinin
kai kaip tik daro tautoje nesantaiką.

Vokietijai Gręsia Ekonominė 
Katastrofa

daugiau reikalų Europoj. Ne ( Taigi, Europos krizis, kilęs 
taip jau-seniai .Japonija ga- ryšium su Abisinijos konllik- 
lėjo konstatuoti ir kitą jai tn, atskleidžia JajHinijai dide- 
gana malonų faktą — Britų lią vilčių: ji gali tikėtis gau- 
Imperija, jos konkurentė pre- siunti rinkų savo gaminiams; 
kybiniuose ir Kinijos klausi- jau dubai* aišku, kati Rusija 
niuose, pakeitė savo poziciją: vis labiau pririšama prie Eu- 

I serus Frederikas Leith-itoss, ioįmis reikalų; Japonija gali 
kurį anglu vyriausybė pusiu- turėti vilties gulėsianti daly

Hitleris, paėmęs j savo ran- renkama rekvizicijos būdu ar
kas valdžią, paskelbė, kari To- ba sunešama pačią ūkininką

Kiekvienus guli »upnu.ti, kad keliiu, tik 6U i“ uik‘,Pimu.iil1“^1 privalomus įsakymus. ,_______
įj tautininkai pasirinko, mūsų tautai yra.viriūnea pasijutusi ekononus- tunikų, kl,,'ū dar didina į un^jŲ vaQtį naujame tarpvalslybi
pražūtingas kai visai nepriklausoma ir sti- lys miestelėnai, stengdamiesi

pri. Šį teigimą girdėjome kas-
investuciju toje valstybėje niame žaliavų paskirstyme; 
saugumą, buvo atvykęs dviem pagaliau, ji turi vilties išeiti 
savaitėms į Tokio kviesti Ja- iŠ tarptautinės izoliacijos, nes 

giasi nuslopinti, tačiau visos , poldJy. bendradarbiauti Kini- D- Britanija, atrodo, ruošiasi

supirkti kuodidesnę maisto at-
Mūsii tauta yia katalikiška ii jie, lauti- jr valandą ligi pačią ;sargą, valdžios organai sten

ninkai, persekioju katalikų organizacijas ir 
katalikišką veikimą.

Hitleris Lietuvai grąsina Klaipėdos at
plėšiant ir net viso krašto okupavimu, o tau
tininkai jį pamėgdžioja ir seka jo pagoniš
kus užsimojimus sunaikinti krikščionybę.

paskutinių dieną.

Ligšiol tik pati tautininkų vyriausybė 
tesigriebė persekioti katalikų ir kitų grupių 
organizacijas. Dabur jau jaunalietuviai (tau
tininkų jaunimo organizacija) ir kiti kurs
tomi sukilti prieš “opoziciją”.

Labai biaurų įspūdį daro Kaune nese
niai buvusios .Jaunalietuvių konfereucijoe pri 
imtosios rezoliucijos.

Rezoliucijoj dėl jaunuomenės auklėjimo 
valdžia raginama:

“Pradžios mokyklose uždrausti veikti 
angeliukams, politikuojančių kunigų toli į kalbos 
gražu ne religiniems tikslams organizuo- į ypač mes, amerikiečiai.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______  Rašo L. Simutis__________

Tačiau pastaruoju laiku jau pastangos eina niekais 
pasigirdo kitoniškų balsų ii i<Usi darosl įįoje srįtyje, ne
pasigirdo ne is kai kltui, o gelįau vrtt įr pramonėje. Šiais 
iš paties Hitlerio ir jam arti- imetaig ’metak) įvežama
mų žmonių lūpų. Girdi, Vo-Įtik 5,^ nuoš t()> kie
kieti ją ištiko ekononriniai su-Į vo įvežta pereitais metais. Jau i glais Kinijoj tik tada, jeigu 

i nkumai ir tegu kiekvienas vo- įįaiaas didelis trūkumas teks- anglų rinka atidarys japonų 
| kietis padeda tuos sunkumus tUfe 0UQ ir eliem i-, prekėms, o jų kolonijos - ja-
nugaleti............... kalų. Fabrikuose mažinamas ponų emigracijai, ir jeigu bus

Kad V ok ietį joje nebuvo e- <iar|M) dienų skaičius. Bedar- Į lemtai sutvarkytas žaliavų pa- 
bių skaičius auga. Į skirstymo klausimas. Japoni-

joj.
Londono pasiuntinį japonai 

sutiko gana šaltai. Jam buvo 
jau ;duotą suprasti, kad japonai 

i sutiks bendradarbiauti su an-

vėl pasidaryti jos sąjunginin
kė.

Tokiu būdu Italijos — Abi
sinijos karas Japonijai teikia 
lie rūpesčių, bet šviesių vilčių.

“R.”

žmu - Aries
konomiško rojaus iš pat pra
džių, niekas neabejojo. Ir dėl
to vokiečių valdžios dabartį- VOįĮ klausimas, tai ašis, apie 
nius pareiškimus ne vienas su-ikuriji sukasi viga šių dįeiU} 
tinka su pašaipa, lygiai taip,1 Vokietijos ekonominė politika.

Šiandien noriu priminti tas Prezidento ikaip anksc‘au «uhko žaliavos galima būtų nusipir-
os vietas, kur paliesta užsienių lietuviai, | nn‘Us’ Girdl’ Vokietija prisi- kti> bet nėra už kQ Beichsba- 

1 pažįsta esanti sunkioje būk- llkas ]»)iy n, turėjo 2,260 mi- 
I l^.ie, bet ta būklė jau ne tik Jijonų markių auksu, o <Ia£ar 
i bloga, bet beviltiška. j turi tik 114 milijonus, kurių 25

PREZIDENTO KALBA Uždarė tiltą. Randolph St.

Vakar rašiau apie nuotaiką, kokia buvo 
Kaune kongresą atidarant ir truputi apie 
Prezidento kalbą.

jamiems ir dirbantiems”.
“Angeliukai”, tai Angelo Sargo grynai

religinė vaikų organizacija, kuri nieko ben
dro neturi su jokia politika ir kaipo tokia 
negali turėti. Tuos kunigus, kurie rūpinasi 
vaikų organizavimu religiniais ir bendrai 
auklėjimo tikslais, vadinti politikuojančiais 
yra negražu, netesinga ir net šlykštu. Kas gi 
turi rūpintis vaikų religiniais reikalais, jei 
ne kunigai.

Toj pačioj rezoliucijoj toliau sakoma:
“Iš vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų 

galutinai pašalinti anarchistinį (Mūsų 
pabraukta — “Dr.”) slaptą ateitininkų 
veikimą”.
č’ia tai tikrai per daug. Vadinti ateiti

ninkus anarchistais gali tik žemiausios rū
šies žmonės, nebeturį nei sąžinės nei gėdos.

Ateitininkų organizacija yra patrijotiš- 
kiausia organizacija Lietuvoj, kuri davė mū
sų tautai tiek daug rimtų vadą ir veikėjų, 
kurios daug narių dėl tėvynės ir savo galvas 
paguldė. Ar .Jaunalietuviai gulėtų nurodyti 
bent vieną savo narį, kuris būt gynęs Lie
tuvą nuo priešą ir kraują dėl jos praliejęs? 
Aišku, kad ne.

Kitose savo tiesiog šlykščiose rezoliuci
jose Jaunalietuviai reikalauja:

Uždaryti pavasarininkų, katalikų jau
nimo, organizaciją.

Uždaryti krikščionių demokratų, liau
dininkų ir socialdemokratų partijas.

Atimti kunigams algas.
Pašalinti visus netautininkus iš val

džios vietų.
Skelbti griežtą kovą visoms n.tauti 

ninku organizacijoms.
Stipendijas skirti tik tautininkams stu 

dentams.
Panaikinus visas tautininkų nekenčiamas 

organizacijas, visos “tautinės” visuomeninio, 
kultūrinio ir kitokio pobūdžio organizacijos 
turinčios būti sujungtos vienon vadovybėn, 
vadovaujamo!! “Tautos Vado”.

Jei toji konferencija būtų buvusi be va
dų ir tokias tiesiog kvailas rezoliucija* būtų 
priėmusi, sakytume, kari tai yra jaunuolių 
fašistukų darbas, kurie įsikarščiavę nežino
jo, ką jie daro. Bet, reikia žinoti, kad Jau
nalietuvių konferencijoj dalyvavo patys di
džiausi tautininkų šulai — A. Smetona, A. 
Tūbelis ir net du kunigai — V. Mironas ir 
Ig. Tamošaitis. Vadiuas, rezoliucijos yra tiks
liai priimtos, apgalvotos.

Galų gale tatrtiniukų vadams ir galvoti 
daug nereikėjo. Jie pasiskaito Hitlerio lei
džiamus laikraščius, pamatė kokiu būda ten 
persekiojama religija ir nehitleriškos orga
nizacijos ir Lietuvoje hitlerišką tvarką įve
da.

Kaip šiandien Vokietijoj naciai Hitlerį 
aukščiau stato už viską, net už patį Dievą,

Prezidentas pabrėžė, kad:

“Neprivalome pamiršti, kad Lietuva 
atstatyta visų lietuvių pastangomis: tų,

Argi iš tikrųjų jau taip y- 
ra? Maždaug. Produktų ir ža-

Maisto produktų ir žalia-įjos karo ministerija išdalino tiltas bus uždarytas iki pir-
patri jotinėms organizacijoms 
100,000 egzempliorių brošifl-

niadienio. Daroma taisymai. 
Gauna ,,cash’ . Nuo ketvil

ios, kurioj kaip tik šitie rei- įtadienia chicagoj esantieji ant

milijonai ir tai dar yra užsie
ny. Taip pat galima būtų nu-

kalavimai iškeliami. Jau da
bar Japonija pradeda dairy
tis Ramiajame Vandenyne, ir 
jos akys nukrypsta į keletą 
turtingų to vandenyno salų, 
gi jos pikta nuotaika visų pi
rma liečia Britų Imperijų. Jei-

kurie gyvena savo krašte ir tų, kurie liavos trūkumas Vokietijoje sipirkti ir maisto produktų, gu Didž. Britanija nenori pa
gyvena užsieniuose. Tatai įsidekime gal- vis didėja ir lengvai gali virs- Beje, Vokietija aną savaitę Įsidaryti iš Japonijos sau prie- 
von ir visuomet minėkime. Kai paverg
toje Lietuvoje buvo persekiojamas lie
tuviškas raštas ir katalikiškas tikėjimas, 
kai buvo spaudžiamas tautiškas atgimi
mas, tai užsienio lietuviai, ypač ameri-

ti katastrofa. Sviesto, marga-1 užsakė didelius sviesto kie- žiniukes, ji turi dėtis aiškiu 
rino ir riebalų nėra. Kiauši- k ius Olandijoje ir Danijoje, jos draugu. Jeigu Anglijos

kiečiai, ugdė savybėje tautos sąmonę, pa
laikė lietuvių spaudą ir ją platino savo 
pirmoje tėvynėje”.

Jis taip pat sakė, kad ir. kit ūkiais bu
liais Lietuva daug paramos susilaukė iš ame
rikiečių, kurie nuolat siuntė paramą tai sa
viškiams giminėms, tai vienam, tai kitam 
tautos reikalui. Ir karo metu ir kovose dėl 
nepriklausomybės Lietuva buvo stipriai iš
eivijos remiama.

