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AVASHINGTON, lapkr. 17.- 
U. S. (Jungtinių Valstybių) 
katalikų vyskupų suvažiavi
mas, kuriam dalyvavo 3 kar
dinolai, 9 arkivyskupai ir 66 
vyskupai, padarytas pareiški
mas, kad vykstantieji Katali
kų Bažnyčios žiaurūs perse
kiojimai Meksikoj gali prieiti 
prie didžiai pavojingų pasek
mių. r,

Bažnyčios persekiojimus 
Meksikoj vyskupai vadina 
stačiai prieškrikščioniška Ura
nija. Kitaip ir būt nėgali, ka
dangi kunigų skaičius suvar
žomas, kunigams nepripažįsta 
mos konstitucinės teisės, drau 
džiamos visokios viešosios pa- 
maldos, konfiskuojami bažny
tiniai turtai, ištremiami vys
kupai ir kunigai ir visa eilė 
kitų varžymų.

Didelis nerimas siaučia vi
sam pasauly, religija yra vie
natinė .žmonių atspara, o čia,

IŠKELIAMI AIKŠTĖN BA1- 
SOS SOCIALISTŲ

DARBAI
MADRIDAS, lapkr. 17. — 

Neturima dar tikrų žinių, kaip 
daug kunigų ir brolių vienuo
lių nužudyta per pastarųjų so 
cialistų ir kitų radikalų rfe- 
voliucijų Ispanijoje. Paviršu
tiniai surankiotomis žibiomis, 
yra žuvę daugiau kaip 40 vie
nų ir kitų. Rasi, jų tarpe yra 
dar gyvųjų, kurs nors pasis
lėpusių. Kol kas jų likimas ne 
žinomas.

Tarp dingusiųjų yrą Viedo 
vyskupijos generalvikaras it

VADINSIS 
REND

ST REVE- 
UGNORl

PARYŽIUS, lapkr. 17. —
Nusiginklavimo konferencijos 
biuro prezidentas Arthur 
Hendersonas sušaukia į antra 
dienį posėdin šį biflrų Žene
voje.

Kvietime Hendersonas pa
reiškia, kad posėdyje nebus 
aptariamas pats nusiginklavi
mo klausimas, tik trys prie- 
diniai dalykai.

Šie gi yra: Aįnerikos pla
nas ginklų gamyboB ir parda-
vimo kontrolė; paskelbimas |vy’kup. kuruos sekretorius, 
vis, sumų, kurias išleidžia Nezin,a-, ar J*®.5™ "““Y?1- 
kiekviena valstybė ginklavi

Iš Rymo pranešta, kad mon 
signorams pakeistas titulas.

Ikišiol monsignorai buvo ti
tuluojami Right Reverend, ar
ba Very Reverend. l)al>ar gi 
visiems monsįgnorams yra 
skirtas “Most JReverend Mon-1 
Aighori” titulas.

Arkivyskupams ir vysku
pams ir tohųb paliekamas 
Most Reverend titulas.

Dar nesenai, Most Reverend 
titulu buvo vadinami- tik arki
vyskupai, o vyskupai ir mon- 
signorai buvo Right Reverend.

KAI KURIUOSE FABRI
KUOSE DARBININKAI 

ĮŽVALGOM!
WASH1NGTON, lapkr. 17. 

—• Tekstilių pramonės darbi
ninkų va<lai pareiškia, kad y- 
ra numatomas kitas didelisI
tekstilininkų streikas.

CHICAGOS ARKIVYSKUPUOS KUKY 
KLŲ 205,920 VAIKŲ DOVANA 

KARDINOLUI MUNDELEIN
Chicagos arkivyskupijos pa- ninkas B. J. Sheil įteiks kny- 

rapijų nyaltyklų ir kolegijų gų Kardinolui.
Ši vaikų dovana Kardino

lui yra vadinama dvasios bu
kietu. Prieš vienerius metus 
Jo Eminencija ragino vaike-

205,920 vaikų rytoj įteiks di
delę ij/brangių dovanų. Jo E- 

• minencijai Kardinolui Munde- 
leinui jo vyskupavimo jubilie- 

T-o priežastis, tai vykstanti jaus prOgu.
darbininkų diskriminacija kaij gį Vaikų dovana yra dva- 
kuriuose fabrikuose. Sako, j sįng dovana, ko negalima įsi- 
darbininkai pradeda netekti gytį uį jokius šio pasaulio
kantrybės.

SCHUSCHNIGGO PASI
TARIMAI SU MUSSO

LINIU
muisi; pastovaus nusiginklavi
mo komisijos konstitucijos 
klausimas.

Paties nusiginklavimo klau 
simas susiduria su kliūtimis.

MAŽINA SU ŠELPIMU 
SURIŠTAS IŠLAIDAS

ar gal kur kalnuose pasislė
pę.

Pačiam Madride tarp žuvu
siųjų yra vienas klebonas, vie 
nas kanauninkas, karmelitų 
viršininkas, vienas jėzūitas Ir 
du pauliečiai.

Provincijoje gi, kiek šuži-

AUKŠTU PAGERBTAS 
BOSTONO KARDINO

LAS O'CONNELL
WASHTNGTQN, lapkr. 16. 

Bažnyčia ir valstybė aukštai 
nota, tarp žuvusiųjų yra 6 kle- 'pagerbė Jo Šminencijų kar
bonai, kunigas pasijonistas, 4

Meksikoj, vyksta prieškriš-
.Čioniška. liauni ja. Kaip visur kilaičiai p ir L1 zuitas ir

pasijonistai naujokai, j krikš j^kivyskupų, kars minėjo savo

JAPONAI NEPADUOS 
SALŲ

TOKUO, lapkr. 17. — Vi- 
ceadmirolas Sankichi Takaša- 
ši, kurs vakar užėmė visų su
jungtųjų japonų karo laivyno 
dalių vyriausiojo vado admi
rolo Nobumasa Suetsugu vie
tų, pareiškė, kad japonai nie
ku būdu nepaduos su manda
tu įgytų salų vakanj Pacifike.

Naujas laivyno vadas sako, 
kad po karo T. Sųjunga man
datu pavedė japonams Maria- 
nne (Ladrone), Coroline ir 
Marshall salas, buvusias vo
kiečių posesijas. Japonija a- 
teinančiais metais išeis iš T.

llinois valstybėje, su bedarbių 
šelpimu yra susijusios didelės 
išlaidos. Veikia įvairios rūšies 
biurai ir šių pastarųjų sky
riai, kurie aptarnauja atski
ria! vyrus, moteris ir vaikus. 
Tai visa yra centro bįūro kon 
trolėje. Šiuose biuruose darba 
tūkstančiai tarnautojų, vyrų ir

Revoliucininkų darbai yra 
be galo baisūs. Jie savo au
kas pirmiausia kiek tinkama 
kankino, o paskiau žudė pasi
tyčiodami, keikdami ir burno
dami. >

Vienų kunigų nužudė aplie- 
ję jį gazolinu ir padegę. Ke-

,T. £ •• . . ^4 nužudytų kunigų sumetėmotery V.si j>. apmotam, .r; wba 8urf<^no hartn m
tai ne pigiai. . i. . . .

r kitų žmonių lavonais. .
Kadangi dėl šių didelių pa

šalinių išlaidų pasireiškė ne
pasitenkinimo ir net protes
tų, paskelbta, kad mažinamas 
tarnautojų skaičius. Illinois 

Ehnergency Relief komisijos 
centro biuras nusprendė, kad 
visų biurų štabai būtų maži
nami. Cooko apskrityje palei
džiama 1,300 tarnautojų. Tuo

Sąjungos ir tada bus iškeltas keliu norima sumažinti išlai- 
salų klausimas. Jis sako, kad das, kad būtų daugiau fondo
japonų laivynas pasiryžęs jė
gomis pasipriešinti tiems, ku
rie norėtų atimti nuo japonų 
šias salas.

TRECIASIS NAMŲ STA
TYMO PROJEKTAS

Patirta, kad krašto vyriau 
sybė yra suplanavusi vykdy
ti jau trečių namų atnaujini
mo projektų Chicagoje.

dinolų O’Connell, Bostono ar

čionys broliai, 1 kunigas jė- o jubiliejų.

ver-

RYMAS, lapk. 17. — Aus
trijos kancleris Scbuschnigg 
atvyko Ryman, lydimas užsie 
nio reikalų ministerio ir ke
lių vaildininkų. Šiandien jis 
turėjo pasitarimus su nremjė- 
ru Mussoliniu.

Patirta, kad visas klausi
mas sukasi apie Austrijos ne- 
priklausoinybės saugos prob
lemų. <

turtus. Dovanų sudaro vaikų 
atliktos dvasinės prievolės per 
ištisus Kardinolo jubiliejaus 
metus. O šių atliktų prievolių 
yra daugiau kaip vienuolika 
milijonų. Jos visos dailiai su
rašytos. Iš sudėtų krūvon la
kštų padarytas didelis tomas 
knygos formoje ir įtaisytas į 
morokinio raudono kailiuko 
aptaisus, kuriuose įspaustas 
auksuotas Kardinolo antspau
das.

liūs, kad per visus vyskupa
vimo jubiliejaus metus jie at
liktų jo intencijai dvasios prie 
voles. Vaikai ne tik tai pada
rė, bet dar visus tuos savo 
davasinius darbelius surašė ir 
iš tų atskirų sųrašų, kaip sa
kyta, sudaryta didelė knyga.

Pavyzdžiui paduodamas Šv. 
Andriejaus parapijos, Paulina 
ir Addison gat., mokyklos vai 
kų dvasinių aktų sąrašas. Pa
žymėta, kad šios mokyklos 
vaikai per Kardinolo jubilie
jaus metus yra išklausę 26,02£ 
šv. Mišių, priėmę 22,872 šv. 

i Komunijų, atkalbėję 11,375
Švč. Vardo katedros para- | kartus rožančių ir padarę 16,- 

pijos mokyklos vaikų grupė j 052 aplankymus Švč. Sakn 
penktadienį įteikė tų knygų j mentui. Tos rūšies sąrašus y-
katalikiškų mokyklų superin
tendentui monsign. D. Cunn- 
ingliam. Rytoj per surengtus

sitetas pripažino kardinolui yra, taip tariant, formali vi
Kanclerio atsilankymas čia po iškilmingųjų pamaldų vys-{11 milijonų.

ra padariusios visos mokyk
los. Ii* tų visų dvasinių aktų, 
kaip sakyta, yra daugiau kaip

bedarbiams. Ir dar daugiau, 
kad palaužti pasireiškiantį sa
vo rūšies biurokratizmų.

