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ITALAI LAKONAI SU BOMBOMIS 
NUKOVĖ 2,000 ETIOPIEČIŲ

PENKI LĖKTUVAI SUSKYLĖTI SU 
ETIOPIEČIŲ ŠAUTUVŲ KULKOMIS

Etiopiečiai puola italus
pietiniam karo fronte

JAPONAI PASIRENGĘ “IŠLAISVINTI” ŽIEMIŲ KINIJĄ

»'T25S±.'~ ™ * SUŽNYBTI
ETIOPIEČIUSnešimu, italų lakūnų bombi- j 

ninku eskadronas vakar ture- , ______
jo dideles kautynes su etio- | MAKALE, Etiopija, lap- 
piečiais Makale apylinkėse. kr< 19 _ Dvi atskiros spar.

20 lėktuvų eskadronui, kaip £jaj veikiančios italų kariuo- 
paprastai, vadovavo Musso- j koliumnos žvgiuoja
linio žentas grafas Ciano. Es dvipm -onais Temblen kalnŲ
kadrone buvo ir Mussolinio 
du sūnūs lakūnai.

Netoli Makale lakūnai ne

link, kad sužnybus ten etio- 
piečius, kurių yra iki 30,000, 
ar daugiau, ir kuriems vado- 

tikėtai susekė etiopiečių dide- j vauja Ras Savoum, buvęs Tig
lę stovyklą, kurioje buvo ke 
liolika tūkstančių kariautojų. 
Apie 2,000 etiopiečių nukau
ta su bombomis ir kulkasvai- 
džiais. Iki jie išblaškyti, pen

re provincijos gubernatorius. 
Tuo būdu norima priversti 
etiopiečius, kad jie rimčiau 
pasipriešintų stodami į kau- 
tvnes. Italai tikisi tuo keliu

ki italų lėktuvai suskylėti su i įveikti stiprias etiopiečių pa- 
priešo šautuvų kulkomis. Pa- jėgas ir po to lengviau pa
ties grafo Ciano lėktuvas ir siekti Amba Alaji — svarbių 
kitas, buvo priversti veik pa- strateginę sodybų, 
sukti Makale link ir ten nu- Nežinia, ar šis žygis pasi- 
sileisti, kad išvengus Hukri- į seks italams. Italų žvalgai ir 

, lakūnai praneša, kad Ras
Vadovybė aukština Musso

linio sūnų karžygingumų. Sa
ko, kai jie netekę savo- lėktu
vuose kulkosvaidžių šovinių, 
tai prieš etiopiečius panaudo
ję šautuvus, kuriuos turi lėk 
tavuose.

HARRAR, Etiopija, lapkr. 
19. — Pietų rytiniam karo 
fronte etiopiečių vadas Eyle 
su savo pajėgomis sukėlė 
kontratakas prieš italus tarp 
Anale ir Gorrabai. Italams už 
duotas didelis smūgis ir atim 
ta nuo, jų Anale.

Savoumo pajėgos pasilieka 
Temblen kalnuose ir laukia 
pasirodančio priešo. Kaip vi 
sados, taip ir šį kartų žy
giuojančių italų koliumnų pr
iešakyje yra kolonijų karei
viai. Tikrieji italai pasilieka 
toli užpakalyje. Anie toji iš
tvermingesni ir drųsesni už
italus. teu gavę fondų savo žygiams.

Cen. de Bono savo vadovy | Sakoma, būsiu, iškelta aik-
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Didžioji istorinė Kinijos siena ties Šanhaikwan, kur ji atsiremia į jūrų. ši 
siena atskiria žieminę Kinijos dalį nuo Mandžiuko. Japonų kariuomenė jau per
ėjus šių sienų, kad žieminės Kinijos provincijas atskėlus nuo Kinijos valsty
bės ir įkurus naujų “autonominę” valstybę. (Acme Photo.)