“Savo patyrimu ir savo lėšomis jie sti
priai remia Lietuvos pastangas išsiva
duoti iš nelaisvės, remia jos pirmąją val
džią, Valstybės Tarybą... Vienybė Onvo 
didis veiksnys mūsų nepriklauaomyDės. 
kovose, Inu* yra žuvęs ne vienas Ameri-

niai, kumpis, mėsa, pienas bra Tačiau šios dvi valstybės pa- 
ngsta diena iš dienos. Gyvu- prašė mokėti grynais ir iš ka
lių pasiūla vietoje sumažėjo Ino.
50 nuoš., o gyvulių įvežimas 
iš užsienio — 70 nuoš.

reliefo pradėjo pašalpą gauti 
pinigais, o ne produktais.

Išviliojo $1,350.030. Drak e
byloje paaiškėjo, kad Drak 
Estate Ass’n iš žmonių išvi
liojo $1,350,000. Jie skelbė, 
kad surasią Jirake’o paslėptus 
turtus, kurie siekia 27 bilijo
nus dolerių. Apgaudinėtojai 
daugiausia veikė Chicagoj ir 
vidurinėse valstijose. Liudy
tojų toje byloje būsią apie

Vokiečių valdžios viršūnės<1 «mano, kad ūkininkai tyčiomis 
sustabdė maisto produktų tie
kimą miestui. Dėl to yra iš
galvota visa eilė represijų. 
Žymi dalis produktų yra su-

Taip, Vokietijai ateina sun
kūs laikai. Nedarbo klausinio 
nepavyksta išspręsti darbo 
stovyklomis. Tūkstančiai bie- 
dnuomenės klausia, kas bus 
žiemų. Badas — šnabžda pa-i 
tylomis ne vienas. Ir tai gali 
atsitikti.7 K-tis “M. R.”

Japonija Tikisi Pasipelnyti
Ir Iš Abisinijos Karo

Japonų tauta nepraleidžia 
nė vienos progos pareikšti sa
vo simpatijas abisinams: stei- 

draugijos abisinams
koa lietuvis kariu savanoriu.

. 1 giamos
Negana nė to. Išeivija visomis išgalėmis) ... . .x o įremti, jauni vyrai rasosi sa-

dedasi prie ekonominio ir kultūrinio Lietu-~ „vanonais vykti j neguso ar
miją, net jaunos japonės sa

kai jau vo sutaupąs skiria karo reika- 
dž i augės i kurdama savo • kultūrines gė
rybes, Darius su Girėnu ryžosi pagar
sinti pasauliui jos vaidą, leidęsi pavo
jingon kelionėn iš Amerikos per Atlanto 
vandenyną... Nugalėjo Atlanto vandeny-

vos Valstybės stiprėjimo ir
“Kai Lietuva tapo laisva,

Janis. Paminėtina, kad nauja
sis Abisinijos diplomatinis at
stovas Japonijai buvo sutik
tas su didelėmis ovacijomis.

Biznierių nusiteikimai labai 
ną ir žuvo, bet savo bei oiška mirtimi i paryškėją biržoj, kurioj, pra-
įainžino Lietuvos vardą pasaulinėje isto
rijoje. Savo šituo žygiu jie paliko mums 
tautiškos vienybės testamentą: negailė
kite savo gyvybės, kai jos reikalauja Lie
tuvos garbė!

Tai yra gražūs ir teisingi žodžiai, ku
riuos vykinti turi didžiausią jėgą pats jų 
autorius, bet, deja. tauta nevienijama, bet 
skaldoma.

Prez. Smetona nejianiiršo nė to, kad:

sidėjus italų — abisinų karui, 
dingo betkoks sustingimas. 
Dirbtinio šilko ir vilnų fabri
kai, nebeturėdami italų kon
kurencijos, skuba pasinaudoti. 
Kitos pramonės šakos, būkšta- 
vusios dėl perprodukcijos, ir
gi ruošiasi susižerti į kišenę 
stambų pelną, kurį numato iš

Tokiu būdu Japonija laiko at
viras duris savo prekių im
portui į tą kraštą, kurio ir

susitarimai su Japonija nėra 
rinitas motyvas jos įtakos To- 
Ūmuosiuose Rytuose nykimas,
tai SSSR pavojus Azijoj turi Padarė savo. lleating and 
D. Britaniją įtikinti, kad toks Plumbing darbininkai į Com- 
susitarimas yra labai ir labaij niunity Fondą aukojo $3,411.- 
reikalingas. 08. ,v .

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Aną dieną užėjo pas mane
gamtos turtai dar tebelaukia, vienas “progresyvas.” Suš- 
kad juos kas eksploatuotų. Gi1 nekome. Kad pradės man šne 
su Italija Japoniją riša soli-1 keti, kaip binzus į sieną ber- 
darunio ryšiai kovojant sujti: kunigai, klerikalai, tani- 
“turtingosiomis tautomis“, a-jsuoliai, šokie ir tokie ir, ant 
parūpinusiomis žaliava per- 'gaiO) pasisakė priklausąs prie 
tekusiomis kolonijomis. 1 netikinčiųjų.

Išlaikyti neutralumą Japo-1 _ Skaitei, tamsta, Šv. Raš-
niją verčia dar kiti motyvai: tą? — paklausiau.

Vakar gavau tokį klausimą.
1. Vienas cicilistas ginčijo 

man, kad aitvaro nėra. Sako, 
tai tamsių žmonių prasima
nymas. Ar teisybė?

Aitvaru bijąs.

Atsakf/mas. Neteisybė, bro 
lau. Aitvaras yra ir ne vic-^ 
nas. įsileisk tą cicilistą j 
vo namą ir turėsi puikiai^^- 
aitvarą.

reikia gi parodyti pasauliui, 
kad Abisinijos ir Mandžiuko 
klausiniai yra visai kas kita. 
Jeigu Japonija pasisakytų uz 
neguso imperiją, ji tuo pačiu 
sustiprintų Tautų Sąjungą, ne
tiesioginiai pripažindama spre 
ndimą dėl Mandžiūrijos, kurj 
ji laiko “neteisingu”. Pritar
dama Mussolinio žygiui, Ja- 
l»onija savaime pasisakytų

Bažnyčios Tėvų

kas laivo
Mnrkonis,
Rubensas,

šito karo. Nežiūrint draudimo Į pritarianti silpnųjų tautų prie
“dr. Račkus, Amerikos lietuvis, padova-!įvežti ginklus į kariaujančią*-^naudos principui. - 

— i.—x*..: u——šalis, ginklų fabrikų akcijų Tačiau yra dar vinojo gimtajam kraštui savo kruopščiai 
sulesinėtą vertingų dalykų rinkinį, Gė
rėdamies galime pasakyti, kad užsienio 
lietuviai, kaip geri vaikai, nepamiršta 
savo motinos Lietuvos...
Po Prezidento kalbėjo DULR pirminin

kas R. Skipitis Jis džiaugėsi, kati į DULK 
kuklų atsišaukimą labai jautriai atsihepė 
tolimose ir artimose svetimose žemėse gyve
ną lietuviai ir į pirmąjį viso pasaulio lie
tuvių kongresą suvažiavo atstovai iš kelio
likos valstybių.

šalis, 
kursas kyla.

Tačiau japonų diplomatija 
laikosi neutraliai. Tas neutra
lumas jai nieko nekaštuoja, 
nes ji palaiko gerus santy
kius su abiem kariaujančio
mis valstybėmis. Su Abisini-

yra dar vienas da
lykas, kuris labiau už visus 
sentimentalius samprotavimus 
ryšium su Italijos — Abisini
jos konfliktu interesuoja Ja 
poniją: tai yra tasai faktas, 
kad minimas konfliktas iš 
pat pagrindų išjudina pašau

ja Tekančios šaulės Iinperi-'lio politikos pusiausvyrą. Ją
ją eina išvien, gindama nuo
“baltųjų hegemonijos”, “pri
slėgtas spalvotąsias tautas ’

ponija jaučia, kari bolševikų 
spaudimas jos pasieny suma
žėja, nes SSSR atsiranda vis

— No!
— Šv. (Augustino gyveni

mą?
— No!
— Kitų 

darbus ?
— No!
— Nežinai nei 

Pastiuras, Kurie,
Rafaelis, Murilo,
DeVinci, Poe, Šekspyras, Ko
lumbus, De Šoto, Joliet, Mar- 
quette, De La Šalie?

— Iš tų vardų aš žinau, 
knd Joliet, Kolumbus, La 
Šalie yra mięstai Amerike, o 
Mąrųuette — parkas Čikagoj. 
Daugiau no!

— Nežinai nei vardų veles- 
nųjų laikų, pav. Papini?

— No!
Paglosčiau aš savo delnu 

tą “progresyvų”ir pasakiau: 
tamsta priklausai ne prie ne
tikinčiųjų, bet prie tamsųjų.

— Ar daug buvo žmonių 
sekmadienį bažnyčioj! — kl
ausia Šeštakojis Baltro.

— Aš buvau ir dar vienas. 
O jau tų šiukšlių — pilna 
bažnyčia, — atsakė Baltrus.

— Paskutinį sykį klausiu 
tamstos, karia grąžinsi man 
pinigus ?

— Paskutinį sykį!? Ačiū 
Dievui, nes man jau nusibo
do tie tavo klausimai.

— Matai, širduk, kokia aš 
('su punktnali. Prižadėjau at
eiti aštuntą valandą ir, žiū
rėk, kaip tik aštuonios.

— Malonu girdėti, tik šian
dien jau ketvirtadienis, o bu
vom sutarę susitikti trečia
dienį. Taigi išlaukiau viso tik 
— 24 valandas.