ATIMA NEŠAMĄ KONT
RABANDĄ

Bet kai kuriems kunigams 
pasisekė pasprukti stačiai ste
buklingai. :

KALTINS VENGfMJĄ

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Paskelbta, kad Jugoslavija 
yra nusprendusi iškelti for
malų kaltinimų Vengrijai T. 
Sąjungos tarybos posėdyje 
dėl karaliaus Aleksandro nu
žudymo Marselio mieste.

Jugoslavija pažymės, kad 
‘Vengrija teikia prieglaudų 
makedoniečiams, kroatams ir 
kitiems teroristams, kurie da 
ro politinius sankaUuus ir žu
do numatytus žymiuosius as-

KAUNAS. — Didelė Lon- menis.
gelis tilžiškių eina į Pane- Jugoslavija reikalaus, kad 
munę parsinešti maisto pro- T. Sųjunga imtųsi akcijos

'teisių daktarato garbės laip- 
'snį, kurs įteiktas jam sureng 
tose ta proga iškilmėse, da
lyvaujant daugeliui arkivy
skupų ir vyskupų, U. S. tei
singumo departamento sekre 
toriui, kurs atstovavo prezi
dentų Rooseveltų, diplomati
niams korpusams, aukštie
siems krašto valdininkams ir 
daugeliui kitų žymiųjų asme
nų.

Šios iškilmės įvyko vakarų. 
O prieš tai krašto vyskupai 
surengė pietus kardinolo pa- 
•gerbimui. Baltimorės arkivy
skupas M. J. Curley vyskupų 

‘vardu įteikė dovanų — puoš 
*nų aukso kielikų Jo Eminen
cijai jubiliatui.

Prezidentų atstovaująs tei
singumo departamento sekre
torius skaitė prezidento svei
kinimus kardinolui jubiliatui.

ĮSAKO AUGINTI DAU
GIAU GYVULIŲ

zita.

VIESULAS FILIPINUOSE, 
DAUG žOYUSIŲjy

MANILA, lapkr. 1.7 —Pas

kupams ir kunigams pietus1 Ši dovana sudarys didžiau- 
Jo Eksc. vyskupas pagelbi-'sio džiaugsmo Kardinolai.

KARDINOLO MEDALIS 
POPIEŽIUI

VATIKANAS, lapkr. 17. -
taromis dienomis siautęs vie- Skulptorius Giglio Silva pri-
sulas (taifūnas) Filipinų sa
lose paliko ko skaudžiausius 
pėdsakius. Nukentėjo Luzon 
sala, kur yra ir Manilos mies 
tas.

Žuvusiųjų skaičius dar ne
žinomas. Tik gauta žinia, kad 
vienam Maubjan mieste žuvo 
daugiau kaip 200 asmenų.

Apskaičiuojama, kad apie 
20,000 žmonių netekę pasto
gės.

imtas Šv. Tėvo Pijaus XI au
diencijom Jis įteikė Popiežiui 
Kardinolo Mundeleino vysku
pavimo atminimo medalį.

Keletas šimtų šių medalių 
pasiųsta į Chicagų. Bus išda
linti vyskupams ir kitiems Žy 
miesiems asmenims, kurie da
lyvaus kardinolo jubiliejaus iš 
kilmėse šio lapkr. 20 d.

PADARYTA DAUG BAI
MĖS KARALIUI

BUKAREŠTAS, lapkr. 16. 
— Padaryta daug baimės Ru 
munijos karaliui Karoliui, 
kurs po parlamento atidary
mo važiavo į rūmus.

Prie jo atviros karietos 
staiga prišoko karininko uni
formoje vyras. Kol sargyba 
suskubo jį nutverti, jam pa
vyko įduoti laiškų sosto įpė
diniui.

Pasirodė, kad tai paleistas 
iŠ tarnybos sergantis džiova 
kapitonas Aleksandras Lu- 
mar. Jis prašė karaliaus, kad 
būtų atgal grąžintas tarny
bon.

Karalius įsakė, kad kapito 
nui būtų suteikta reikalinga 
parama.

DOMISI PREKYBOS SAN
TYKIAIS SU LIETUVA
KOUNAS. — Didelė Lon

dono importo firma teirauja
si Lietuvoje pirkti šerių. Žy- 
mi Hamburgo eksporto ir iin 
porto bendrovė nori iš Lietu
vos eksportuoti į Šiaurės A- 
merikų saldainių, šokolado, 
žuvų ir mėsos konservų. Vie
na Prancūzijos firma nori 
Lietuvoje pirkti daug šulų 
sviesto statinaitiems. Ameri
kos importo firma Čikagoje 
teiraujasi Lietuvoje pirkti do 
bilų sėklų. Jei būtų susitarta
dėl sąlygų,, kalbamoji firma dviejų automobilių katastrofo- 
praneša, kad ji galėtų nupirk J je. Abu susikulusieji automo-

4 ŽUVO LĖKTUVO 
KATASTROFOJE

LOS ANGELES, Ca., lapkr.
17.— San Fernando slėny nu
krito ir visiškai sudužo ke
leivinis lėktuvas. Žuvo lakū
nas Tomui y Thomas ir trys 
keleiviai.

7 ŽUVO AUTOMOBILIU 
KATASTROFOJE

BELLWOOD, Pa., lapkr.
17. — 7 asmenys, iš jų kole
gijų 5 studentai žuvo įvyku
sioje netoli čia ant vieškelio

MASKVA, lapkr. 17. — So
vietų vyriausybė išleido įsa
kymų, kad kolektyviniai ū-

duktų, Tilžės muitinės valdi- • prieš Vengriją, kad tuo ke- ’r pavieniai ūkininkai į- 
“ * * sigytų gyvulių it juoe augin

tų. Gyvulius ir raguočius ga
lės pirkti iš valstiečių ūkių 
palengvintomis sąlygomis.

ninkai ir nactų smogikai p ra ’bu išnaikinus teroristų gflž-
Šį kartų skirtas plotas tarp'dėjo smulkiau tikrinti grįž- ta8.

DGMISI LIETUVOJE 
AUGINAMAIS APYNIAIS

Šių gatvių: North avė., Divi- 
sion, Sedgwick ir Halsted
gat.

Šiame plote visi senieji na
mai bus nugriauti ir nauji pa
statyti.

tančius iš Panemunės. Perei
tos savaitės penktadienį pas 
23 grįžtančius iš Panemunės
rado rūbuose paslėptų maisto . ,

, __ LONDONAS, lapkr. 17. —produktų. Viso atėmė 50 sva- . . ’ „_ .. . . n _ . Plymoutne teismas nubaudėrų sviesto, 7 svarus mėsos ir A , 2
keli. svarus d«ro«. yieua.:tria fa‘,“”,“?°" nar!”’<’° «

BAUDŽIAMI ANGUJGS 
FAŠISTAI

LONDONAS, lapkr. 17.— 
AVinston Cburchill ir vėl įs
pėja Angliją, kad ginkluotus! 
ore.

vyras buvo 17 svarų sviesto, 
apsirišęs aplink pilvą. Visi 
sulaikytieji laukia didelių 
bausmių.

mėnesius sunkiųjų darbų ui 
triukšmavimus.

Kiti 4 fašistai nubausti pi- 
nigiškomis baudomis.

, Viena Amerikos Jungtinių
---------------------- I Valstybių žemės ūkio tyrimo

AMAZONIA, Mo., lapkr. 17.1 įstaiga paprašė Vytauto D. 
— žuvo du veteranai lakūnai universitetų atsiųsti jiems Lie 
nukritus transportiniam lėktu
vui.

Mirė Illinois valstybės vy
riausiojo teismo teisėjas F. R. 
De Young, 59 m. amž.

tavoje augintų apynių pa
vyzdžių. V. D. universiteto 
botanikos sodo vaisinių auga
lų skyrius išsiuntė kolekcijų 
iŠ 23 atmainų pas save ban
domų apynių. (

ti daug dobilų sėklų. Italijos 
importo firma nori Lietuvoje 
pirkti faneros, lentų ir įvai
rios miško medžiagos.

GENEVA, N. Y., lapkr. 16.

biliai užsiliepsnojo.

HAVANA, Kuba, lapkr. 16. 
— Baracoa pakraščius, vaka 
rų link nuo Havanos, ištiko 
didelis gaisras. Sakoma, bū-

— Du asmenys žuvo Park Į šių apie 200,000 dol. nuosto- 
viešbučio gaisre. lių.
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Šiemet Lietuvoje buvo ank
sty vąs pavasaris, sausa vasa
ra ir šiltas, sausas ruduo. Šios 
gamtos sąlygos labai gerai 
išaugino ir davė nuvalyti vi
sus IJ.etuy.Qs pasėlius. Tąip 

i-

Viena iš garsiausią ir populiariausių ra
dijo kalbėtojų Jungtinėse Valstybėse, o gal 
ir visame pasaulyje, yra Detroito .diecezijos 
kunigas Giries H LrilgMiu. Jie, be abejo- 
jiųm, yrg geras ir visų mėgiamas kalbėtojas, Į to šiemetinių derlius 
tačiau nėra demagogas, kaip daugelis kitų ®ant» yra visai Keras.
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r DIENOS KLAUSIMAI

kalbėtojų. Jo sakomos kulkos tyrą vien tuž- 
čįų, gipži&i skambančių žodžių krūva. Savų 
kalbomis jis siekia svarbaus tikslų. Nieks 
šiandien neabejoja, kad kun. Gb. Cougblin 
yto žymiai prisidėjęs prie supažindinimo ki
tų tikėjimų ir netikinčiųjų žmonių su katali
kų tikėjimo tiesomis. Jis daug yrą kalbėjęs 
apie tai, kaip žiūri Katalikų pažnyčia į dar

Kaip yįsur kitur, taip ir Amerikoje to- nio teisingumo vykinimų. Savo kalbomis kuų. 
ripic .dvi įmonininkų rūšis- Vieni jų yra pro- (Joųghlin daug dalykų išpranašavo Jungti- 
taujantieji ir, išdalins, darbipįpkanis gera- njų Valstybių socialiniame ir ekonominiame 

dariai, o kitį — stočiaį darbininkų išnaudo
tojai. šių pastarųjų yra dauguma- Jie nieko 
nedaro iš darbininkų. ^Svarbiausias jųritys-
las yra, kad tik ko dangiausi* pelno gauti 
iš darbo. Kad tai atsiekus, reikto Jarbinin- 
kųa spausti, kad tik gavus iš jų daugiau nau
dos. Šie įmnpininkai pigiai apmoka darty- 
paskams, nepaisydami to, koks tų darbinin
kų būyįs yra namie. Pačiam fabrike šie įš- 
nuudotojai įmonjninkai palaiko sunktos dar
bo sąlygas, nesiskaito su darbininkų aveįkg.- 
to. Parkas pas juos tai tikroji katorga.