LENKAI TEISIA 12 
UKRAINIEČIU

(VARŠUVA, lapkr. 19. —
Čia imta nagrinėti byla dvy
likai jaunų ukrainiečių, kalti
namų vidaus reikalų ministe-

KATALIKYBĖS PLATINIMO DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS CHICAGOI

DALYVAUJA APIE 50 ARKIVYSKUPŲ 
IR VYSKUPŲ

Katalikų Bažnyčios Plati
nimo draugija šiandien atida 
ro metinį susirinkimų Chica
goj. ‘ •

Susirinkiman suvyko apie. 
50 arkivyskupų ir vyskupų, j

Draugijos priešakyje yra 
.Jo Efese. vyskupas W. D. O’- 
Brien, Chicagos vyskupas pa 
galhininkas. Susirinkimas į-, 
vyks draugijos būstinėje, 360 Į 
No. Michigan avė.

Jo Eminencija Kardinolas 
Alundelein pirmininkaus susi
rinkimui. Paskiau hus paruo
štas užkandis suvykusiems 
svečiams arkivyskupams ir 
vyskupams. Po užkandžio 
Kardinolas pirmininkaus A- 
merikos Katalikų Misijų 
boardo metiniam susirinkime.

Katalikų Bažnyčios Plati
nimo draugija rūpinasi na
mų (Amerikos) misijomis.

REIKALAUJA TIESON TEN, KUR ITALAI NETURI
TRAUKTI KARDINOLĄ PASISEKIMO KARIAUTI
BERLYNAS, lapkr. 19. — į “VVASHINGTON, lakr. 19.

Pagoniško judėjimo Vokieti- — Etiopijos valstybės dalis 
joje vienas vadų, prof. Ar- Danakil yra nepaprasta dy- 
thur Dinter, reikalauja, kad kurna. Apie 400 mylių ilga ir

rio B. Pierackio nužudymu. Į nacių vyriausybė patrauktų apie 150 mylių plati. Prasi 
Ministeris nušautas 1934 m. įtieson Jo Eminencijų kardi- 
Varšuvoje. uolų Eaulhabprį, Miuncheno

(Municbo) arkivyskupų, už 
tai, kad jis aukštinus žydus.

KOVA PRIEŠ SUTARTĮ SU 
KANADA

VVASHINGTON, lapkr. 19. 
— Vos spėta paskelbti preky 
bos sueartis su Kanada, tuo 
jau pasigirdo protestų. Pa
žymima, kad Kanadai pada
ryti dideli nusileidimai, nuo 
kurių daugiausia nukentės 
krašto ūkininkai. Nurodoma, 
kad krašto vyriausvbė varžo

ŠIANDIEN “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA Iš 

WEDG STOTIES
Šiandien 4 vai. popiet bus 

girdima “Draugo” radijo 
graži programa iš stoties 
WEDC, 1210 kil.

Naciai stačiai apanka be
kovodami .prieš žydus. Tai 
teutoniška “kultūra.”

deda nuo italų kolonijos Eri- į-._, . . , , , ... x A v. . . , ' ūkininkus, kad pe mažiau gatrejos ir tęsiasi stačiai pietų ; . . . , . x
1- 1 1 • A J J- . 'mintų valgomųjų produktų,Imk iki Djibouti — Addis A- . .. ; \ ,, , ,. .. .‘moka jiems uz tai bonusus,
baba geležinkelio linijos. Kai1 .v „ , . . .

. . „ . . , . . „...įOM Kanados importuoja tuos
najam šone driekiasi dideli1 , , , ,, , . , v. . . . produktus be muito,
kalnai, o dešiniajam — susi-

Apart rinktinės muzikos ir 
įvairių pranešimų, p. K. Rač- 
kienė patieks šeimininkėms 
patarimų, kaip gaminti Smi
gius, ir paduos valgių gami- 

Įnimo receptų.Lenkų policijai ėmė ilgų lai 
kų susekti ir sugauti kaltina
muosius. Vyriausias sankalbio 
vadas ukrainietis Hric Ma- 
ciejko suspėjo pasprukti Ce-
koslovakijon, sako policija.--------------- —

Įveliama ir Lietuva Kai- TAI VOKIEČIŲ REIKALAS,
tintojas pareiškia, kad, girdi,, 
ukrainiečiai vyriausių būklę 
turi Kaune ir san kalbininkai

SAKO AMBASADORIUS
.» f /, ,1 ♦

siekia su prancūzų kolonija 
Somalija. Italų kariuomenės 
viena koliumna seniai bando 
per šių dykumų veržtis pietų 
link. Tačiau jai nesiseka.