1
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

niukns, nors būdamas ir hai- ilgiau nesipriešindamas paė-

(Tęsinys) Kova ėjo ir tvirtovės vidu-
Knralius atkreipė klausia- ryje. Piltų kalėjimo belais-

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

. ,A. L . , j v . • Chicagos ir apylinkės lietu-. Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa.
prosais ». Berniukas iSs.gan- t| ant jo kard,) ir skubiai . k„lonijas Jo Ekscelenciiu p,r Ka)Ma(l _ Mt Cannel
do ir iSblySko, kaip drobė. Jis togo uosto link. Kai jis pa-.vysku T Matu|įonis bai(t9 pa 
juos pažino. Tai plėšikai, ku- siekė uosto vartus, per vėlu

siai pavargęs, tęsė savo ke- mė jį dešine ranka į glėbi 
lionę. Bet štai paėjęs apie 100 (kairioji buvo sužeista tuo 
žingsnių, jis staiga pamatė momentu, kai jis gelbėdamas 
visą gaujų girtų, kurie ėjo berniukų, stvėrė besileidžian-

rie kartu su juo buvo vakarų dar nebuvo.
lankyti iki lapkričio 15 d.

mų žvilgsni j patarėjus, kurie

trini ir laukia sekmadienio.
Balius

Užbaigus bažnyčioj visas iŠ 
kilmes, žmonės sueis j naujai 
išpuoštų svetainę pasilinksmi
nti. Bus gera muzika, šokiai 
ir įvairių užkandžių. Visi tu
rės gerų progų smagiai laikų 

Auolutinis J. E. vyskupo T. j pramigti ir pasisvečiuoti iki 
Vietinisviai, išgirdę anuotų šūvius, kalėjime, ir kuriuos sukilę Su dideliu vargu krikščio- ’ Gruodžio 1 d. pas kun. Ig. Matulionio antrašas: The Holv vėlumai.

mane kad jau laikas pradėti juodvėliaviečiai paleido. Pir- nis mandarinas Minnamas pa- Į Boreišį, Vernon Highivay ir Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa 
sukilimų ir todėl išsiveržę i^'minusia jie aplankė smukles ėmė uostų, bet dar sunkiau |25th St.. Detroit, Mich. į Informacijų reikale kreip- 

Taigi kas pagaliau be-'kalėjimo ėmė pulti vidurines ir prfgigfrė stipraus vyno. Su- jam buvo jį apginti nuo jnod- '• Gruodžio g dt pas kun. F.'kitės adresu — Kun. J. Kon- 
lieka daryti, jei ne pasilikus Į tvirtovės vartus. įprantama, tada pabudo ir jų. vėliavikių, puolančių iš vi- Ga 114 g in Gardon cius> Holy Cross BPctory, Mt.
tvirtovėje gelbėti savo sostų Kiti sukilėliai kareiviai e- žvėriškumas. .Tie troško krau-' daus ir iš oro. Pagaliau ir tai gt Easton, Pa Po
ir gyvybę, —- paklausė kam- me pulti karaliaus rūmus re;-jo jr §tai dėlto dabar jie tie-į jam pavyko. Priešai, kurie puo 
•his. kulaudaini, kad llyplioa kuo.s{aj traukė j karaliaus rūmus, j lė iš lanko pavaišinti praneū-

— Jūsų didenybe, ar nebūtų i gi eieiausiai atsistatydintų. Gi Drebėdamas iš baimės berniu- zų anuotų, išbėgiojo. Gi tie, 
galima sumoksiu pačioje pra-: karalius tuo tarpu viename j.ns prisiglaudė prie sienos j kurie puolė iš vidaus, dabar 
džioje užgniaužti pagalba tų mūrų kieme kartu su savo norėdamas praleisti plėšikus. • ėmė laužtis j karaliaus rūmus, 
tr. ju mandarinų, kuriuos aš, žmonomis skendo didžiausia- j Bet vos pastebėjo jį vienas

gūšėiodami pečiais pritarė pa 
žo žodžiams. KALBĖS J. E. VYSKUPAS 

T. MATULIONIS

NAUJI VARGONAI
Carmel, Pa.

kslų sakys gerb. kun. A. Lin
kus. Palaiminimų duos gerb. 
kun. Pr. Vaitukaitis.

ftj vakarų 8 vai. .T. E. vys
kupas T. Matulionis kalbės 
Švč. Pan. Gimimo parap. sve
tainėj. Visi lietuviai kviečia
mi atsilankyti ir paskutinį 
kartų pasiklausyti vyskupo • 
kankinio kalbos apie vargus

ROSELAND, III. — Visų
Minnamas buvo pasiryžęs Šventų parapijos bažnyčioj la- -----------

geriau žūti negu įsileisti pra-ĮPkričio 24 d. 7 vai. vakare bus, Pašventinus vargonus, tuoj |-r sovietuose.
krikščioniu orancūzoi n • v. , - - r hcūms. Ir dėlto jis džiaugėsi,' Šventinami nauji vargonai, kn P^ld^ Šventas koncertas. į -------------------------------------
knks< lomų, LT ,<> W krito ant žemes. Jis Mvo rfe dide„8 w. Vietines parapijos choru. , ta- j KETURIAS-DEŠIMT PEN-

į religijos, jei abejoju išti rė jis.

Fvlinui išvardijau? me nusiminime.
— Kaip gi aš galiu pasiti-1 — Vienintelis dabar

keti ištikimybe

'iš pirmiau einančių, tuoj grie 
mūsų ^si kardo... ir berniukas su-'

šventas koncertas

:ui ie atųietė ir išsižadėjo tė- Jie turi užimti tvirtovę, — ta- buvo sunkjaį sužeistas .Antra . . . , .. .
Bet kas galės nuvykti i---.- 3°g ™ vienas krikščionis nekartų žmogžudys pakėlė kar-

savo darbu galįs irodvti, rie bus bažnyčiai didelis pa
puošalas. Vargonai yra dideli ,k* Pribus dar 5ie Cliieagos i KIŲ METŲ SUKAKTUVES 

atsižymėję artistai: Elena Ba- Incenh Triner, ra išdavikas.•riniybe tų, kurie to dar nėra pro tuos maištininkus pas uo- d.j norėdamas berniukų mir-
pndarę? Mano patarėjai tam Į st o mandarinų ir perduoti jam tinai nudėti, bet tuo tarpu šo-1 — Kaip narsiai kovojame
nepritaria. .šį Įsakymų? — Aš tai pada- ]<o tarp jo ir berniuko kitas ' su išdavikais, taip lygiai ko-

Jusų patarėjai nepažįsta rysiu Die\ui padedant, ta- plėšikas, dar visai jaunas ir(vosim© ir su siais svetimsa- 
krikščionių religijos, nei žino rė Pranciškus Tiuanas ir grei- notaip pasigėręs, kaip kiti. I liais, nors jie ir krikščionys 
jos griežto įstatymo, kuris tai pasiruošė tai pavojingai __ Niekše! Tu žudai an^e-' y«b — sakė jis. Jis net buvo
liepia atiduoti karaliui, kas kelionei. lų! — suriko jis. (nuvykęs pasižiūrėti kovos ant 

' pvlymo ir pats nutaikė, kadkaraliaus ir Dievui, kas Die- Pranešimas ,
vo. Pasitikėkite pavaldiniui Tiesiai per sodus, tvoras,'.. o užteko ir į meidnj annotų žiotis į tiks-
krikščionių ištikimumu. Aš už mūro sienas skubėjo Pranciš- ’?S nusvyravo su girtųjų gau j.^. jįaudardį prancūzų laivų,
.juos laiduoju savo gyvybe. kus Tiuanas į uosta su kara- _° iay- ..

....... , T. “ v I y argsas vaikelis, — tarė
Karalius v<:l kreipėsi i pa-.liaus įsakymu. Jis mate zy-'. . .» _ . įaunasis plėšikas sluostvda- burius , T , . .mas kraujų nuo sunkiai su-tarėjus, kurių skaičius jau bu- giuojančius kareivių

vo žvmiai sumažėjęs. Fylinas plačiais parko takais. Vieni v . , , , ,žeistos Prano kaktos.
— Netrukus jau ir tau rei- 

1 kės eiti pas tų gailestingųjį 
Baisus triukšmas girdėjosi Dievų, apie kurį tu taip nuo- 

iš karaliaus rūmų pusės. Už- Širdžiai man esi jiasakojęs. 
puolikai matyt norėjo būtinai Bet štai, jis dar atvėrė akis.

laikė pažo nuomonę. Kiti sma
rkiai priešinosi. Bet tuo tar
pu įpuolė į salę tvirtovės var
tų sargybos mandarinas ir su
šuko :

— Laivas! Atvažiuoja pran
cūzai’

Netrukus įėjo pasiuntinys 
ir pranešė, kad didelis laivy
nas sustojęs upės ITujė žioty
se. Jo vadas reikalaujųs, kad 
tvirtovė pasiduotų ir būtų lei
sta jiems įvažiuoti miestan.

Nespėjo pasiuntinys nė pa
baigti, kai daugelis esančiųjų 
salėje vienu balsu suriko:

— Girdit! Anuotos!..

jų norėjo užimti karaliaus rū
mus, kiti — tvirtovės pylyma.

įsiveržti. Tačiau dar didesnis 
triukšmas sklido nuo tvirto
vės vartų pusės. Anuotos taip 
pat tebedundėjo nuo upės pu
sės.

Berniukas valandėlei susto
jo, sulaikė alsavimų ir klau
sėsi.

— Kad nors pusę valandos 
Ngobinas suturėtų įėjimų į ka
raliaus rūmus, — tarė sau 
berniukas, — juk dabar man

Visi puolė prie langų ir ė- reikės daryti aplinkinį kelią, 
mė klausytis. Abejonės nega- Per artimiausius vartus var-. 
įėjo būti. Kaip koks griaus- giai bus galima beišeiti. Iš 
tinis, dundėjo patrankų šūviai girdimo triukšmo galima sprę 
iš pietų pusės, kur buvo su- sti, kad jie bus uždaryti, 
stoję prancūzų laivai. _ Taip berni„.

Kų dabar turime darj- kafl pasuko į šalutinį taka, kil
ti-. - sukako iš baimės iš- ris ,jo Heeiai prie
b-yškęa jaunasis karalius. Be- vieno raižanjiŲ kanah)
lieka tik rinktis arba pran- prjbėgpS prįe kana]o greitai 
cfuns, arba jnodvėliaviečius, įfoko j ?ia t

pių vadas yra jau prisiekęs ,ę a j5gų
me nužudyti! ■ ,og vįeĮOa kur kaJ,aĮas
- Susijungti su prancūzais, pralvsdama8 pro abi mflr0 sie 

atrodo, taip pat per drąsu, —
tarė Fylinas. Nes jų atvyki
mas šiuo momentu mūsų iš
sigelbėjimui nedaug ko žada. 
Ar negeriau būtų sužinoti, ko 
jie nori. O tuo tarpu pasirū
pinti, kaip apsaugoti karalių.

su naujausiomis komblnaeijo- , atsižymėję 
mis. Be įvairių balsų šie var-Įriush, Ona Piežienė, S. Lau- 
gonai dar turi vox humana,'iraitienė, K. Sabonis, J. Ku- 
arpa ir cimbolinius balsus. Va- dirka ir K. Pažarskis. Rose-

Joseph Triner
Šiemet Joseph Triner Bit

ter \Vine kompanija sulaukė 
savo 45 metų gyvavimo jubi- 

'■ lie jaus. Per visų tų laikų pa
rgonus šventins Jo Malonybė landė panašių iškilmių dar nė'darymas ir išvėziojimas Tri- 
pralotas M. L. Krušas. Pamo- ra buvę, per tai žmonės nekan- j ner’s Bitter \ yno pasekmin-

___ I gai ėjo.

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, didelioinis raidėmis, ger. virš. 2.50

kuris pamažu vis slinko prie 
uosto vartų. Į kiekvienų pra
neūzų reikalavimų atidaryti į 3* Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ....

, ‘ .. . i j v. • I 4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ...
> J - ’ 5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ....................

6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ....................
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, rand. kr

. . ,9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais ki
■ prancūzų anuotų granatos pra . ]0 jfej^ygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais
mušdavo pylyme dideles sky- i 11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab......................
les, ir taip, kad net dideli ak- ' 12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............

< menys plyšdavo, o jų dalys , S“
I, , .F .y .. , ' 113. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virs., kaina,lakiodavo virš anamitų galvų. 114 Pulkim odos virSeliais ......................
Kareiviai jau norėjo trauktis 15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais .
iš tokios nelygios kovos. Bet . H>. Maldų Knygelė, baltais viršeliais .............................. i.w, , - . .v,. . ,

17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais .......... 1.75 ,r lsdirba
Bitter vynų. p. Joseph Tn- 

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne- nėr, Jr., dabartinis pirniinin- 
daug beturime, mokestį galite siųsti Monev Order, Čekiais, kas Illinois State Athletic 

Conimission, sako:
“Tmame šių progų padėko-

nors tiesa, tie šūviai būdavo 
bejėgiai, atšokdavo nuo laivo 
plieninių šarvų. Tuo tarpu

— Tiuanai, ar pažįsti tu 
mane ?