Mito įmonipinkų rtšiė, arba dalis, tai 
daugiau pnotaujantiejį žmones. J.ie tori ir so
dinės. Jie gerai nųsiųiano, kad darbininkų rei
kalai yra susiję su jų pačių rtyknląįs, Jie

Kviečių derlius šiemet yra 
blogesnis, negu buvę tikėtasi. 
Pg|ygtoti su pernykščiais įim
tom, kviestoj Šjeiuet daugiau 
fetifti, Tuo tarpu kviečiu iš 
ūkininkų yra supirkto tik ą-

Rugiu derlius yra labai ge
ras, geresnis už pirmykštį. Kū
giai visur br&ddūs, svarūs ir 
aukštos Vękybės. Jų tūrio svo
ris šiemet toks aukštos, kokio 
po didžiojo karo Lietuvoje dar 
nebuvo. Sausa vasara rugių 
nesubrankino ir dėlto jie pa-

tuvy mus Lietuvoje nųiža dalis išvežama į užsfc- 
nh.s. Qi ĮĄetuvon kasmet jye-

.. . .... ... w 2 wi|ijp»u kito#1*'totorę neprtl.u^ rinuotos, ,.akytoe h. 4y. 
» Lietuvoje yrą ap;e ).<00C I t„ri „
hektarų vandens plotas. Be

A ttx i • - to, Lietuva 95 kilni, ploto n-pie 2500 tonų. Ui kviečius u- , ’. . _ .... ._ F TV,. . . n ... (bojusi su Baltijos jura. Dides-kimnkams mokama po 9 litus, .*77 x *7 * , ,.- . •«. j , ..ne Lietuvos vandens dalis pn-už centneri. Gi parduodamoji , , . . , . . ..
klauso valstybei. Privačių sa
vi ninku žinioje yra tik api* 
15/KM) hektarų, iiiaiespių eže
rų ir visos mažesnės upės. Di
džiausios ir žuviningiųpsins ų- 
pės Lavoje yra Nemunas, 
Nevėžis, Šventoji, Dubysa, Ve 
nta ir Šešupė.

Kasmet Lietuvoje vandeny
se sugaunama apie 3,200,OGU 
kilogr. žuvies. Pagaunama ec- 
škėtai, ešerini, karosai, kar
piai, paišai, lydekos, lynai, se

kama kviečių yra mažesnė, ne
gu rugių, bųtept po 0 litus ųž 
centnerį.

Vasariniu javų derlius šie
met yra geresnis, negu per
nai. Ypač jie gerai užderėjo 
šiaurės Lietuvoje ir Žem/ūti 
joje, kįek mėžiau Suvalkijoje. 
Vasarinių javų kmnos Lietu
vos rinkoje yra neaukštos. Ta
čiau jų didelę dalį ūkininkai

bo ir kapitalo aaųtykiųs, įšpopntyriząvą* Į kauksmai sausi. Jš visų davi- suvartoja gyvuliams įr todėl
garsiąsias popiežių eųcįklįkas, pavaikęs į šip .nių buvo manyta, kad rugiųįPtobdnia, kad jų pertekliaus j įeyą^, starkiai, unguriai, ųsuo- 
krašto vyriausybę, kad ji rūpintųsi sociali- I išteklius Lietuvoje bus labai nebus.

Žino, kad jei darbininkai gerai uždirba, tin
kamai gyvena, žmoniškai maitinasi, yra ra
jaus dėl savo šeimų būties, visados jįe są- 
Žiningai dirbę ir jų darbas peša daugiau nau
dos pačioms įmonėms. Šių darbininkų darbo 
našumas ir kokybė žengia greta są darbu są-, 
lygomis, kurios yra lengvesnės, kaip pas- ą- 
rnuos pirmuosius įiuonininkus.

Šios rūšies gerų įmonininkų yra nedaug, 
jfc* jų yra. Be jų gyvenimas darbininkams 
nebųtų galintos- Jjn yra tie žmonės, siu ku
riais jarbiniųkai paturi rimtų nesusipratimų- 
Tačiau jų nepakenčia radikališkieji gaivalai. 
Kas gj čia tokiam kamųnistui, gr paprastom 
socialistui agitatoriuj, gali bųt naudos, jeį

gyvenime.
Štai, šiomis dienomis kun. Cougblin už

simojo vykdįnti labai svarbų ir didelį daly
kų. Jis paskelbė organizuojąs tautinę socių- 
liaio teisingumo jKnij|. Jos tikslų pasako pats 
vardas. Šiai unijai nustatyto to punktų, ku
rie yra svarbūs, reikšmingi. Juos vykinant 
į gyvenimų, nyktų suktybės, išnaudojimai, 
krųštas greičiau susilauktų gerovės. Darbo 
žmonių būtis būtu žynajai gerespė jr ateitis 
tikresnė. Kapitalistų apetitai bųtų pažaboti, 
-valdžia būtų priverstų rūpintis socialinio tei
singumo vykįųųnų.

Reikia manyti, kad darbininkui entuziąs- 
i tiškai sutiks kum Uoųgblino sumanymą, pa

dės įgyvendinti jo užsimojimą ir noriai d«ais
prie šio naujo ir kraštui labai reikalingo sų- 
jūrižio — tautinės socialinio teisingumo uni
jos.

MWWV0S - LATVUDg BADtfpSPNIAI 
MSKAl^M

didelis. Deltę jiems buvo nu
statytos pastovios kainos:
7,25 litų už centnerį (50 klgr.)
Žinoma, tokios kainus rugiams 
yra žemus. Bet taip buvo da-'kios oro sąlygos, 
romą todėl, kad juos rrikėjo 
parduoti į užsienį, nes Lietu
voje atsiradę didelis rugių pe
rteklius. Lietuviški rugiai

Tiek baltųjų, tiek raudonų
jų dobilų derlius šiemet buvp 
labai gražus. Dobilams nnvaz 
lyti buvo nepaprastai painu

ėiųi, tošišaį, pi^^ė“5- 
Kai Lietuvoje buvo pradėta

smarkiau vykdyti žemės nu

bus kuri įvertinamų a-
pie 2 milijonu litų.

Žvejyba Lietuvoje užsiima 
daugiausiai tik pajūrio gyven
tojai - žvejai. Ligi šiol Lietu
vos ^vejaj buvo totod *UU0 
amato »ųųktoi yepsdayosi, Da
ba/* jie jau susibūrė į Žuvies’ 
bendrovę, kuri stengiasi orga- 
nųmpti todtoūto žuvies preky
bų Lietuvoje ir jo8 išvežimą 
į užsienius. Įvairiose Lietuvos 
vietose bus įsteigti Žųvtoė par
davimo punktui. Dabar Lietu
voje jūros žuvies nedaug su- 
vųrtojaųia, ųes ųerų suorgani
zuotus tokios žuvies pristaty
mas į vjetųs. Ateityje n.uma- 
tojnų atliekamų Žavies perte
klių perdirbti į trąšas. 

Paminėtoji “Žuvies” beųd-

1
užsienį pardųodapii po .6 lit. 
už centnerį. Priskaitant visas

Bulvių derlius dėl labai san 
sų orų šiemet buvo irgi geras. 
Tuo tarpu bulvės dar sūnau 
dojapios viduje; Šiais, metais 
gerai pasisekė ir žiemkenčių

pardavinio išlaidas, valstybės' Jav,t įsėjimaų. Neįsėti galėjo 
įžjas UŽ kiekvienų centnerį Į ūkininkai, kurie neno-
nrimoka maž dauc no 2 litus. r®jo, nes sėjos laikas buyo la

bai sausas ir palankus. Dabar
primoka ųiaž daug po 2 litus. 
Ligi šiol iš ūkininkų ekono
minės eksporto organizacijos 
jau supirko apie 19,0C0 tonų 
rugių, o užsienin pardavė a- 
pįe 6,000 tonų.

jau visį Lietuves ūkininkai y- 
ra įsėję žiemkenčius javus, nų 
valę laukus, kluonuose sudo
rojo šiemet buvusį gražų der
lių.

sausinimo ir upių tvarkymo, rovė rūpinsis Lietuvos žvejus 
.darbus, tųi kartų buvę atsira- J geresnėmis ir pigesnėmis žve- 
dęs ir, pavojus, kad vandenų! jybos priemonėmis aprūpinti, 
žuviningumas gali kristi. To- i Taip pat bendrovė užsibrėžusi 
dėl tam tikromis priemonėmis į nepalikti nuošaliai ir žvejų 
buvo imtasi vandenų žuvingų- i kultūrinių bei apšvietus reika- 
inų kelti. Didesniuose vandeny lų- •V-<l«b.
g.e buvo užvestos konservavi-i_______________
mui tinkamos žuvų rūšys. Tuo

I tikslu veikė dvi valstybinės 1 
žuvų peryklos. Netrukus keli 
dideli ežerai buvo užvęistį sy- 
gais, o Šventoji su visais jos 
intakais buvo užveista dviejų 
rūšių upėtakiais.

Lietuvoje kasmet suvartoja
mų apie 3 milijonai žuvies. Tik

■ ~ JĮ” J J-Į ■ ' I.
čiai sudaryti jokių ypatingų kliūčių nenuma- leidžiama iš Latvijos išgabenti valiutos, nors 
tomą.