Respublikonų partijos va
dai sutartį su Kanada panan 
dos politinei kampanijai 1936 
metais prieš demokratus.

Kai kas reikalauja atšauk-

IMPERATORIUS KARO . 
FRONTAN

bę laikinai perdavė savo šta
bo viršininkui ir išvyko Itali
jon. Gen. de Bono vieton at
vyksta naujas vadas gen. P. 
Badoglio.

^MUSSOLINI GRASINA IR ITALAI ŽUDO MOTERIS 
AMERIKAI IR VAIKUS

ROMA, lapkr. 19. — Italų 
vyriausybė grasina neužmirš
ti ir U. S., jei ta valstybė lai

ADDIS ABABA, lapkr. 19. 
— Italų lakūnai bombas svai 
dė Enderta sodybon, netoli

kysis neutralumo Italijos at- ■ Makale. Nužudyta ir sužeista 
žvilgiu taip, kaip diktuoja i eilė moterų ir Vaikų.
Anglija.

EGIPTIEČIAI PROTESTUO 
JA PRIEŠ ANGLIJĄSUSKYLĖTAS MUSSOLI

NIO ŽENTO LĖKTUVAS
ŽENEVA, lapkr. 19. — 

PARYŽIUS, lapkr. 19. — Egipto nacionalistai įdavė T. 
Žiniomis iš italų karo fron-, Sųjungai protestų, prieš An-
to Etiopijoje, etiopiečiai su 
šūviais suskylėjo Mussolinio 
žento grafo Cianoi lėktuvų. 
Cianui pasisekė laimingai 
grįžti į Makale ir ten nusi
leisti.

glijų, kuri nesiskaito su Egip 
to karalystės nepriklausomy
be.

5 MILIJONAI DOL SUEZO 
KOMPANIJAI

štėn dar ir kitų sensacijų.

XT ....... - v, v. ti *ių sutartį, kol ji dar ne-Nesiseknno priežasčių yra I , . ., . . 'vykdoma,daug. Tarp jų svarbiausio**.- 1

ADDIS ABABA. lapkr. 19.»
— Imperatorius Haile Selas- 
s-ie išvyko karo frontan.

, NESKIRS DOVANŲ

nepakenčiami karščiai, pOL|CMONAMS ĮSAKYTA I OSLO, Norvegija, lapkr.
i 19. — Nobelio prizų komite- 
jtas nusprendė neskirti nie
kam jokių dovanų už 1935 
metus.

dienos laiku pasiekia iki 167 
laipsnių, stoka vandens ir 
dykumų gyventojų žiauriau-

VILKĖTI UNIFORMAS
; ST. PAUL, Minu., • lapkr,..

19. — Kaip kitur, taip ir čia 
nepalankiai atsinešta į atvy-

--------------------- kusį iVokieitijos ambasadorių
JAPONAI ATSKELIA KINI-dr. Hans Luthe-r.

JOS DALI I daromus priekaištus dėl j8,08 kovos 811 flne8U-
------------ žydų spaudimo Vokietijoje, Toliau pietų link per dy-

PRIPINGAS, lapkr. 19. —, ambasadorius stačiai atsako, I vingiuoja kelios upės.
Su parsidavusių japonams bad Amerika neturi teisės 

kištis į Vokietijos vidaus rei

Cbieagos uniformuotų polic 
monų viršininkas, kap. J. 
Prendergast, įsakė, kad visi 
tie poliemonai, kurie polici-

1 kiniečių vadų pagalba šian
dien japonai nuo Kinijos at
skelia penkias žiemines pro
vincijas ir paskelbia naujų 
“autonominę” valstybę.