— Taip Liū. Čia tave ange
las sargas atvedė. Nešk mane 
skubiai pas uosto mandarinų. 
Jam aš turiu perduoti žinių, 
nuo kurios priklauso kara- 
iaus gyvybė.

— Užmiršk karalių. Aš tu
riu gelbėti tavo gyvybę, jei 
dar tik būtu galima. — Tarė 
jaunasis plėšikas bandydamas 
savo rūbų skutu aprišti žaiz
dą, iš kurios smarkiai plūdo 
kraujas. Bet pažas taip mal
daujamai prašė, kad plėšikas

Minnamas nuogu kardu pasto
davo jiems kelių šaukdamas:

— Jei kas TiSgs, — nudur
siu savo kardu! Tų pat galite 
padaryti ir su manimi, jei aš 
bandyčiau bėgti! Vyrai dau
giau drųsos! Jei mūsų šovi
niai nepakenkia jų laivui, tai 
tikrai pakenks jų kareiviams, 
kai jie panorės iš jo išlipti. 

(Bus daugiau)

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Nuo 1799 m. tfkatančiai žmonių atęavo savo normalę t>velkatq 
po iIkų n<'tų Vinti' rimo nūn vUrklų vidurių skausmų, kaip tai. 
nžklf-tčilrno, revlri’kIruno, Braso lr per daug rūkStles, kurie yra
priežastys tokių ligų kaip, aukšto kraujo apnudlmo, reumatizmo, 
riažnnuB galvos skaudėjimo, spuogų ant veido lr kflno, skausmų 

nugaroj, kepenų, inkstų Ir pūslės sugedimo, nuvarginto, nemie

ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Avė., Chicago, III.

nas jungėsi su upe ir grio
viais einančiais aplinkui tvi
rtovę.

Anga vidurinės tvirtovės 
sienos per kurių ėjo kanalas 
paprastai būdavo atvira, o an
troji siena, esanti toliau nž 

Aš patarėm n, kad būrys ka- šios, būdavo visuomet nžda- 
reivių su Ngobinu pryšakyje ryta.
saugotų karaliaus rūmus. Pa- Pranas tikėjosi, kad ir ši 
siūlymas buvo priimtas ir tuoj . dabar nepaprastoms aplinky- 
įvvkdintas. Įbėms esant bus atidaryta, ta-

Patrankų šūviai pamažu ar
tėjo. Jau matėsi dulkių de
besiai kylu nuo tvirtovės py- 
lvmų. ’’

Krikščionis mandarinas už
ėmė uostų ir greitai uždarė 
vartus, pro kuriuos buvo įva
žiuojama į miestų. Daugelis 
lengvose valtyse bėgančių a- 
namitų j miestų, susimaišė su 
juodvėliaviečiais, kurie su gi
nklais rankose reikalavo ati
daryti vartus.

čiau prisiartinęs prie jos pa- ; 
stebėjo jų esant uždarytų.

Skubino suvokti, ką toliau ; 
reikia daryti. Dgai galvoti ne- ' 
reikėjo. Tuoj nusimetė viršu
tinius rūbus, perkopė geleži
nius angos vartus ir šoko į 
kanalą esantį anapus mūro 
sienos. Sukaupęs visas jėgas 
šiaip taip priplaukė krantą už 
kurio buvo kitas kanalas. Iki 
uosto vartų buvo dar apie 
ketvirtis valandos kelio. Ber-'

gojimo lr apetito praradimo. Kentėtojai nuo Slų Ilgų nevartojo
jokius žmonių - padarytus blėdingns chemikalus ar kokius 
nuodus: Jie vartojo Gamtos pagamintą vaistą. Sis stebėtinas 
produktas augo ant dukftčlauslų kalnų vlrftflnlų. kur prisisemta 
savv.le visus gvdymo elementus Ir vitaminus Ift saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose.

Vra sudarvta IS 19 rūftlų natūraiISkų lapų, grūdų, uogų lr žiedų 
moksliškai lr pronorcIlonaliSkal sumalSvtų ir yra žinoma kaipo 
I.ION CROSS HERB TEA.

IJON CROSS HERB ARBATA vra skani, stebėtinai paveikta ) 
Jūsų sistemą Ir yra net Ir vaikučiams saugi. Sutaisykite ją 
Šviežią knlp bile pn nrastą nrbatą lr ISgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą j dieną, karstą ar Saitą.

Vieno dolerio gydvmas atlieka stebuklus; ISrodote Ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepaslž|state su naudingomis pasek
mėmis Stos naturaliftkos gyduolės LION CRO83 HERB TEA 
tuojaus pamėginkite lr persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus Jums sugrąžinami.

Pamėginkite Ir įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo garanclja.

Vienai savaitei gydymas $1.00. Šešiom savaitėm 
gydymas $5.00.

Kad Išvengus klaidų norint gauti tikrą LION CRO8S HERB 
TEA, praftome tžptldytl kuponą apaėloj.

T.lo - Pharmacy, 
11R0 Seeond Avė., 
N. V. City. N. V. 

Gentlemen:

Dept. J«R«

Enclosed flnd t...............for whlch please send me..
treatments of the famous LION CROSS HERB TEA.

NAME ......................................................................................
ADDRES8 ...............................................................................
CITY ...................... .. ............................ 8TATE..................................

s .7.)
1.25 
1.50

Triner ir Joseph Triner, Sr., 
l'7’- įsteigė šį biznį, trys kartos šį 
o-,0 Pr°duktų išdirba be pertrau- 
■į"'-p kos. Šiandien Joseph Triner, 
j ’pp J r., seka pėdose savo- tėvo ir

Nuo 1890 m., kada Michael

t i nesuskaitomiems tūkstan
čiams vartotojų, Triner’s Bit- 

• ter Vyno ir užtikrinu, kad jų 
pasitikėjimas ne veltui.

“Mese turime šeimyninį ir 
tėvišką interesą šiame bizny, 
kaip visuomet taip ir dabar, 
nes Joseph Triner korporaci
jos stakas visuomet buvo mū- 

Į sų rankose ir šiandien yra 
i kontroliuojamas originalės šei- 
i niynos narių.”

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr Ifls 
Jaučiatės senu. priimkit NBGA-TONF
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų Ir 
vvru per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nusllpnėjuslus organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtu vartoti. Jie padarys kiek
viena sveiku lr tvirtu. Parsiduoda 
visnse valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes Joks kitas vaistas ne- 

; nnvnduns NUGA-TONE.
Nuo užktetėlimo Imkit—TTOA-8OL

— Idealu Liuosiiotola vidurių 2Kc Ir 
R Ar

COUNT 
T-HC GRAY UAIR5n»e

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
HaRtesis (bad breath) ąaickly ytaMa 
TO UStOflM, ŠITO MtltOpuC OM

A delightful, easy to have, new tre/t- 
ment which has changed the menui 
attitude of thousands of women toward

hair coloring.
Clairol will cover the gray hairs and blend 

them into the natūrai tones of your own hair 
so perfeetly, they defy deteetion. The corrective 
oils in Clairol i m pro v e the hair health and keep 
the hair in condition.

CLAIROL Ine
126-132 West 46th St., New York 

Oa Ak Your Favorito Bbautioan

Zlther bacaoM ot (tnmseh dlatnrbasevs, foed 
farm-ntatlon, or the vnarlng ot faler teeth, old 
people (reųuently have helltoele (bad breath). 
No vnnrier othere coneider them a nuiaaaea.

Būt now Science haa found that the regular 
uee of Lbiterinfl wlll often overeome offeoelve 
mnuth odore due to the fermentatien ot tįsy 
bite ot tood os mouth, teeth, or dėstai piata 
■urfacee.

Thle aale antlaeptle and ąnlck dendoraat 
worka ųulekly. It eleansea mouth, teeth, asd 
<um aurfaceB. Halta termentatlon aad putra- 
taction, a raajor cauae ot odom. and tbaa 
rounteracta the odore themselvni.

Try uaing TJoterine every tero or thres daya. 
8ee hoat much more vholeeome lt leavas yo«r 
mouth. Hoat lt evaatesa your braath. 1 emhert 
Pharmacal Co., St. Loult, Mo.

Doa't offend othere * Chodi 
halitosis wfth USTCMNE

z .
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
VIETINES ŽINIOS AMERimy LENGVI-

tikystė CALL FOR MR. BINGO*

luipgi visos druugijos tų įsi
dėmėkite iv jokių linksnių pa-

WEST SIDE
Šv. Antano parapijoj misi

jos gausiai lankomos. Šių sa
vaitę moterims, ateinančių, vy
rams. Misijonierius jaunas e- 
nergingas Tėvas Žvirblis, D. 
P.

NlifilH SIDĖS ZINUTĖS dėmėkite ir jokių linksmų pa- Chicagoj nagrinėjama byla 
kų Susivienymo kuopos, viso- rengimų purup. svetainėj ligi dėl turtų Anglijoj puliktų žmo
se trijose parapijose. Ar tos i Netekę savo mylimo d\u&ios liaUjų metų nerengkite. gaus mirusio prieš du šimtu

!kuopos pakels halsų ir sušuks A'udo, jaučiamės našlaičiai ii Vietinis politikos klubas sa metų. Tas žmogus laivo An-
1 stoti į organizacinį darbų ar i ne kaip negalime upsipiasti n yo lllvĮįnj halių irgi perkėlė glijos garsus keliautojas ii
'tyliai praleis. Ne, jau balsas pamiršti, nes žinome, kad to- naujų metų, kuris įvyks neištirtų naujai atrastų že-
pusigirdo iš 265 kp. pereito kio parapijos t\aik\tojo «.fto j<u|. nurs didelėje svetainėje, mių tyrinėtojas Sir Francis

kuris taip visa sa-

JUS DoMrt VoO 
Put <oo<? act <
Ori IOH€ri TbC
0OCS IS 
AdOOMO?

RČCLO 
SOOR-EMES-

poriT I
LOOK 
If) NOUR.

osudPS?