“Tsb.” praneša, kad dabar pirmoje Lie
tuvos - Latvijos santykių eilėje, pasiraųjus 
Pabaltijo bendradarbiavimo sutartį, yra pre
kybos sutarčių reyįz^a. Dabartųiės prekybos 
sutartys reįkalingos pritųikintj prie -naujų 
reikliaviinų. Derybos naųjųi Ląptųvos - Lat
vija tapybos sutarčiai sudaryti prasidės la- 

darbininkai gražiai ir vieningai sugyvena au pkrįčię mėp. Kai kas kalia sųsįrūpinuųo, kad 
įmonininkaU. Kųs kito jiams yna anto įmo- naujas ėkoimminis Lietuvos - Latvijos susi-* 
ftininkai išnaudotojai. Šie duoda darbo agi- ^iw gali surikti kai karių suųkwy- T&- 
totoriapis. Dplševizmo metodu vyltoto kųns- *įau tai nepeikalmgi sųeirūpinųsai, peš 
tymai prieš kapitalistus ir prieš pačių kraš- , d&b*-r ekonominiai susitarimai yra grynri 
tų vyriausybę. ’ praktiško pobūdžio. Šiaudinu laikomai abį-

Prezideųto Ęposevęlto vyriausybė tod į; pvuiio pųtenkimnm principo. Ir tas ekopomi- 
iniųsi pastangų, kad išnaikinus tuos įmojų- riū6 susitartoms dažnokai apsunk i im. Tųčiau 
sinkus darbininkų išnaudotojus. Tuo krim Liriūvę.s . Latv/jos ųųujai prekybos suta*- 

.......................... ...... -r ' ■. Lj    - ' -.T** ■ - ■ <—=

Visos trys Pabaltijo valstybės netolimo
je ateityje numato sutvarkyti užsienių rinkų 
klausimų- Mat, kai kurios Pabaltijo prekės 
savo yerte yra lygios su kitų valstybių ga
miniais, tačiau kainos už jas gaunamos že
mesnės. Dėl to taip yra, kad Pabaltijo vai 
stybįų prekės yra ųiažųi pažįstamos, kad jonu 
nėra AUorgaui^uota ripka ir kad šios prekės 
dųr nuturi tavo markės. Numatoma ateityje 
Pabaltijo valstybių guminiams išdirbti ben
drų markę to tada už jasibus galioja gauti 
aukštesnes kainas

Nutraukdama prekybos sutartį su Lie
tuva, Latvija pažymėjo, kad tarp kitko jai 
esąs nuostolingas ir mažasis šių valstybių pa- 
sjetoo surifitokimas. Tiesa, paskutiniu laiku, 
šiame susisįekįine su Latvija smarkiai suma
žėju prekybinis judėjimas. To sumažėjimo y- 
ja kelias prje^ųstys. iš Latvijos pusės buvo
daromi įvairūs suvaržymui. Pavyzdžiui, ne- tų l^atvijos naudai.

1 Latvijoje parduotos ir lietuviškos prekės. Nė-
leidžiama Lietuvos pasienio gyventojams gų 
benti prekes į Latviją ir t.t. Kadangj toki 
trukdymai prieštarauja ligšiol veikusiai Lie
tuvos -'LatyijūS prekybos sųtąrčiai tai ati
tinkamos Lietuvos įstaigos buvo parejškusios 
protesto, tačiau įš to beveik nieko neišėjo.

Pasirodę, kad Latvijos motyvas, nutrau
kiant prekybos /sutartį su Lietuva, apie mū
zų jį pasienio susįsiekimą, peturi' pagrindo. 
Tataj pųtvirtina ir oficialūs daviniui.

Per liepos mėn. iš Lietuvos į Latvi ja per 
mažojo pasienio susisiekimo prekyba įvairių 
prekių įvežta tik už 11,900 litų. O per tų 
patį laikų iš Latvijos į Lietuvą prekių įvežta 
už 88,300 lįtų; rugpiūčio mėn. Latvijon įvež
ta tik už 3,700 litų, o iš Latvijos į Lietuvą 
įvežta už 44,000 litų. Bendrai šių metų sau
sio — rugpjūčio mėn. mažojo pasienio susi
siekimo prekybos balansas yra per 202,000 Ii-

NAUJAS m ISFA' 
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MADKJDAS, lupk#, to, -- 
Numatytas naują# kriri.s Įspu 
tojoje.

Ispanijos . pųriaųmuta# 161 
balau prieš 13 patvirtino Jo
se Maria iQd Dobies tylių, ku 
/• juo pašalinami iš kongreso 
dalyvavę sukilime atstovai, 
panaikinamos visos kairiųjų 
gaivalų organizacijos, kurios 
daįyvavo sukilime, to konfis
kuojami ją yiaį fondai.

(Premjerus Lerroux aplciz- 
damas parlamento rūmusM *" *"pareiškė laikraštininkams: 
“Šiandien nieko netupu 
jums pranešti. Rytoj paduo
siu didžiai svarbių žinią.”

?mįi Fiedler

TYmUttKlDMS

(Tęsinys)

(Daugiau bus)
Aš sakau jums: Krįstcs tąi lųiJko ne- 

paprastųi svarbių dalykui
Tuo Jis atidarė kįekvienam žųięgui j 

>• paties rankas sa^o likimo amžinąsias 
svarstykles! Saiką, kuriuo tu būsi seikė
jamas, tu pats sau pasidarai 1 Saikas, ku
rį tu taikysi kįtieuis, bus taikomas ir tau 1 v‘enų kitiems?

ir švenčiausieji vardai — Išganytojo tėra 
pripažintas liktai vienas saikas: saikas, 
kuriup ln kitus seikėji!

Ar nereiktų manyti, kad kiekvienas, 
kuris žino, kad ji« pri®« Dievų turi muš
tis į krūtinę, su džiaugsnm to padėka grie
bsis progos, kad užsitikrintų sau Dievo
tylėjimą? Jeigu krikščionys rinitai tikė-• •
tų i Kristaus pažadą: 4‘Aš tylėsiu apie 
jūsų nuodėmes, jei jūs tylėsite apie savo 
artimo nuodėmes”, tai argi per visą kri
kščioniją neturėtų paplisti didelis tylė
jimas, didelė taika ir didelė tyli amnes-

pačiam- Draugusis drauge, pasidayyk gau 
tokį saiką, į kuri maža arba vįsai nieko 
patilptų tavo artimo nuodėmių- Padaryk 
aaikc tięk skylįų, kud įy nųodėpiią tru- 
0nmi išbirtų i

Tai yra tų# pats saikas, kurjuo Dię 
vas koja nors seikės tayą nųodėiųę’*- 
LWKe> tu pat# jį sau pasidargįl

Prie k# mc# priėjome,, kad tai ųiųms 
jjjii p/bėrą aayaųnc suprantami dalykai? 
Prį.c Įu pica pagalinu priėjime, kųj di
džioji krikščionių dalis jau n/ano, ku<l 
jie gali būti danguje seikėjami kitais sai
kais? Tegi I būna tų naujųjų saikų kad

Jūs būsite atseikėti Įylos įr pąojgąį- 
lųičięs meilės saikų, jei kitus juo seikė
site.

Dėjta? paprastai būpa tąįp^ k.ąJ kokią 
nors skandalinga žinia kaip tik gręičįau- 
rito pųplįuta tada, kodų ji būna perduo
damų ppžyniėta tylėjimo ųptsjm.uju. kiū
rėk, po kokią trijų dįepą ji y.ėl ton 
pasakoj,amų kaip didžiausia Paslaptis, ton 
tarpu kai ji jau yra apėjusi visas namų 
dūri*, vį«u# laiptus, visas skalbyklas, kon
tora#/ dirbtuvesl J š deŠl.mtįes jo.lerią pu- 
ridųrė tūkstantiu, iŠ gaidžio — aviną įaį- 
minė, iš pasivaikščiojimo — svętimoteria-

------ TTAjya—
v imas!

Koks pražūtingas visuomenės nusista
tymas glūdi tame nesąžiningame svetimų 
nuodėmių perdėjime! Atrodo, lyg dauge
lis žmonių mano esą juo garbingesni, jjuo 
didesniais purvais jie drabstosi. Dėlto jie 
visai laisvai atidaro savo nešvarios fan
tazijos turtingus sandėlius įr iš jų nesi
gaili pridėti savo artimui to, ko. jam trūk
stą. įa A

Jei mes, krikščionys, būtume persi
ėmę paprastu, dievišku Kaino pamokslo 
aiškumu, jei turėtume meilės, be kuriąs 
kiekvienas krikščionis yra tik tuščias, ska
mbantis varis, tai tarP mūsų nebūtų jo
kių skandalingų istorijų.

Jeį brolio ųr sesers kaltė apeitų ra
tą, tai to rezultatas tupėtų būti visai prie
šingas! Būtent: kiekvienas nuimtų kaltės 
dalelę, kįekyieųąs įeškotų b.rdlį išteisinti, 
kiekvieųas, užtylėdamas bro|įo kultą, už
sitarnautų bąųt truputį ir sau Dievo nu
tylėjimo.» »

Tada Dievo širdis prasijuoktų! JJs 
pasakytų: žįūrėkite, af jto būti ki
tokie? Juk jie yra rųapo yajkai!

Jei nori įšinoktį tylėti, tai ąš tau dar 
primigsiu vieną Mokytojo žodį. Jis kalba

ųe apie tylėjimą, bet apie pridengimą! Het 
juk tu žinai, kad tylėjimas yra kaip koks 
didelis, minkštos apdangalas, kuriuo ga
lima .daug ir daug ką pridengti. Štai tos 
Kristaus žodis: “Aš buvau nuogas, ir 
jus nedavėt man rūbų” (Mat. 25, 3l-<6). 
— Šiurkštus priekaištas! — “Viešpatie! 
Mes tovąs niekada tokio nematėme! Jei 
iųes būtame Tave nuogą matą, tai būtu
me nuplėšę nuo savo kūno rūbus ir juos 
Tan .atidavę” (Tikėkite man! Jie neme
luoja! Jie iš tikrųjų taip būtų padarę, jei 
jįe būtų matę patį Viešpatį — o jie nie
kada nėra Jo tokio matę!) -*Ko jūs nepa- 
dafėtą mažiausiam piano brolių, to ir man 
nepadarėte!”