CMX FOR- A 
MR- BINGO!

je r

susirinkimo. Vienbalsiai nuta- neiasime, ....... ,~.j, ... i;ur
rė stoti į darbų, išrinkta ko- ii sula būtų n»i-
misija, kurion įeina JStaniu- 'kivęs kaip kad buvo kun. J. 
lienė, Gurauskienė, Petraitis, Svirsjcas parap. reikalams ii 

ii'A Keblu it i s ir Šimonis, valdyba k\gan\ūmi. Ilsėkis, tė\e-
Mišeikis, pirm., Santaris. ra alllžinai, ° na*.> su\o maldo

bus pakviesti visi didieji Drake. Nuo pa!. JJrake’o laikų 
politikieriai, kurie gulės silsi- užsiliko žmonėse pasakojimui ( 
jnižinti su lietuvių vaišingu- apie nesvietiškus JIruke’o įgy- 
mu ir mandagumu, be to ir tus turtus, keliaujant po mm- j 
skaillingumu; northsnlieėiai jus žemes. f trakiški tur-i

______ , ____ , nepamirškite skaitlingai atsi- tai žavėjo žmones Europoj ir '
*' Sack " ' £tįn pažadėjo jrgi padėti va- ods \isuomet pt įsiminsime ta- landyti į tų parengimų, ten Amerikoj. Taigi pastaruoju į

is darbe. Taipgi nariai ža- «ia* nopamiiškite užtai- į)US ijetuvių politiški kvoti- laiku atsirado Amerikoj gru-■
jo nors po vienų naujų na l“1* ^le'ą nius. niai. Vieta ir laikas bus pa- pė žmonių ir įsteigė tam tik-

rį prirašyti. Tai džiuginantis Lapkr. 2.», 2(i ir 27 ild. par. ĮS|<1 Į|ųa vėliau. Eengkitės iš- rų organizacijų, kuri parda- 
jiasiryžimas sustiprinti nuliu- svetainėje kaip kas metai, tai anksto visi. Lietu vy tis . vi nėjo šėlus. Šerų pirkėjams

kas savo ofisų padidino pa- 
fctatydamas kelias naujas ma- 
šinas visokioms ligoms gydy
ti. Smagu pažymėti, kad dr.
A. G. Sack užima svarbių vw-įdusias §einias> nes gennaJ be taip ir šiemet Ims galimu įsi- ! 
tų Providence ligoninėj. Turi 
gerų pasisekimų su ligoniais.
Namuose patogiausia rasti po 
pietų ir vakare.

apdraudos gresia didelis var- -<vti ala'Kb ir kalakutų. į ATM A j| IIĮUTA PADQ|ni|
gas. Mirus namu galvai, neap- Eas norės gauti Padėkos die- ! AlliAUJIIilM vAVlvIUJ!

LIETUVIU BYLAdrausta šeima pasilieka dide- nai riebų kalakutą, tegul tik i 
limite varge, o prigulėdami ab*ina minimomis dienomis ir I 
prie didelės katalikų organi- parsinešti pukiausį ka-

Adv. J. P. Lviek vėl laimė- zaeijos randa didelį suramini- Pakiltų, baltutėlę žąsį, arba rai 
jo rinkimuose Grosse Point į nia- Vra vilties, kad ir kitos ! *’ų antelę. Nepamirškite, 
teisėjus — Justice of the kuopos j»er ateinančius susi-1 Parap. metinė vakarienė jau 
peace. Dabar išrinktas ketu- rinkinius išrinks organizato-j ,.įa pat, komitetai daio įvai-

buvo sakyta, kad kiekviena- 
doleris atneš $5,666. Sakė, kad 
organizacija surasianti paslė
ptus nesvietiškus Drake’o lu
itus. Gerbūvis ateisiąs ne vien

lietuvių byla, investoriams o ir visam pa-

r

l

e.£j'

ine FOM-GoY INU. MtveR. AjUd MC - 
ne just out lee

th«'< im ne L

Atsinaujino 
kuri prasidėjo praėjusį kovo saulini, 
mėnesį, mirus James Thomas 
Kelly. Byla iškilo ryšium su 
Kelly palikimu $106,66(7.

ir atsirado lengvatikių. Da
V
-C

&

riems metams. Toje dalyje lie- rius ir visi savo parapijose! rįus pasitarimus, platina ir Dabar isnaujo turėjo būt 
tuvių negyvena ir balsuoti ne- ! jmsidarbuos pri rasi nedaili i ka-, dalina parapijonams tiiketus, Julius 1< AVaitdies.

kurie yra visiškai pigūs, kvie- Praėjusį antradienį buvo iš- 
ėia šeimininkės, kurios ketina rinktas juty .Jurininkai bu 
pagaminti gardžių ir puikių vo l,a'els^1 uamo. Tai keletą4 
vakarienę. Programas irgi jau teisėjui pareiškė, kad pas 
rengiamas ir bus skirtingas buikėsi tam tikri nsine-
nuo kitų buvusiu metiniu va- n's d bant^ užtarti Maitchį, 

prašė jurininkų duoti jam 
“breali”. Trvs tokie “užtarv-

galėjo. Tas reiškia, kad tei- įtalikų šeimas ir pavienius.
sėjas L'vickas turi gerų var- --------------------
dų tarpe svetimtaučių. Po
draug adv. Vvick atlieka vi
sus advokato reikalus savo 
ofise. Girtinas dalykas, kad 
jis seka lietuvių spaudų, skai
to net kelis lietuviškus laik

ŠIRDINGIAUSIA AČIŪ
Uosi 20. Svečių ganu daug at-

a.

raščius, “Draugas” kasdien 
jo ofisų lanko.

kuriem ų programų.
Šv. Vardo draugijos prieš

adventus turėjo įvykti vaka- b’-iai tapo suimti, du iš jų 
ras su šokiais, bet iš priežas- >ra v-vrai ir viena a«ot«rls. 
ties klebono mirties lr komi- Prokuroro ofise suimtieji 
tetų paskelbto gedulo tas va- buvo išklausinėjaini. Vienas 
karas yra atidėtas pc Kalėdų; jų buvo Burcliard, eks-barten-

Lapkr. 2 d. visai netikėtai 
buvo surengtas Lietuvių svet. 
mūsų lo metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių ir lietuvi
škoj dirvoj darbuotės nepa
prastus pokylis. Pamačius to-

bapkr. 22 d. Feliksui Ag- kių skaitlingų publikų iš visų 
nei Stankums sukanka 10 me- kampų Detroito, širdis gaileo- 
tų vedybinio gyveninio. F. čiu jukinta ašarų išspaudė, kad
Stankus kaipo gabus vaidyla tiek randasi prijaučiančiųjų, mų atsilankyti į šį vakarų, ir prisipažino ir 
visada prisideda prie scenos lietuvybės darbuotei, nes kas ' už visų pagalbų. diaugas, (kinio neįvaidino),

buvo dirbama, tai vis tik lie
tuvybės palaikymui, parapi
jai ir t.t. o ne pačių naudai.
Tai ir aišku, kad publika da
lyvavo iš darbuotojų eiles.
V irs šimto žmonių ir tokios 
vaišės, dovanos, linkėjimai
mūsų darbuotei buvo perdi- šį šeštadienį. Geraširdžiai žmo 
deiis atjautimas. Todėlgi ta- nės kaip kasmet taip ir šįmet 
riame širdingiausių ačiū gud- gražiai aukoja pinigais ir dai
riai komisijai K. Mišeikiui, ■ ktais bazarui.

‘ ’______ _________ inž. E. J. Ziūriui, D. Bakšai- Kleb. kun. J. Čižauskas ir
SLKKA Centro Valdyba nu- tei, F. Stankui, J. A .Cresv parapijos komitetas širdingai 

tarė ir skelbia jubiliejinį nau- Bendoraieiui, V. Bendorai- kviečia visus skaitlingai atsi
jų narių vajų, kuris prasidės ciui, seimininkėms E. Petrė- lankyti kas vakarų, 
su sausio 1 d. Detroite randa- nienei, M. Mišeikienei, A. Sta- ------------

bar teisus jau paaiškėjo, kad 
šėlus pirko daugiau, kaip 70,- 
<KX) žmonių. Vienas kaltina 
mųjų yra C’scdr M. Hartzell 
kurs i^ sudėtų pinigų gyveno 
Europoj kaip princas, o vė
liau buvo deportuotas ,\iue 'silankė, Dievo Apvaizdos pu- 
rikon ir nuteistas kalėti li rap. naujoji svetainė buvo pi
lnėtų už panašius apgr.t dinė lnutėlė. Skudienė mandagiai 
jimus. j papuošė svečius prisegdama

  'po gražių gėlę. Taigi vardu va
ldybos ir visos draugijos ta- 

' riame širdingai ačiū komisi
jai už mandagų surengimų ir; 
visinns darbininkams už nuo- Į 
širdų pasidarbavimų, kad pra '

Praeitame sekmadienį, ^M-Į„I0ga pavyktų. Daug darba- 
deris. Jis be jokių spaudinių bll ^*evo Apvaizdos pa- ‘ro<į Neberežienė, Radžienė,

sakė, kad jo raPDo« svetainėje įvyko m pa- 1)auj()tieiu-s Aišmantienė ir ki

IŠ DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS

RHEUMATISM
Paii> Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Thtnk of lt—how thla old world 

does mnke pro£re*n—nnw comea a 
prescrlption whlch ts knr>wa to phar- 
madats as Allenru and srlthin 48 
t aura after you start to take this 
h«lft ketins formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess uric 
reld has starteri to depnrt.

Allenru does just what this notlce 
says lt wlll do—lt Is nuaranteed. You 
i-an sėt one penerous bottle at lead- 
Ing drurstores everywhore for 85 
cente and if lt doesn’t brln< the Joy- 
dub results you ezpect—your money 
irhole heartedly returned.

paįvairinimo, A. Stankūne gy 
vendama Škotijoj dalyvauda
vo chore ir vaidinime. Ta pro
ga vestsidiečiai linkime vei
kliai porai geriausių pasise
kimų ateičiai ir po draug pra
šome kad ir ateityje nepaliau
tų veikę lietuvių tarpe.

Pelno parapijai liko $31.72. 
Komisija:

B. Dapkiene,
M. Aukščiūnienė 
S. Bukšaitė

prašęs užtarti M’aitchį.
Toliau buvo išklauslnėju-

prastos vestuvės, susiliejo dvi 
galingos draugijos — Ba*an- 
cavos moterų ir merginų dr-

tos, kurių neatmenu.

Buvo 36 aplikacijų dėl įsto-

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

VAJUS

si net keturios didelės katali-

Moterys turėtų vartoti vien 
skystų liuosuotojų

Duujftlls tiki, kad bliu lluomioto- 
vartojant nevirftklnlmas pasi

daro blogesnis. Tai netiesa.

Darykite ki> gydytojai daro. ka i 
palengvinus ta.. Jie vartoja sk>-
3 SINiiMNIAI

ATI.KIIII V| I I

.IVlltVU lkJl\ IMllOUIV llt .. . • • 1

mas graborius Jonas Bagdo- ->a ir šv- Antano iš Paikos. J‘IHO i ‘baaxyrtę
nas, kurs taipgi prisipažinęs. Todgl buvo surengtas iškilnu- / an t odos, kad gana gerų pa 

Moteris, kuri bandė “užtar- n«as jungtuvių vakaras. Abie UreS drau«ySie ir Sa-
_____  ti” Waitehį yra Malloy. Pas buvusių dr-jų pagerbti ga- ,,u P*4*1?8 ?ero pe»no.

Parapijos bazaras prasidės jų rasta sąrašas ir adresai vi
sų “jurininkų”.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Jonas Grišius
_ i

OfflC. Tel. HEMIock 4S4S 
Ren. ’lel. GltOvehlll 0617

6924 S TALMAN AVE.

DR, J, J, SIMONAITIS
2423 W. MAUQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

nkienei ir Ambrazienei. A. A- | Parapijos choras vedamas 
1 mbrazui, F. Viškeliui už vai- muz. B. Nekrašo ruošiasi prie 
šių dovanas, mergaitėms prie i Kalėdų.

! stalo patarnautojoms J. A. A- 
domaitėuis, F. Stanuliūtei, V. Mišias choras išpildys gražias

' Šileikiūtt i, N. Kazickaitei, V. giesmes. Giedos koletų kleb. 
I Narauskuitei, visiems kalbė- kun. ,J. Čižausko naujai para

DR. VAITUSH, OPT.
UIEIUVIS

OFIOMEIUICALLY AKU, 
M'KClAlJSTAS

Palengvina ukiy įtempimų, kuris 
esti. pneil&Bluiil gaivos skaudėjimo, 

___ svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
Kal'Čdu 1‘Vtll nėr J’iemeilėlill mo’ skaudamų aklų karst), atitaiso iv«i«nij į a-r i iciiiciiciiii , trumpul.egyttę j, tonregysiv. Priren

gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimus daromas su 
elektra, parodančia mažiausius klai
das. Speciale a{\du atkreipiama j 
mokyklos vulkus. Kreivos akys atl- 
tuisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

' tojams, publikai ir rėmėjams, /ytų giesmių, kurios lilpo ‘Mu- įtikimų aky, •uwLom«JT*Cski»’iį. 
Matas, Ona Šimoniai jzikos-Žiniose* lapkr. numery. k*kios pigiuu kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

EASTSIDE
■ I SKIKTfMI VIO

Tikrų iluaų šiandien; mnie.nf ry
loj; nitviiMU kas kart. kol vi
duriams nereiks |m<ellrae.

sljy liuosuotojų, ir vis niuJUna du
sų kol viduriams visai nereikia 
pagalbos

l'ozos sumužininuis yra paslap
tis gelbėjimo Gamtos atitaisyme 
regulturlAkumo. Turite kas kart 
mažiau lluosuotojo vartoti, Ir dėl
to Jlkaų liuonuotojas turėtų bflll 
skystoj formoj. Skystą dosą ga
lima numleruoti lkl luto.

Paprastai vartojahius skystas 
Huosuotojas yra Dr. CaJdwell'H 
Syrup Pepsln. Turi savyje senna 
ir cascaru — abu naiuriklAs Ituo- 
suotojal, kurie nedaro papročio, 
nors lr vaikučiams. Hyrup Pep- 
sln yru skaniausias, nmloniausiiil 
veikiąs liuosuotojivs. kuk/ dar ka 
d* mėginot*.

Lapkr. 17 d., D. K. S. Išė
mėjų draugijos rengtus “bun
co ir šokių” vakaras gerai j pavyko. (

Rengėjos buvo maloniai nu
stebintos, kai pamatė, kad 
žmonės gausiai atsilankė į jų

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/
"Turėdavau privilioti, kad valgytų 

Ir nežiūrint kų valgė vis buvo men
kus. Visuomet būsiu dėkinga moti
nu!. kuri man pasakė apie Trlner's 
Ultter Vyną".

Trlner's Ultter Vynas yra senas, at- 
. sakantis Aetmymnls vaistas, kuris ap-

parungimų ir suteikė paramų 1 saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemle- 
...... , ... gojnno, blogo kvapo, odos nesvelku-purapijai. bia proga komisija lnų jr negerumų sąryly su vidurių 

nevslklmu, lr priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

taria nuoširdų ačiū visiems už 
atsilankymų. Ačiū dovanų au
kotojams, kurių buvo labai 
daug. Taipgi dėkoja draugi
jos pirmininkui kleb. kun. J. 
Cižauskui už dovanas, ragini- Joseph T r m e r Company, Ohiuago |

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bidg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 0:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 800 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8. 

Phone CANaI 0523

rhės narini. Buvo duotos do
vanos už nesirgimų per 16 m. „ 
Tokių garbės narių regis ra- f

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

PROspėct 1028 2359 S. Leavltt Bt.
CANaI 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
O1FICE HOURS

Tel. CANaI 0267
Res. PKOspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

v 1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 66U0 So. Artesian Avė. 

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet |
4 Iki 8 v. vakaro

sunday by Appoint.iient
Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS '
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W Cermak Koad

Vulundos 1—3 lr 7—8 
Seredomls Lr Nedėliotais pagal sutarti 

REZIDENCIJA
• 6631 S. Californm Avė.

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėl.omls pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspėct 1930

Ofiso Tel.. PROspėct 6376
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas Ir Chirurgas
2560 W. 63rd STREET

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
i 157 AttCllEK AVENUE

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

Tel. BOUIevard 7042 Nedėliomis pagal sutari)

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENT1HTAB

4645 SO. ASHLAND AVE
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki • vakare 
SeredoJ pagal eutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Rea VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:20-3:30
756 WEST 35th STEEET

J V A 1 B D 8 DAKTARAI;

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto. nuo Imt 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 13 
▼ai. po pietų tr nuo 7 lkl 3:20 vai

▼aUndal dianą

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994

Rea.; Tel. PLAaa 2400

Valamles:
Nuo 14-13 v. ryto: 3-2 tr 7-3 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 13 dieną

Ofiso: Tel. LAJ'ayette 4017
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidenlljos Ofisas: 2656 W. 69th SI.
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutart)

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKUNI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILU 
Uar„ Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

2147 BO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. ir Subat, 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAPuyelte 5793 
Nskliiuis Tel. CANitl 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pūgai sutart)

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Weatern Avenue 

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki ryt^ __
lkl popiet — 6 lkl 810 Vak 

Nedėliomis auo 1| *7t9 lkl 1 p»p.
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
SV. ANTANO DRAUGIJOS 

BANKIETAS
kaitis, L. Kučis, P. Kuizinas, 
A. Baltkojis, J. Dainelis, Vie- 

vardo nebeatsimenu. Taino
šie yra garbės nariai. Mūsų 
draugija turi gerų narių ir 
garbingų ir pasižymėjusių. į 
Mūsų didžiai gerb. klebonas 
kun. M. J. Vaičiūnas, kun. A.

Bankietas įvyko lapkr. 17 
d. jmrapijos svet. Tai bent ba
nkietas buvo. Tai pirmas toks 
bankietas Ciceros lietuvių ta
rpe. Visko buvo — skanių va
lgymų ir gėrimų. Gavo kas tik i Valančius, dr. A. Simonaitis 
ko norėjo. Ir tai už $1.00. Žino ir daug kitų garbingų nariu, 
niu buvo apie 300, tai gražus kurie daug yra nuveikę niūsų
būrelis. Buvo daug gražių pra 
kalbėlių ir kitokių pamargi-

Bažnyčiai ir Tautai. I>abar Or
gija yra nutarusi priimti jau

nimų. Buvo daug mūsų lietu- nūs vyrukus be įstojimo mo
viu biznierių, kurie priklauso ! kęst ies. Tie, kurie aplikacijų 
draugijai. Tie mūsų nariai bi- <lar nepripildėt ant bankieto,1 
znieriai daug aukoja: Adomas lai ateikit į draugijos sus-mą. 
Bernai!išius, Antanas Petkus, Ten aplikacijas pripildysit ir 
Jonas šamoška, Sirevičius, E. būsit priimti į dr-jų. Susirin- 
Zajauskis, - Antanas Pocius, ' kimas bus gruodžio l d., pa- 
Povilas Putrimas, Antanas Lu rapijos svetainėj. Visus jau- 
tkus, E. Miliauskis, duonke- nūs vyrus raginu priklausyti 
pis, Jonas Angliekis šie mū- prie mūsų draugijos, 
sų biznieriai visi priklauso I Dabar dar tariu padėkų va
šiai draugijai, išskyrus du. rdu draugijos mūsų gerb. kle- 
Mūsų visų yra pareiga juos bonui kun. 1L J. Vaičūnui už 
lemti, nes jie visados mus re- atsilankymų į bankietų ir gra- 
nria. žiu kalbų. Taipgi už išdalini

mų nariams dovanų. Mūsų Rie 
bonas papuošė visų bankietų

D R X W X S

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

girnas parapijos naudai, tai 
“surprise party” ir puikiau
siai pavyko.

Pramogai padirbėjo Moterų

PATARIMAI ŠEIMININ
KĖMS

Pereito sekmadienio vakare ^'8°“ ? kuopos veikėjos, ku- Norint, kad kalakuto mėsos
nos, į trmnpų laikų sugedo ^konig nlek|^ ne

rmų kartų šios rūšies paren- - ti paiapijai gražaus pe- reikia jo plikyti, bet visad
lino $150. sausų pešti. Taipgi perkant

Klebonas kun. A. Linkus kalakutų turėti omenyj, kad

parapijos svetainėje jvyko pi

Klovaniečių klūbo susirinki
mas jvyks sekmadienį, lapkr. 
24 d. Šeineto svet., 1500 So3

ir parapijos trustisai, tariame

kiltis džiovintos juodos ibio plautų uogų ir kartu pavirin- 
nos (gt«»i būti labai rupi) už ti 20 min. Atšalus dėti ant su
plikyti su vienu ir puse puode- j lotos lapo ir nešti ant stalo.

l>ar vienas patarimas šei! liu virinto pieno, įplakti 3 
kiaušinius, įmaišyti 2 šaukš
tu manavų kruopų. Druskos

mininkėms:

Tariu širiTTngiansią padėkų 
komisijai, kuri taip stropiai 
darbavosi, kad bankietas pa
vyktų, ačiū visiems už atsilan
kymų ir dovanas. Komisija 
buvo A. Kundrotas, J. Berta- 
šius, A. Petkus, grab., M. Da- 
mbrauskis, K. Andrijauskis. 
Širdingiausiai ačiū tariu var
du draugijos.

Dovanas nariai gavo: L. No-

1
49 Avė., Cicero, III., 2 vai. po 
pietų. Klovainių ir jos apylin- 
kės lietuviai vyrai ir moterys 
atsišaukite, turime suburti sa
vo tarpe tvirtus ryšius.

širdingiausių ačiū Mot. Sų- 
gos 7 kuopai, o ypač B. Zu-

kalakutė daug greičiau iške-

. . . . Ruošianties apie namus, kaiir pipirų pagal skonio. Viską , , ... .1 ‘ r ° / kada prisieina vartoti stlpre?kartu gerai sumaišius, nriki-1 . ,. .’ i m muilų, nuo kurio paraudiinsti kalakutų ir kepti kol bus
I minkštas. , nuuja ir suskyla rankos, ypa 

. čiai žiemos laiku. Išspausti

rbutas, P. Sirevičius, P. Jen- j kaįp mūsų draugijos nariai.
Garbė jums vyručiai už darbš-

savo buvimu ir gražia pamo
kinančia kalba. Taipgi dėko- Prašau neturėti minties, kad 
ju visiems mūsų kukorlams, , tai yra apdraudos ir pašalpos 
kurie gamino valgius — J. .klubas. To visai nėra ir ne- 
Gribauskiui ir P. Putrimui, už bus. Tvėrėjų tikslas, draugiš- 

jkvietkas ant stalų J. Laugųu- kuinas ir geresnė pažintis, 
dui ir kitiems visiems darbi-Į ------------- ---------
ninkams, kurie taip gražiai i CICERO, III. — Kiekviena dingų daiktų už labai žemas 

kainas, o ypač šventėms.

Be to, kas vakaras bus, kas 
nors naujo. Programas, ko
medijos, muzika ir pasilinks
minimas.

atliko darbų, kad nedaug mo- draugystė arba įstaiga giria 
terų tesugebėtų taip padaryti si savo nuveiktais darbais.