O šito mažiausiojo brolio garbė buvo 
sudraskyta, suteršta, — tai tik liekanos 
sudraskyto rūbo, kurį jis vilko per dide
lių pagundų erškėčius, per aistringos pri
gimties kįetus krimius, per nuodėmių ne- 
'švąrųųių8 — toks neatrodo gražiai.

Ne! Mažiausias, visų mažiausias, o 
tačiau niekas savo mintyse nenori pridėti 
žodžio: brolis! — Prįešingai, juos vadi
ną: žmogžudžiais, prostitučių laikytojai^ 
kekšėmis, girtuokliais, sunkiųjų darbų ka
lėjimo kaliniais. Žmonės sustoja ant gat

=F5 =3=

SUIMTI TRYS OBOJUI

DAJJIEN, CęnnJ typkr. |6. 
— Policija suėmė tris grobė
jus, norėjusius pagrobti tur
tingo brokerio Westheim sū
nų Gustavą, 12 m. amž. Ket
virtasis grobėjas pabėgo.

■ 41——

vės, rodo į juos pirštais, mėto akmenimii 
ir leidžia blogas kaljws.

Bet ką tu darai? Ar negalėjai paste
bėti, kad ir tavo pirštas į tą pusę krypo, 
kad ir tavo ranka siekė už akmens f Tada 
tu pajutai savo viduje kilnįojo*žmogane, 
krikščionies, bąlsą: paleisk jį! Jis yra 
plikas! Tokių žmonių nepašiepiamai Kaž
kas šnabždėjo tavo sieloje: aš buvau nuo
gas... Tada tu netenki noro rodyti į kito 
garbingo rūbo skyles, plyšius ir nevaro
mus. Tu pamąstai, kaip galėtum pridengti 
jo nuogumą. “AŠ buvau nuogas, ir tu 
mane pridengei!”

Drauge, pilnas mająs jyjajimąs yra 
gražesnis, reįksmingesto.s įy yątoanįs, ne
gu pilnas meįlės kąlbąjįmas! pjlnj meilės 
žodžiaį gali būtį melas įr klasta — pil
nas rąeįlės tylėjimas niekados!

Jei norį būtį kmįs sto-
yį aukščiau ųiĮnios, tai išmok tylėti! — 
Net tarp pamaldžiųjų krikščionių žmopių 
sų uždarytomis burnomis yra daug ma
žiau, negu riešuto didumų deį/n#«tų

j’u turį laikyti sarty pyik|ausy<i 
prie retųjų žm.otoą, kurią pąsižynd re
čiausią dorybe: tylėjimu!

Išvertė J. Labanauskas
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lįs, ųorą vartojMM* Prtųicųrijvj, An- skurdūs swly,iųi, įr gyvent 
ligų žiųo glijoj pečius. jai labai nptųrtingi. Tačia
ėjo gją- Tarpe griuvėsiu, rasti pėd- ta vieta garsi. Stehnuižėj 
lipų pi$.- sukai staigios ugnies, kurie auga 2000 metų ąžuolas, to! 
šus tuo- patvirtina 6y. Kašto ųprasy- sai storas, kad storesnio nėr 

ųi# apie ugnim sunaikintas visoj Europoj, ir ilsisi čii 
i'ijjansųo palaidotas rusų ininisteri
s įurtin- Kun. Mellon, kasinbjiino ^aiujcva8-
ejksptfaij- prižiūrėtojas, sako, kad lygu- Minimas čia ąžųoįaa įš įįl
tį daug m°j» žemiau kalno, kur sako- rųjų yra nnpaprastas. Ąųl

gražiai ma» buve miestai, rasta kei- štumo jis neaukštas, bet st<
sakjownt> s*os ' formacijos uola, apio rūmo, tai yra k,o pažiūrėt

įnys šia- penkių pėdų aukščio, kur, pa Sustoja aplinkui jį dešini
plokšta M*1* padavimus, bus Loto inio- vyrų, ištiesia raukus, ir ti
molinių na» kuri nepaklausė angelo ir dar vargiai apkabina. StūL

raidėmis, Pažiūrėjo į ugnies ištiktus sau jis, išsikerojęs sakomi
tomus. miestus; ji virto druskos stul 'kažkada vėjo nulaužta virsi

. . , pu.' nn, ir stebina vįsus, kas jo į
P : _ Kasinėtojai dasikasė virš žiūrėti atvyksta, 

au mokė- . . •
įvairia 26 P*** ^iul""si rud“ ‘"ji! Kad jį, turi aouo „

Hk-.rn.ni 5luoksn‘ų “»“««» užPH'as aUjoja niekas. Zaraaieėi 
aunam- ,nleftu8( kurie> ,natytj buv0 

r» vis»-.s pastatyt, viens ant kito. Sodo ir lu>ga|i bau Jo „
1 mos .r Oęmoros miestai ras- das ,įpuvęBi _ toje 6k
--------"• !.*> virSutlniame sluogsny. .... Mli ,UnU G

"Pj.šjukinus į I Iv.tsinj 
Luomę”

Bw Pr J. Vaitukaitis
Knyga 95 puslapių įtalpos 

ir gražini įliustruoįa švepląją 
paveikslais Tvirtais popįerj 
niais viršeliais tik 25 ceųini, 
vienų imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimų 5y ; p gražiai* 
audeklo viršeliais 50 centų.

2334 So. O&kley Avė., 
Arba pas patį ĄųįLorių 

8801 Saginajy Ąyę..

IVAČKINGTON, lapkr. 14. MADRIDAS, lapkr. 1b. - 
— Koyojanti prieš vyriauey- Iš. Anglijos atvyko radikalų 
bę ir darbininkams nepalanki komisija iš trijų asmenų, 
spauda pareiškia daug džiaug kad šiaip sau ° studijuoti” 
smo, kad 11DLL' direktorių įvykusius socialistų ir komu- 
boardas nusprendė nebepriim- j nistų sukilimus kasyklų jdo 
tį daugiau aplikacijų, kad ga-' tuose, Asturijos provincijų jo 
vus iš vyris-usytes paskojij ir I .<Bhrfji>y;
išgulltSjus numos nuo Juorgi- „ ■ b , .
ėiy slėgimo. Girdi, HOLO v,|^„

nausyto įstaiga uždaro du-.^ jai Wjnw k,. į A#. 
ris ir sulaiko ‘‘easy puma,” 8J) kad veJ,,
pludrnm. Anot sies spaudos, bug neagitacini _ žmoūii. 
neužilgo būsią uždarytos ir
kitos tos rūšies įstaigos, ku
rios į nepilnai porą urėtų iš- Komisija nuvyko i Oviedi 
eikvojo bilijonus dolerių. miestą. Gyventojai patyrė

.. ,' .... , apie šių ųefcvįestų svečių ą'-Hi spauda reiškia daug
... . , vx • • vykimą ir tuojau ppsirosk-'džiaugsmo, kad štai, va, jau . . . * . , . . . _

, . . ... .... grasmuuan Žmonių burųn ebaigias gerieji l^kai varg- v _ ....
, r me rinktis, kad ją “pavaisi sams darbininkams, dėl kurią ,, ,

prez. Roosevelto vyriausybė ,nUS
dėjo pastangų, kad juos iš- dtei ne policija, jipžįpip k.ai 
traukus iš skurdo ir palengvi- būtų įvykę su ta “tarptpųtį 
nūs jiems gyvenimą, ši spau- IUJ” komisija. Policija an 
da, kuri tarnauja žiauriajam greitųjų komisionierius paė 
šio krašto kapitalui, nori, kad _ . . • . ... • .. ..
daraninkai ir toliau gyventų
skurde ir nekovotų prieš iš- gretimą provinciją. Iš tepa 
naudojimus. komisionieriai ppdųmė į Sa

Begis, šios spaudos W gavug
suras yrą tuščias, Vyriausybė,
kuri ūiŲėsį gerinti išnaudoja- Prancūziją.
mo darbininką dalią, įr toliau --------------------------------------
teiks jam reikalingos pagal fa «><»»■ ■ ii luįTj 
bos, kini tuo kelįu apkarpius VI1 flM nnj
sparnus išnaudotojams. Su- ’ fciW ■ Irtai IWMI1
sirinkus naujam kongresui

' bus parūpinti liauji fondai ii 'į*" .'Ji
1 prezidento programa bus stu
• niiaina pirmyn, nepaisant di-
• džiausią klinčių. H

praneša
Atmaina ofisų valandose 
Dabar valandos šiokios:

2403 WEST 63rd STREET

Kampas Westem ir 03rd St.
Telefonas PROspect 1133 

Papedėlio, Utamiuko, Ketver 
g0 ir Pėtnyčjos vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

AMĘR«tp« PAVTARV » 0S NĄRIAJ

įį1aKlAlcM* AOM f Stri'.t IK I V I

W metų ĄžuolasOTpyrojAB ucųųmaoĮM 
042 ARGH1R AVĮ-

Oflfo yfbUnaos: f-< Ijr «-* vai. v*M. 
ftęzJdepcnos Ottep: MM W. «Mfa S 

10-11 Ir yal. vak. 
br pnąi v“4**1

OYDYTOJAS ir CUJ»Ųp.GAS 
101 SOUTH HAESIED STREET 

Rezidencija a«OO So. Artcsian Avė.
Valandoi; 11 ryto iki 1 popiet 

1 UU S v. vakare

2 E. Ų)3rd PLAOE

Kampas State ir 103rd PI 
Tętefon^ PUbbpan

Sercdouiįs iki 0 vakA^ 
SubntoniiK vimi «liciis; .iki 9 v. 

Kas popiety nuo 3 iki 6,

Mūsų kraštą pačiuos yasa- 
pos rytuose, ąetoli Latvijos 
sienos, yra vieta, vadinama 
Sbebųųįžė. Žemė teų prasta,»i. 7f5?

DENTISTAS
yH* ounaut, cxx.
W»r.. įS.ffv. ir lf—1 vai.