Bet mažai kas matosi mūsų 
laikraščiuose apie mūsų sese-

»

MYKOLAS Č1PLIS
mirė lapkričio 19. 19.15, 10:30 
vai. vukaro. sulaukęs 52 melų 
amžiaus.

Kilo iš l’anevėžio Apskr., 
Ramygalos parap., Masiokų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 26 
metus.

Paliko dideliame nuliūdimi; 
sesers sūnų PrancMkų šega- 
inūgą. pusbrolj Mateušą Kodj, 
gimines, draugus tr pažysta
mus; o Lietuvoj seserį Apolo
nijų Barz-dienę, brolį Kazimie
rų ir brolienę Domicėlę ir Jų 
šeimynas ir gimines.

Velionis buvo narys šv. Juo
zapo dr-jos, So. Chicagoj. ir 
Liet. Piliečių Darb. Pašelp. 
klūbo.

Kūnas pašarvotas 3419 So
Union Avė.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 23 d. Iš namų S vai. 
bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, l’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sesers Sūnus. Pus
brolis ir Giminės.

laidotuvių direktorius A. Ma- 
salskls. Tel. BOUIevard 4139.

tumų. Dar dėkoju visiems sve- lių veikimų, darbuotę. O jos 
čiams už atsilankymų, labiau- daug bruzda, dirba lietuvybės 
šia moterėlėms, kurių daug1 palaikymui vesdamos mūsų 
buvo. Vienu žodžiu tariu vi- vaikučius lietuvybės, dorovės 
sieins didžiausių padėkų. Aš keliais, nuo pat ankstaus ry- 
manau, kad jei sveiki būsim, to iki vėlybo vakaro.

VVALTER ERINOIH
m i r? lapkričio 20 d.. 1935 m., 
10:15 vai. ryto, »ulMUkęx pu- 
sšh amžiaus.

Kilo iš Panevėžio Apskr., 
Naujamiesčio parap., Gustonių 
kalino. '

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Charles. 2 dukteris: A- 
nna Oakes. Kslelle McKcown 
Ir daug kitų Riminių.

Kūnas pašarvotas Mo40 Ho. 
Campbell Avė. Tel. HKMIoek 
0960.

I-aidotuvčs jvyks šeštadienį, 
lapkričio 21 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydytas į šv. Jurgio 
par. bažnyčią. kurioje Jvyka 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, Pe pamaldų bus nu 
lydčtas J Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuliūdę Sūnus, Dukterys Ir 
(Ūminės.

laidotuvių di rektorius ». P. 
Mažeika. Tel. TARds 113S.

pa kaip kalakutas.

hienai ir Perednienei už kilnų' ^abat, kaip prirengti:
puai.larbnvi.n4 ir pūram,, pa-; NnPeius ir iSskrod,,s kala’ 

kutų, pamerkti j šaltų vanile
* **pij<*.l* j

_______ '-—-Hnį 2 vai. Prieš kepsiant is-
Lapkričio 21, 25, 26 ir 27'trilrti na‘irPin‘» “vi"*"- 1«-

dd. parapijos svetainėje Įvyk-, s,'kan,''ai: Viduti.,...
didumo svogūnų paspirgintista parapijos keturių dienų 

šauniai prirengtas bazaras.
Pažymėsiu, kad šį kartų ba

zaras bus pagal naujos ma
dos ir bus galima įsigyti nau-

Lapkr. 24 d. biznierių die-, 
na. Lapkr. 25 d. Calumet park 
ir į vakarus nuo Halsted gat. 
Leo Konstant tam vakarui re-

su 2 šaukštais sviesto. Prie 
to pridėti išvirtas ir sumaltas 
kalakuto liekanas: širdį, skil 
vį, ir kepaaęiv,'“,. .Paimti 6 rie5 » . * '• V - ,•I. ■ ■ .. — ■
tai visų kariu ir bus dalina
mos dovanos “cash” $25, $15 
ir $10.

Bus muzika šokiams. Visus 
išanksto prašome skaitlingai 
bazare dalyvauti. Įžanga vel
tui.

kitij sekmadienį pasimatysim | Be , ()arhu (hr , ngia juokinga programą sako
parapijos pokylyj toj pačioj jilrnnda ganaiaai laiko> su. dainuos visas “Bar Oak”. 
svetainėj. Dar nori,, priminti r(,ngti pasilinksminin,o Ta.a. Lapkr. 26 d. dalyvauja visi 

— rus. Toks vakarėlis įvyks atei- KJ'vena į rytus nuo HalstedŠv. Antano dr-jos nariams, 
kad kitų sekmadienį visi atei
tumei ant antrų lubų. Mes

nantį antradienį, lapkričio 26 
i d., parapijinėj svetainėj. Vi-

užimsime vienų stalų, bet pra- , , • „» . . . . sas pelnas tos pramogos eina
aau visų narių būti 15 mum-, labdaringam darbui. visnome-
čių prieš 7 vai. Kurie tikietus 

I jau turit, tai nereiks pirkti, o 
kurie dar neturit, tai aš jų tu- 

į rėšiu. O jeigu kuris pasivėlin- 
į tų, tai paprašykit pirm. A. Va 
| lančiaus. Aš aprūpinsiu visus 
tikietais. Tik visi būkit prie 
vieno stalo. Tai bus gražu. Ba
nkietas bus toks, kokio dar 
nebuvo Ciceroj.

Vienas narys savo dovana 
gautų iš draugijos už nesrrgi- 
mų aukojo Mišioms. Tai yra 
I-ieonas Norbutas. Vienos mi- 
šios bus už draugijos narius 
gruodžio 5 <1„ antros mišios 
bus už L. Norbuto tėvelius 
gruodžio 9 d., trečios — už 
Norbutų šeimynos sveikatų. 
Tai -L. Norbutas galės būti 
ant Mišių, nes pas mus bus 
40 vai. atlaidai.

l>r-jos pirm. A. Valančius

CICERO, SV. ANTANO 
PARAPIJOS JAUNIMUI

Atydoal Čia yra duodamus 
jiems vienas patarimas. Mūsų 
tarpe yra planuojama, rengia
ma visos šios kolonijos jauni
mui didelis veikimas, “kirki
namas big surprizas”. Jums 
visiems bns tas begalo svarbu. 
Vėliausias žinias gausite grei
tai ir teisingai, sekite “Drau
gų”. “Draugo” Rašėįas

nė yra kviečiama paremti šį 

vakarėlį. Rap.

Prie kėpio kalakuto labai 
tinka spanguolės. Prašome pa
mėginti šiaip: Padaryti siru
pų iš 1 ir pusės puod. vandens 
ir 2-jų puod. cukraus. Pavnin-
ti 15 min. ir pridėti 1 sv. nu rankų baltumu ir minkštumu.

vienos citrinos sunkų, persun
kti per plonų skarelę, sumai
šyti su 2 uncijom glicerino 
Patepti rankas kas vakaras 
einant gulti. Stebėsitės savo

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Misijonierius tėvas Vilius 
lvvecinskaj? gruodžio 1 d. duos . 
vienos savaitės misijas mūsų 
parapijos bažnyčioje.

Misijos, tai labai brangus 
laikas kiekvienam. Rap.

gat., o varg. S. Raila rengia , 
šaunų programų tam vakarui. 
Bus sulošta vieno akto juo
kinga komedija “Mamos Ne
dasupta” ir dainuos parap. 
komitetų choras. Lapkr. 27 d.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

L
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ“ arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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 įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, 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 knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėšti
Gerbiamai '•Draugo” Admlnlztracljat:

Siunčiu su šiuo laišku 9................ui kurtnoa prašau kuogralčtauela
atatųatl man ^kančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — 91.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.40
KUN. J. A. PAULIUKO — >

arba:
Siunčiu 93.50 ui kui*luoa atalųaklte man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Vardas, Pavardė

.strest

Nuo Rouništiftų Stauimų 
reikalaukit viaatac pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuria aufaikia ąrailą Ir tikrą 

palengvinimų 4

S. C. LACHAWICZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

Patarnavimas dienų ir naktį.
Tel. PULlman 1270 arba 

CANaI 2515.
42-44 E. 106th St.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPA8

EUDEIKIS
ii*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPubllc 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
pn tarnautoja

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

------------ o------------ <• i
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

-■o-

527 N. VVESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 

Phone YAKds I74L—1742

Ladianicz Ir Sukis2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Luduvudus
S. P. Maaiia
A. Masalskis
A. Peikus
I. F. Raibius

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Litu&nica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANaI 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yardi 1741-1742



O n t? a n o a s

VIETINĖS ŽINIOS
KONCERTAS JAU CM
BRIDGEPORT. — Šv. Ju

rgio parapijos choro koncer
tas jau čia pat. Visi artistai 
jau pilnai prisirengę laukia 
šios dienos.

Programo dalyvaus didysis 
Šv. Jurgio choras, kuris dai
nuos rinktines dainas, orkes
trai pritariant ,Mažosios Gė
lelės choras scenizuotai dai
nas dainuos, antifonalis mer
gaičių choras irgi dalyvaus.

Šio vakaro solistai bus A.
Zamb, tenoras, ir debiutuos Leokadija Sutkiūtė nauja 
Petras Kavaliauskas, basso, ir Rridgeporto žvaigždė, pasiro- 
Leokadija Sutkiūtė, soprano. (,ys prie5 visuomenę sekmadie- 

Alumnų orkestrą po vado- I „į, lapkr. 04 d. Šv. Jurgio pa
vysto prof. Antano S. Pociaus

Knyga Priešams 
Atremti

išpildys kelius klasinius kū
rinius ir pritars chorams.

Vieno veiksmo vaizdelis su 
dainomis “Per Jauns Prote-1 
lis” bus statomas pirmu kar
tu. Šį vaizdų los mūsų žymūs 
choristai, kuriam vadovauja 
p-lė Tenzulytė, Lietuvos dra
mos artistė.

Po koncerto bus linksmūs 
šokiai prie geros muzikos.

Širdingai choras kviečia vi-

rap. salėj, rengiamame para-

Šiais sugedimo laikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais laktais bedieviai 
puola Katalikų Bažnyčių ir 
.Ją kuojuodžiausiai piešia. Net 
sąmoningų kataliką jie pri
verčia nutilti dėl to, kad ka
talikui trūksta žinių apie Ka
talikų Bažnyčia. Kur gauti 
tų žinių, faktų ?

‘ ‘ Draugo ’ ’ knygyne y r a 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai ‘ Bažnyčios Istori
ja” parašyta kun. Aleknos.

L I 1

Chicagos policijos rudeninė inspekcija. Kapitonas John Prendergart ir kap. 
Gili žingsniuoja pro išsirikiavusius policistus.

j KAUNAS. — Miesto ribų 
! klausimas netrukus bus iš
spręstas. Norima į miestų j- 
t raukt i tuos rajonus kaip 
“Maisto,” Petrašiūnų, Vili
jampolės, kaliošų ir degt.

1 falu*, etc., kurie yra turtin
gesni, kad s-bė gautų dau
giau pajamų. Tačiau jų neno
ri perleisti apskr. s-hė. Ne
trukus šis reikalas bus iš
spręstas.

Nuo vas. 3 iki 10, — 624, Nuo geg. 6 iki 17, - 47 Šiaulių mieste
pijos choro programe. Leoka- Knygoje yra trys žemlapiai Main gt., Sugar Notch, Pa. 'Montgomery PI., Paterson, N.
dija Sutkiūtė pirmu sykiu dai 
nuos solo. Prie šito pasirody
mo jų prirengė plačiai žino
mas muzikas mokytojas, kom
pozitorius A. Pocius.

tekste ir spalvuotas žemla- 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina tik 75c. Va
dinasi, už 75c. nusipirkęs 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi joj 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro- 

Idvsi sųmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley av., Chi
cago. III.

prie apskrities
130 žmonių, | 
savivaldvbės

darbų 40 žmonių, (reikalauja- 
Nuo geg. 18 iki birž. 2, —• žmonių), akmenų spr-

207 Adams St., Newark, N. J. ogdinimo Kairių dv. 8 žmo- 
Nuo birž. 3 iki 7. — 32 Do- nės.

‘"2.; minick St., New York, N. Y. Bedarbių skaičius padidėja
Nuo birž. 8 iki 14, - Keyser nes pasalinti bedarbiai iš Ps 

venčio cukraus fabriko.

Nuo sausio 13 iki 26, — Box J.
383, P. O. St. Clair, Pa.

Nuo vas. 10 iki 23, — 3230 
So. Auburn Avė., Chicago, III

Nuo vas. 23 iki 25, — 10767 I
VV. Roosevelt Rd., Chicago, 1
III. (poilsis). įlsland, So. Nonvalk, Conn J

• (poilsis). i
Nuo vas. 26 iki kovo 8, - . Nn0 Wrž 13 iH 

5_Higlifietd 1M„ AVorcester, j w MarqTCtte Rd., Chicago, 
III.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 59c. u« 
dantų moat|. Lleterlne To
ol h Pute raunama po IBo 
rėmyk. kaip carai JI vei
kla. vartotadamas o*'
matus sutaupai |l ••

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*
LIETUVIAI ADVOKATAI:

PARDAVIMUI BIZNIAI

Mass.

IŠSIAIŠKINO ŽMOG
ŽUDYSTĖ

Joseph Rappaport rastais
sus atsilankyti į šį margumy- Įkaltu žmogžudystėje Ir nutei- 
nų vakarų, lapkr. 24 d. Šv. stas mirti elektros kėdėj. Nu- 
Jurgio parap. svetainėje. Pra- teistasis yra 30 metų amžiaus 
džia 6:30 vai. vakare. Roncer- ir huvo “dope peddler”. Iš- 
to tikietų išanksto galima siaiškino, kad jis spalių 8 d. 
gauti Gudų krautuvėj, 901 W. I nušovė Max Dent, 30 m., val- 
33 St. Žinutė

NAUJAS KLOBAS 
BRIDGEPORTE

J. M. praloto kun. M. L. 
Krušo dėka sutverta naujas 
klubas, kuris vadinasi “Sv. 
Jurgio1 par. Moterų Klubas”. 
Jo tikslas gražus ir prakilnus, 
būtent šelpti ir remti inūsu 
parapijos vietines seseris. Klū 
bas gyvuoja apie mėnesį lai
ko, turi arti 50 narių ir su- 
1*ebė surengti savo pirmų “bu
neo party” pirmadienio va
kare, lapkričio 18 d. Kad fi
nansinės pasekmės bus geros 
tai nėra nei mažiausios abe
jonės, nes didžiulė Šv. Jurgio 
parap. svetainė buvo pilnutė
lė. Valdyba ir narės visas vie
šnias atsilankiusias labai gra
žiai priėmė ir sudarė tokį ma
loni} ūpų, kad pabaigus lošti 
ir atsigėrus skanios kavos su 
pyragėliais dar nenorėjusi ei
ti namo.

Nuo kovo 9 iki 22, - 46 Nu0 bir2 2g ;ki rags , 
Congresa Avė., Waterhury, Jfeni, Namaij KannaBj Lith. 
Conn.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name;
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos tr PėtnyClos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic #600

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell 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

Parsiduoda moderniška gro- 
sernė pigiai. Pasiskubinkite. 
Renda pigi. 5 karb. pagyve
nimui.

4213 So. Campbell Avė.MANO MARŠRUTĄ
Jeigu kam reiks adreso, pra 

šau išsikirpti:
Nuo lapkr. 18 iki 24 - 717 Į Nuo kovo 30 iki bal* 12’ ~ i BEDARBIAI

Nuo kovo 23 iki 29, — 105 
Main St., Athol, Mass.

narna.
Tėvas J. Bružikas. S. J.

džios liudytojų. Rappaport nu ,W. 18th Str., Chicago, III. 
šovė Dentų dėl to, kad pasta- . Nuo lapkr. 25 iki 29 — 1076 

. rasis buvo skirtas liudyti prieš W. Roosevelt Rd., Chicago, H- 
i jį teisme. Į linais (poilsis).

Valdžiai buvo aišku, kad Nuo lapkr. 30 iki gruodžio 
liudytojas buvo nušautas tam, 8 — 432 IVindsor Str., Čam- 
kad jis negalėtų būdyti. Tai- bridge, Mass.
gi Rappaport buvo kaltinamas , Nuo gruodžio 9 iki 22 — 
žmogžudystėje. Jisai bandė iš- 340 Smith Str., Providence,

' sisnkti ir sakė, kad šovinio R. L
vakare jisai buvęs teatre. To- Nuo gruod. 23 iki gruod. 29. 

iliaii jisai turėjo Ii ūdytoją, ku- _ 53 Capitol Avė., Hartford. Į
ris tvirtino, kad šovikas nu
ves visai nepanašus į Itappa- 
portą. Toks liudijimas buvo 
padarytas prieš pietus. Po 
pietų liudytojas prisipažino,

' kad kreivai liudijęs. Sakė, 
kad tą daręs RappaporTo se
sers prašomas. Tai įvardinto
ji žmogžudžio sesuo ir dar ki
ta jo sesuo ir dar du asme
nys huvo suimti išklausinėji
mui.

BRIDOEPORT. — Draugy
stė Palaimintos Lietuvos ren
gia metinį pasilinksminimo 
vakarą sekmadienį, lapkričio 
24 d., Chicagos Lietuvių an-

Valdyba šio klubo yra seka- ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
nti: pirm. Viktorija Šimkienė Pradžia 6:30 vai. vak. Pro- 
(Jablonskaitė), I vice pirm. grame dalyvaus solistė A. An- 
C. Ryan, TT vice pirm. E. Voi- /.jūtė, J. Romanas ir kiti. Po 
datienė, nutarimų rašt. M. E- programo šokiai prie geros 
valdiene, finansų rašt. M. Ka- orkestros. Tam vakare bus 
reivienė, iždininkė Vainaus- duodamos dovanos tiems na- 
kienė. , riams, kurie nesirgo ir neėmė

Komisija šio vakaro buvo: į pašalpos per 20 m. ir 10 m. 
Julija Statkienė, Francis Ru- Taipgi tų vakarų bus priima- 
davičienė ir Antonette Tau-
tant.

Linkime naujam mūsų pa
rapijos klubui geriausios klo
ties, o mes paremsime jų ren
giamus vakarus. Dalyvavusi

mi į d r-jų dykai vyrai ir mo-

20 Webster St., Broekton, 
Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — Key
ser Island, So. Nonvalk, Conn. 
(poilsis).

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley PI., Elizabeth, N.J.

ŠAULIAI. — Spalių 30 d. 
buvo darbo biržoje užregis
truotų 738 bedarbiai.

Bedarbiai naudojami prie 
šių darbų: prie kanalizacijos

Conn.
Nuo gruod. 30 iki sausio 4.

— So. Nonvalk, Conn. (Key
ser Island) poilsis.

Nuo sausio 5 iki 12. — St. Į vą saviškiams. 
Viucent de Paul Church, Gi- 
rardville, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2, —
St. Louis Church, P. D. Gil- 
hertou, Pa.

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 

i agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu-

Elena šarkiūtė, jauna Bri-

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai, šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
Pavienis numeris 3c.

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam I.ictuviiikuA Bonu* I><"l Atnaujinimo arlta ISmokamc Cash 
Visokios RiUUrs Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių,

Stiklų Ir LL

terys nuo 18 m. iki 35 m. Ko- dgeporto solistė, bet plačiai 
misija deda pastangas, kad va pagarsėjusi, nes ji buvo viena 
karas pavyktų kuogeriauriai ** laimėtojų “Draugo” radio 
ir atsilankiusius užganėdintų, konteste praėjusį rudenį. A- 

O p teinantį sekmadienį lapkr. 24 
_________________________ d. S v. Jurgio parapijos cho-
nių minias, negu praėjusiais ro koncerte ji vaidinime iSpil- 

lari&ka. Šiemet automobilių pa metais. Paroda randasi prie dys vadovaujamą rolę ir taip- 
roda sutraukė didesnes žmo- [Halsted ir 43 gatvių. gi dainuos solo.

Automobilių paroda popu-

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba-2791

KEISlUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
ILAšTINPJE ’ ’ ? ' ” - 7"

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svederlus dėl vyry. Motery, 

Mergaičių Ir Vaiky.

NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Victory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

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

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BTTTCK ”35. 5 Sedan 57, gnrant. kaip naujas......................2*45.
RTTTCK *35. 5 Sedan 47. dau* ekstras, garant...................... S»5.
BTTTCK '34, 5 Sedan 57. labai puikiam stovy............................. 745.
BT'TCK '34, 5 Coupe 58, kaip naujas, grarant..................... 745.
BT’ICK '33. 5 Coupe 58, tobulam stovy..................................... 4*5.
BTTTCK '33. 2-4 Sport Coupe. Keram stovy................................ 4*5.
BTTTCK ’33, 5 Club Sedan 91. grąžui, karas........................... 5*5.
BVTCK '33. 5 Coupe 88. tobuloj tvarkoj..................................... 545.
BT’TCK ’32, 5 Coupe 96. labai pulkus karas............................... 450.
BTTTCK '32 R Sedan 87. serai bčs-a................................................... 450.
BTTTCK '82, 5 Sedan 57, Idealus Selmvnai...................................... 8*5.
BUICK '31. 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............... 2*5.•
CADTT.T.AC '32, 5 Town Sedan. labai puikus karas,............»*5.
CADTT.T.AC '32, 5 Sedan. tobulam stovv..................................... M«5.
CADTT.LAC ’SI. 5 Tnwn Sedan, gražus karas....................... 445.
CADILLAC '29. 5 Town Sedan. (eroj tvarkoj....................... 1*5.

CHPV®T,ER *25. R Sedan, trunk, kalt* naujas, garant.......... 7*5.
DODC.E '34. 5 Sedan 2 durų. labai (varus....................... 445.
LA SAT.T.E ’SI. 5 Sedan, labai puikiam stovy....................... S75.
I.TNCOLN '30 5 Sedan. gražus karas............................................ 2*5.
PACKARD '32, 7 Citatom Sedan, tobulam stovv.................. 775.
PACKARD *80. 7 Sedan geroj tvarkoi.......................................... 2*5.
PONT’AC 8 '35, 5 Tourlng Sedan, naujo karo garant., RPECT41. 
PONTIAC 8 ’84. 5 Sedan. tobulam stovy.................................. 4*5.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

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