U4f «o. |M+grED fgf., tniOAjOO 
i>w*. if SjibtC Įh-f ja^

MJS>ye(te 34^7

UGDYTOJAU Ir .CHIRURGAS

040 Archer Avjenue 
F(U.; S—4 Ir 7—9 y^l. vakare

R«9. 2138 W 3<th St. 
TeU OAMat O4M

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

3.051 Weet 43rd štr-
<Prie Archer Avė. netoli Kedzi’e) 
Valandoa: 7 iki t vai. vakaro

Seredomis Ir nedėllomls pagal 
■ut^rO

Meaoma TU »7|f
ffakttBla TaL mulai O^O*

«UALJA¥0tt
Ofto; 060 w. pu tos#
7fd.: 1 IM I popiet. 7 Md > va*. 

Ue*A4fo*ę pagal euUrti

dirbtuvėRea. and OfUce 
t»Hį įjff. UeaviU St 

GANAU O7»f

Office Phone
PROavast U>3#

PLATINKITE •'DRAUGĄ*' nrklte tiesiai U dlrbtuvte tr 
taupykite pinigusptUjITISTAS

JAS X - R A 1
<113 ARCHER HEME 

Kjųnpaą Jfrancisco Avė.
PHYSIg/AN and 8URUEON

2408 W. 63rd fit., Cfeicago
OF^’ICa HOŪRS:

3 to f and 7 to 9 P. M. 
8upday J»y App.ęin.tment

Mas atlikome darbe daugeliui žyiae*- 
aly Čikagos Lietuvio.

Office Phone
TKIanglc QO*4

Re». Ph.one 
y?N.QPewpąd oęąr»4»* W- M4JWUEWyE ĘOAU

ųynYyojAs ir chirurgas 
t >-4 Ir 7-9 rak- Keta. 9-11 ryte

52? N. WESTEBN AVĖ,
am Grand Ava.

Telefoną8 SEEIey 6103
Chicago, Illinois

D8. STRIKOk’IS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

785fl So. Hulsted Street
ROOM 210

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

PJPJTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Utį 4 Ir puo < ikj S vak. 
jfedėUomig pagal sutarti 

totf - SPPIevjrS 7830 
NggiO 7#- rOfkvec* lfip

Tel. CANal 8121 *

2281 W. CJennak toad
(Kampsg lAavltt S,t-) 

Valandos; Nuo 9 iki 11 ryto 
Nuo 1 Hd I vakaro

SeredoJ pagal sutarti

Kada pasibaigia žmogaus 
kelionė paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!
J. J. BAGDONAS

REP. 3100 
2506 W. G3rd Et.

PU L. 4151 
10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, amSuiansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labą> pigiai.

LACHAWflGH 
IR SUNOS

LIETUVUI 0B4BOBUJ
Patarnauju laidotuvėse kuoptglausie

ĮAS9 8. 4Mh Ot Cicero, HL 
TeL CIOIIEBO 8937

Tekfoni. YARds ll^S

STANLEY P. MAŽEIKA7M. 39UI^yard 7*143
vajtusr, pPT,

GRAB9RIUS
Turiu automobilius visokį eips 
reikalams. Kaina prieinamu. 

8319 Lituanic* Avenua 
Chicago, I1L

PPTOMET!
DHNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.; Alio 9 Iki I vakare 
FftlH P***rtl

Palengvins aklų jtenSftme, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotli
mo. skaudamų aklų karfitj, atitaiso 
trumparearystę ir tollrsgystp. Prlferi- 
gi'a trtsliigal aklniua ' Visuose atsttl- 
kl'Pu.ęse egtamlnavimas daromas su 
slektr*- perodanfila meilausiąs klai
das. Bpsolalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 iki 8 9. 
NsdBlfo} nuo 10 iki 19. Daugely at
sitikimų akys stitaHomos be aklpii). 
Balnos pigiau kaip pirmiau.
8712 80. ASHLAND AVR. 

9hone Boulevard 7589

GYDYTOJAS ir G4URUROA8

22Q1 W Pęnųąk frpd
Valandos 1—9 ir 7—4 va*. 

8are4oraJs tr Nj6d/llę«p4 pagal «uUuų 
pEZIDBJBCJJA

6631 8. Oaiifomia Avė.
J. LluJevičius

Gplborfus
Ir

Balsamilatojas
Patarnauta Ghlca 

goję tr ppyjlnkėje.
. Didelė Ir graH . 

Koplyėla dykai 
4093 Archer Are.

ORABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2109

Lietuvis Chirurgą^ ir GydytojasLietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WEST 69th ST.
«r ftet. T#. ?WUock 0J41

y a 1 A p d 0 s :
24 popini 6-8 vakarai*

Visi Telefonai;
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių. A. MASALSKIS

GRABORIUS
3307 Lituanica Av(. 

Tsl. Bonlev&rd *139

ORABORI U^kjJkJDOTUVIU

1646 46tti Street 
Tel. BOUIevard HM-MU

IB f KIBU WW 
BPBCJAUSTA

Q9W SOUTH H AIJST^D ST.
Valandos: 1 iki 4 popiet; 7 iki I vak. 

Iėakyrus 8eredoms 08. JONN SMETANA
IRTtVAS ,

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite,.,

REPublic 8340
5340 Sp. Ked^ie Ąve.
(Neturime sąryšių sg firma 

tuo pačia vardui

Ambulance Patarnavimas Pienę ir Naki 
Modernišką Koplyčia ir Yąrgpnai Dyka

optometristas
1801 S. ASHLAND AVENPĘ 

Plątt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastebėk it maną iškabas

Valandos pųo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vąkaro. Nedėliomis nėra 
skirtų yajaųdų. lioorn 8.

P R /> e IJ&23

ORABORIUS Ir BALflA M noTOJAS 
Pat*mevims.s geras Ir nebrangus

718 West 18lh Street 
Telefonas MONroe 8377

0FMA9 uydTTP^ajs Ir ęųjąuR9AS 

4631 ap. AJ3HUNP
Tel. VARdM 0M4 Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
Ine.

Lietuviu oraborihh 
Telaidoja Ui I9I.99 Ir . ikMIaa 

Moderniikk kepi. i* dykai 
*M u inii. s. iri . Akai tu

chicago. UL _

ftca-: Tai. 3409
Valandos:

rpo 1J-H ▼. ryto: 9-f Ir 7-9 v. ▼.
Wf JO ** 1? !Pf“«
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VICTHtS ŽINIOS RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

UI GYVUOJA 'MUMS’I “-J“
Senas “Draugo” draugas 

širdingiausiai sveikina sulau
kusį 25 metų jubiliejaus. Lai 
dienraštis “Draugas” drau
gauja su kiekvienu lietuviu po 
visą pasaulį.

Lai skleidžia šviesą ir tie
są!

Lai drąsiai kovoja su tiky
bos priešais!

Lai visi lietuviai skaito 
“Draugą”, kuris yra vienin
telis katalikų dienraštis Ame
rikoj.

Lai visi geros valios lietu
viai pasidarbuoja “Draugo” 
išplatinimui!

Lai visos draugijos sutarti
nai remia ‘Draugą”!

Lai būna visų atdaros du
rys “Draugui”!

Dienraštis “Draugas” yra 
pasirengęs visados atsilankyti 
pas kiekvienąl lietuvį. Tat, ma 
lonūs broliai ir sesutės, lietu

Brighton Park. —- Susirinki 
mas Sv. Pranciškaus rėmėjų 
įvyko lapkr. 11 d., parapijos

va' mokyklos kambary. Kaip vi- 
kare. Vakarienė 8 vai. au įdo- saom<ltj k sj sykį 8M.
mia programa, kurią išpildys

mos. Seimo pradžia 2 vai. Iš
kilmingi Mišparai 7 vai

Marijonų klierikų grupė. 
Gruodžio 16 d. Šv. Teresės

4 aktų drama, kurią parašė 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C. 
Pradžia 7:3d vakare. Žymes
nes roles loš A. Šturmaitė — 
Šv. Teresė; A. Varaniūtė — 
Celeina; J. Daniūnaitė — Mo 
tina Agnietė.

1935 m., sausio 13 d. “Min- 
strel Show”.

AUGA ŠV. KAZIMIERO 
KARAL. DRAUGIJA

mas buvo skaitlingas.
Iš Labdarių seimo praneši

mą darė P. Vaičkauskienė. Ko 
misija rengiamo bunco party 
(O. Ivinskaitė) pranešė, kad 
svetainė paimta, bilietai pa
daryti ir narėms išsiuntinėti 
Pramoga įvyks gruodžio 2 d., 
parapijos svetainėj. Narės pra
šomos paaukoti dovanėlių.

Pakvietimas į Tėvų Marijo
nų rėmėjų seimą, kuris įvyks 
gruodžio 9 d., priimtas, išrin
kta atstovės ir paskirta aukų 

Atsilankęs svečias F. G ūbi-

Marųuette Park. — Smar 
kiai auga nariais Šv. Kazimie 
ro Karalaičio draugija. Praė
jusiam susirinkime įsirašė ke-l 
lėtas vyrų ir moterų; visi žy
mūs veikėjai. Baįgiant reika- 

viai, dabar geriausias laikas svarstyti, atsilankė kun. 
užsisakyti dienraštį ‘Draugą’. R®RU^S ir pakvietė drau

zKaina visiems prieinama. Pa
kalbėkite su vietiniais “Drau
go” pardavėjais!

Su gilia pagarba

Senas “Draugo“ Draugas
I

WEST SIŪEŽINELĖS
Lapkričio 23 d. visa parapi

ja dalyvauja Sutvirtinimo Sa
kramento iškilmingose pamal
dose. Pradžia 7:30 vakare. A- 
tvyks Jo Ekscelencija Wm. 
O’Brien, didis lietuvių prie- 
telis.

Lapkričio 28 d. įvyks lai
mėjimas $15.00 auksu. Laimė
jimui aukas suteikė Jonas 
B renta, Metropolitan State 
prezidentas, ($10.00) ir S. D. 
Lakavičius, graljorius ($5.00).

Lapkričio 20 d. prasidės Ne 
kalto Prasidėjimo Sodalicijos 
novena prieš Nekaltą Prasi
dėjimą.

Gruodžio 2 <1. medinė para
pijos vakarienė. Pradžia 6 
vai. vakare. Šeimininkėms ne
valia tą dieną virt namie va
karienės. Visi turime pavalgy
ti kartu iškilmingai parapijos 
valgomąjam kambary.

Gruodžio 9 d. Marijonų Ko
legijos Rėmėjų seimas. Iškil
mingos šv. Mišios 10 vai. rv-

ų VEIKIA LRKSA 
33KUOPA

. Roseland. LRKSA 33 kp 
rengia 25 m. gyvavimo pami-

GERAI PASIRODĖ
Chicagiečiai “Draugo” akai 

tytojai, pavartę “Draugo” ju 
biliejinį numerį, gali įsitikinti, 
kad Bridgeporto kolonija ge-

nėjim, lapkr. 25d, parapijos Ne vienM
svatamė, su patu., programa,. kad ^„5^
būtent magikas iš Kanudos ror . .° tame numeryje pasirodė ge

riausia už visas kitas koloni
jas

dys įvairius triksusj iš zuikio 
padarys karvelį ir taip toliau. 
Dainuos jiar. choras.

Kadangi dabar eina Sus-mo 
vajus, bus plačiai aiškinami 
organizacijos reikšmė ir jos 
nauda lietuviams katalikams. 
Kalbėtojais bus kuopos dva
sios vadas, Sus-mo ceųtro pi
rm. ir vienas organizatorių. 
Visiems, ypač. jaupimui, svar

sta kvietė skyrių prisidėti prie 
"Draugo” jubiliejinio konce-,kl'ta^’8 

rto. Kvietimas priimtas. Bė-
mėjos nutarė “Draugą” nuo
širdžiai remti ir paskyrė au
ką.

Viešnia Pukelienė Šv. Pran
ciškaus rėmėjų 1 skyriaus ra
štininkė pakvietė mūs skyrių
į vakarį 10 metų sukakčiai pa TowB „f _ visu gmtt. 
minėti. Kvietimas priimtas ir rkumu kuopa rengiasi prie bu-giją pasidarbuoti parapijos ba 

zare. Gerb. klebonas sakė ne
užilgo tikisi matyti visus vy
rus ir moteris Šv. Kazimiero 
Karalaičio draugijoj. Sakė, pa 
sidarbuokite ir aš padėsiu. 
Klebono kvietimas vienbalsiai 
priimtas. Dr-ja užėmė tris da- 

į rbus; prie jų darbuosis: P. Pe 
trikas, A. Vyšniauskis, A. Gra 
sinskis, Venckus, A. Stočkus; 
P. Rauskinas, Kaz. Šimkus ir 
P. Gailius prie serijų parda
vinėjimo. Be to, dr-ja pasky
rė 10)dol.

Skirtą kvotą $100.00 dr-ja, 
be abejo išpildys su kaupu.

Nutarta po priešmetinio su
sirinkimo suruošti bendrus už
kandžius, vien tiktai nariams 
ir tiems, kurie įsirašys tą die
ną. Nyrintieji įsirašyti, prašo
mi pasinaudoti proga Įstoji
mas tą dieną bus dykai. Vy
rai ir moterys priimami ly
giomis teisėmis. Priešmetims 
susirinkimas bus gruodžio 2 
d.

1 PA l N U!

3CSC
^ELLER _ I

Nuo Neuralgišką 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleriz visuomet 

palengvina skausmai

CICEROS ŽINIOS
Cicero Lietuvių Iiniirove- 

ment klubo susirinkimai bus 
antradienį, lapkričio ho d., 
Liuosybės svetainėj, 7 w v. v.

Kučinskai keletą sykių padi
dino savo kepyklą ir praplė
tė savo biznį po viaą Chicagą.
Praplėtė ne vien lietuvių, bet 
ir svetimtaučių tarpe. Ne ko
mplimentą darant, o teisybę 
sakant, reikia pripažinti, kad
New Proceas Baking kompa- Malonėkite viri klabinai atsi. 
mja yra d.dhaua,. duonos ke )ank . . sj T
pimo kompanija ne vien Chi _ ». ; .J ,r d mą. Atsilankę išgirsite uaug

naujenybių. RaštininkasIca8°j» o visoje Amerikoje. Ku
’činskai prisideda prie rėminio Bridgeportas yra seniausia .

. i- a • i . •• ■ ,u«tuvjų visuomeniškų darbų.Chicagos lietuvių kolonija irf „ , , . , ,
A , , a a_, v • Remia labdaringus darbus irmatome, kad ta senatvė bn- ... ~ .J a • , veikimus. Daug biednųjų kasdgeportiečiams nepastoja ke

lio dėtis prie visuomeniškų da

. — —— k
IŠ DAUGELIO VIEKAS

rbų.

BoHAtaI to nnaujo pasaulinio mie
sto, kuris per SlmtmetJ ui&ago prie 
Mlchlgan ežero, kad plėstini toliau 
1 vakarus per lygumas, vaizduojasi 
žmogaus vaidentuvėje puošniais. gy
vais, žmonių Išdirbtais, meniškais, 
senų žmonių padavimų reginiais. 
Nuostabumas Ir grožS, spalva Ir 
orma, džiaugsmas Ir nubudimas. Uos 
vaizdžios atmosferos, taps realus, ka
da trečiu kart po vadovyste Daily 
New«, Chicagos Tautų Karnivalas, 
publikai patieks savo žavingų, pa
traukiant) programų. Gruodžio 15 d. 
paskirta tam Jvyktul.

Tame laikotarpyje bus daugel va
karų pašvęstų įvairioms tautinėms 
grupėms. Kiekviena grupė savu bū
du atvaizduos savo pradžių, dramo
je, kokiuose, dainose. Ir savo Išmint) 
Ir papročius, kurie papuošia ir pra
turtina Amerikos tėvonijų.

Negali nebūti sujaudintas pamatęs 
š) Jaunos Amerikos vaizdų, pačioj 
mūsų žemėje, su viltimi galingos 
ateities peržvelgiant garbingų ateit), 
kad atgaivinus prabočių papročius 
Ir apslrėdtius gražiu kaimiečio dra
bužiu. Išsiimti Iš dėžės drabuž). ku
ris jprrlmlnl senovės atminimus, tų

_____ ,______,__ . ______ , drabuž) kur) tėvai nešiojo. Tai at-
oo „4 m V.TJ17TU,, į sltlko prie Skandinavijos fjordo, ar- 
33 Si., ŠI. k emeris, 3311 ftvecarijos kalnų kantone^ arba
anica avė., F. Vaičkus, 634 W. | “‘“‘lam itaiijo.

Į kuriam kokiam Balkanų sodžiuje.
35 st., S. Mielinis, 3404 So. I Siūlas verptas rateliu, audinys aus- 
.. . ait ' 04. ; ii OOrtll1 taa namų staklėmis, dažytas namieUnion avė., W. Stasiuhs, 3300 K(unlntalB dalaU.
So. Union avė.

dien gauna duonos jų parduo
tuvėje.

'Gerai Bridgeporte laikosi 
keletas kitų duonos kepyklų. 
Čia reikia paminėti Aleksis

Bridgeporte tebegyvena bū
relis “oldtimcrių”, kurie bu-

bu dabar įsirauti be įstojimo V? p,rm,#J1. th‘TL m 3339 So- Mor^" 8t'
Insnomenmmme darbe. Tebe- A w 35 j
gyvena keletas seniausių biz
nierių. Štai tas veiklių ^‘old- 
timerių” būrelis.

Juozapas Gurinskis, Juoza
pas Garuckas, Simonas Šlepa- 
vičius, St. Daugėla, K. Jaku- 
baitis, Izidorius Nausėda, A- 
leksandras Rokas, B. Kilevi- 
čia, Jurgis Polijanskas.

Iš jų kai kūrie tebėra savo 
senuose bizniuose. Kaip va S.
Daugėla po senovei varo sa
vo pienininkystę, 3251 So. E- 
merald avė. S. Slepavičius po 
senovei gerai venčiasi savo 
“olgelio” bizny. K. Jakubai- 
tis tebevaro “hardware” Biz
nį, 3240 So. Halsted st. Iz.
Nausėda dabar turi modemi
šką užeigą, 3201 Lituanica a- 
ve.

Buvo laikų, kada Bridgepo- 
rtas geriau stovėjo. Su depre
sija ši kolonija smuko, bet 
kai kuriais atvejais kilo. Kai 
kurie bizniai per depresiją, la
ibai žyfo$ R£8gre»ą padarė.

Žymiausią progresą tame 
padarė New Process Bakery 
Co., 3401 So. Morgan st. Jos 
vedėjai yra du -broliai Kučin
skai — Valerijus ir Longinas.
Tai sumanūs ir veiklūs biz
nieriai. Per depresiją broliai

mokesčio. . z
9 vai. prasidės šokiai, ku

riems grieš gera orkestrą. Ti-

tik 25c; vaikams 10c.
Rengėjai

Iš MOTERy SĄJUNGOS 
21 KUOPOS VEIKIMO

Lukas, 3339 Lituanica avė., L. 
Gotautas, 2803 So. Emerald 
avė., Kavaliauskas, 841 W. 33 
st.

Dauguma lietuvių bučernių 
ir grocernių Bridgeporte. ge
rai laikosi ir yra moderniškai 
įrengtos. Tokių biznierių tar
pe verta paminėti P. Domb- 
rauskas, 858 W. 33 st., K. 
Beinarauskas, 3301 So. Eme
rald avė., A. Budris, 937 W.

visos pasiėmė bilietų sukaktu 
vių vakarė.

Pr. Vaičkauskas pakvietė į 
labdarių karnivalą, kūris į- 
vyks lapkr. 28 d. Lietuvių Au
ditorijoj. Kvietimas priimtas 
ir nutarta dalyvauti.

Sus-mas baigtas malda.
Rap

SĖKMINGAS SIMANO
DAUKANTO DR-JOS 

BALIUS
Bridgeport. — Simono Dau 

kanto draugijos 41 metų su
kakties paminėjimas (balius) 
spalių 28 d., Lietuvių Audi
torijoj pavyko. Narių ir svv 
čių atsilankė daug ir visi link
sminosi prie geros orkestros. 
Buvo ir programa. Nariams, 
kurie per 12 ir 24 m. neėmė 
pašalpos, suteikta garbės do
vanos. Tokių narių buvo 10„

nco pirty, kuri įvyks 9 d. 
gruodžio, parapijos svetainėj.

Sąjungietės,/kaip kas met 
steigia virtino, kepimo ir siu
vimo kursus. Vedėjos O. Nor- 
kiąnė, M. Sudąikienė. Šių /me
tų pirma pamoka įvfko pra
eitą antradienį. Susirinko ne
mažas būrys ^ąjungiečių iV 
nesąjungiečių, nes kursus gali 
lankyti ir uesąjungietės.

Tą vakarą yiena jsąjungie- 
čių Ona Vainienė minėjo gi
mimo dieną. Tą proga iškeptas 
tortas ir sudėtą linkėjimai.

Knrsai eis kas antradienį 
parkučio virtuvėj. Kas nori, 
ko pasimokyti,• kviečiamos at
silankyti Korespondentė

Iš POLITIKOS LAUKO
13 WARD0 LIETUVIŲ DR 

MOKfeATŲ KLUBAS

Prie progos noriu pataisyti 
Sv. Kazimiero Karalaičio klaidą, kuri įvyko lapkričio 2 

d. laidoj. Pažymėftų kad do-draugija yra vienatinė vyrų 
ir moterų draugija Marųuette 
Park. Dr-jos tikslas — teikti 
pašalpą nariams ligoje ir na
riui mirus išmokėti pomirtinę 
pašelpgaviui. Įstojimo mokes
tis $1.00. Mėnesinė 25c. Ligo
je pašalpos $5.00 į savaitę po
mirtinės $55.00. Moteriai mi
rus, vyras gauiuuūOc nuo kie
kvieno nario.

Sv. Kazimiero Karalaičio dr-

vanas laimėjo, o turėjo būti 
dovanas aukojo šie biznieriai 
Iz. Petrauskas, A. A. Junevi 
čia, J. Rizgen, Bridgeport Fu- 
miture Co., Central District 
Co., St. N. Girdvainis, Prog

Marųuette Parko lietuviai 
niekados nepalieka neatlikę 
pradėto darbo. Dabar, po rin
kimų, daug mano, kad lietu
vių demokratų veikimas baigė
si. Bet, priešingai, darbas dar 
sparčiau eina.' ■

13 ir 15 waidų klubai gerai 
gyvuoja ir auga nariais. Ai-

ress Furniture Co., ne tik do-1 riai ir kitatančiai, kurie iki

ja spaudos darbus 
duoda “Draugui”.

vaną aukojo, bet ir per radio 
pranešė apie balių. Aukotoja 
ms draugija širdingai ačiuo 

{ja.
visados ( Dovanas laimėjo: J. Kviet-

8. 8.

SUKAKTIES PR06A MO
DERNIŠKAI ĮRENGĖ

Brighton Park. — Midland 
Barber ir Beauty Shop, 4182 
Archer Avė., švenčia 10 metų 
savo biznio sukaktį. Ta proga 
kviečia visus atsilankyti. Mid
land Barber ir Beauty Shop 
savininkai Murauskai biznį iš
taisė sulig vėliausios mados; 
viskas įrengta naujai, moder
niškai. Kainos numuštos taip,

Nervuotas — Susierzinęs?
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuolu ar zunterzlnualuT 
NUO A-TONE eutelks greitų pagelbų.
Tol yra tlenim nervų tinklui tonikas 
Ir veikta akėt Inu vleal nervų ztete- 
mst Nervingumas daro tmonee er- 
itata Ir nemaloniais. Suvaldyklt zavo 
nernn zu NUGA-TONE Ir greitai 
užmiršit bėdaa. NUOA-TONE neturi 
prasto skonto. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pifmklt vi
so mėnesio trytmentų už Vienų Do
lerį Jei rezultatai nepatenkinu Jūsų
pinigai bus *^rd“*d* *ri kad visuomenei būtų galimagarantuoja visi aptiek oriai. Neatldė- • * r>
įlok it saukit bonkų šiandien. Ven- naUmznli 
k lt pamainų. Reikalaukit Ukro NU- “Oa-TONE

Nuo užkletėllmo Imkit—UOA-SOI.
- Jdealų bluoeuotojų vidurių ŽSe Ir
60c.

Linkime Murauskams pasi
sek irtio.

kus, A. Jaunis, S. Vesotienė 
B. Zalatorienė, P. Jonikas ii 
Laskiūtė.

Susirinkime lapkričio 1 d 
priimti 3 nauji nariai: J. Raš- 
tutis, A Tverijonas ir K. Ka
džius; visi jauni vyrai. Kurie 
nebuvo tame susirinkime, ga
lės sekančiame susirinkime tą 
patį padaryti. Baliaus rengi 
mo komitetas išdavė raportą 
kad vakaras pasisekė ir drau 
gijai liko gerokai pelno.

Nutarta pasiųsti padėkos 
laiškus aukotojams.

Draugijos vardu, tariu ačiū 
ir dien. “Draugui” už talpi
nimą korespondencijų. Tas žy 
miai pagelbėjo sutraukti daug 
svočių į balių. Peter Kiltis

šiol lietuvius vedė kur norėjo, 
kada nebuvo organizuoti, jau 
pamatė, kad jų vadovystė lie- 
tiįviams nereikalinga.

Iki šiol tie svetimtaučiai, 
jų vadai girdavo lietuvius ir 
ragindavo susiorganizuoti į 
tam tikrus klūbus, kuriuos jie 
galėdavo prilenkti prie bile 
partijos ir laimėti balsus. Po 
rinkimų ateidavo ir mandagiai 
padėkodavo ui gražų darbą.

Dabar jau kitaip. Lietuvia
ms neužtenka būti piliečiais 
ir kitiems vergauti. Lietuvių 
Demokratų organizacija jau 
pripažinta regnlerės demokr. 
partijos ir neužilgo galės rei
kalauti, kad ir lietuviams bū
tų duodami kai kurie darbai 
ir politikoj lygiai stovėtų su 
kitomis tautomis.

(KArryRTTF ir platm 
KITU! “tMAbGĄ’- „

Pripratę pirštai ištvermingai ke
deno minkštas gijas.. Tam darbe bu
vo ašarų ir buvo dainų — kas žino? 
— Ten buvo svajojama apie dldžlu- 
1) lalva. platų vandenynų ir už Jo ša

muose, bet remia visuomemš- ’ 1| telkiančių geras gyvenimo progas 

kus darbus ir yra nuolatiniai sav0 «yvent®Jwn’-
“Draugo” skaitytojai. Tokie į prie senoz muzikos Ir dainuoja se-

biznieriai užsitarnauja visų ^n^udSiM p*/
audžiami vienam vakarui, kiti nauji

Šie biznieriai ne vien pavy
zdingai verčiasi savo užsiėmi-

tautiečių paramos.

SPORTAS
šeštadienio Futbolo 

Rezultatai:
Notre Dame M — Northwenterti 
Plttsburgh »t — Navy 7 
Puntae 7 — Fordham 0 
WiM-onsta 7 — IIMnols S 
Caraegle Tech B —, Doqnesne 0 
Ohlo State 34 — MU-blgan O

Į LIETUVĄ
SPECIALIAI NUPIGIN
TOMIS Į ABI PUSI KAI
NOMIS

ir augštyn
TREČIA KLESA

Į BREMENĄ AR HAMBURGĄ
apribotam viešėjimui Europoje

BREMEN
EUROPA

GREIČIAUSIA KE
LIONE Į' SENĄJĄ 
TĖVYNĘ

Deutschland — New York
Hamburg — Albert Bailiu
Ganūs Hapag Ekspresiniai Garlaiviai
Jei negalite jūs patys vykti į užjūrį, 
tai atsikvieskite savo gimines iš Euro
pos atlankyti jumis Amerikoje šiomis 
žemomis kelionės kainomis.

Klauskite artimiausio jums 
• Laivakorčių Agento.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 WEST RAHDOLPH STRKET, CHI C Ado, ILK

riEAI. (STATE SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Priziraiykite Į Mūzų Spnlką. Tehdngumu Pamatuotas Biznis
2608 WE8T 47th STREET Tel. LAPayetto 1083

pinasi ) naujų tautų, žmonės vieno 
formuojasi Jų vieton. Jie maišosi ir 
gyvenimo, vienos kalbos ir vienos 
Ištikimybė*. Jiems priklauso ateities 
prižadas, Ir toje ateityje yra žvaigž
džių virš Juostelių.

Tai yra reikšmė Tautų Ka«-ntvalo.

P, CONRAD
Zotogkafas 

Atsidarė nuosavų, mo
demiškų ztudlo su Hol- 
lytrood švleeomls.

4B0 WEST «Srd ST.
&840—asas

JOHN B, BOROEN
Lietuvis Advokatas 

1201 W. Cermak Boad 
(West 22nd St.)

(Metropolitan Stato Bank Name) 
Valandoz Kazdlen nuo » Iki 5 

Pnaodėllo, Seredoa Ir Pėtnyčloa
vakarafo • Iki t 

Telefoaa* CAMal 1I7B 
Mamai: 6469 S. Rockwell St.

Tetefonaa REPublIc MOO

ANGLĮ (I Kam mokėti aukštas 
kalnas, kada galite pirkti keriau
žius tiesiog Iš mainų. Screenlngs. 
14.76; Mine Run, $6.76; Lump or 
•«». 16.60. ■■ .. ........................................

NORTHERN COAL OO. 
lAwndale 7666 Merrlmac 2521

Cranc Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago, 11L
Rū. RUPUBUO S4M

Katrtz pzrkata Anglis iš 
dralverlų, dužkite juos J 
CRANS COAL. CO. Gausite 
geresnes anglis, ui mažiau 
plntgų.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Nerta Ploniu Ir Storus Vilnoni. 
Hvederlus (Iri Vyrų, Moterų.

NEmA^|^ONS»"pANMA- 

KAS PEL MOTERV IR 
VTRV.

Taiso senus svedertus

F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tri. Vletory S4«« 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadlen i a I b
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