NUBAUSTI DU KUNIGAI 
PRANCIŠKONAI

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Nacių teismas nubaudė kalė
ti du kunigus pranciškonus, 
Boeschen ir Wurth, priklau
sančius Šv. Elzbietos kongre

LONDONAS, lapkr. 19. —
Italija išmokėjo 5 milijonu* 
dolerių Suezo perkaao kotu-, gacijai Fuldoje. Jiedu apkali 
panijai už naudojimąsi per- įtinti už fondų siuntimų į už- 
Kasu per 10 mėnesių. sienius.

KINIEČIŲ KONSKRIPCIJA 
KARO TARNYBAI

NįANKIN/GAS, lapkr. 19. 
— Kiniečių nacionalistų par 
tijos kongresas nusprendė, 
kad vyriausybė vykdytų vis
am krašte 1933 metų karo tar 
nybos konskripcijos įstatymų, 
ypač atsižvelgus į japonų 
siautimų.

Tais paupiais yra didelių mis , , , ..., . , v. . , . jos departamente tarnauja sekų ir plačiųjų lygumų, kur , .... - „ , kretoriais, per radijų prane-
kalus. Amerikiečiai neturi su-’au^a *ole ir kur *anoSl ^‘^jaig ir kiti, vilkėtų unifor- 
pratimo, sako jis, apie vokie-Ji?./™]’*' raaA» ypač važiuojant į dar-

upė Awash, kuri netoli pran 
cūzų Somalijos staiga ding
sta žemėje.

Pati dykuma yra kitados 
buvęs okeano dugnas ir vie
tomis įdubusi apie 400 pėdų

FILIPINAI GINKLUOSIS ^.iau Ra]wlon08io8 •if,r0R Pa 
_______ viršiaus. Šie įdubimai turi

TkfAKTTT* i«i m m- milžiniškus klodus druskos, MANILA, lapkr. 19. — Fi . . ’
vietomis potašo ir kreidos, di 
delius plotus lavos, o italų 
Eritrėjos šone —< eilę veikian
čių ugniakalnių.

čių “didžiuosius darbus.” 
New Ulm, Minn., atšauktas

rengtas vokiečių susirinkimas 
ambasadoriaus Lutherio pa
garbiai.

lipinu prezidentas Quezon rei 
kalauja, kad legislatūra pa
galvotų apie valstybės apsau 
gų. Prezidentas reikalauja di 
dinti karifiomenę ir karo lai- 

įvynę.

bų, arba iš darbo. Dažniau v? 
sur matomi uniformuoti po
liemonai sumažintų piktadary 
bee, sakot viršininkas.

Šių policmonu yra apie 
500. Ikišiol jie nevilkėjo uni
formų.

ten negali nė pasirodyti.
Danakil dykumų žmonės 

yra juosvi. Tyrinėtojai tvir
tina, kad jie nėra giminingi 
negrams. Greičiausia bus eg-

PADIDINTAS PR1MOKE- 
JIMAS UŽ BEKONUS

PRANCŪZIJOS KARO . i--------------------
SĄMATA ' KAUNAS. — Tarptautinė

------------- ! Diplomatinė Akademija, kuri
PARYŽIUS, lapkr. 19. “yra sdhfirusi žymiausius viso 

Parlamento finansinis komi- pasaulio valstybių vyrus ir 
tetas paskelbė, kad valstybės diplomatus, šį rudenį iškil- 
karo sųmata 1936 metais HlS piingaine posėdyje išrinko p. 
6,953,000,000 frankų — dple Stasį Lozoraitį, Lietuvos už- 
402,198,000 dol. sienių Reikalų Ministerį, savo tikruoju nariu iki gyvos 

galvos.PLATINKITE “DRAUGĄ

Stačiai puslaukinių ir žiau iptiečių su arabais mišinys, 
rių žmonių giminės apgyvena Dykumose ir įpratusiemR pus 
dykumų. Dauguma jų gyve- laukiniams žmonėms gyveni- 
na stačiai kai gyvuliai. Netu- mas. yra sunkus ir kartus. Ret 
ri jokių sodybų, arba pašto- karčiais troškulys ir badas 
vių vietų. Miega ant plikos ištisas gimines nuvaro į ka- 
žemės, o maitinasi daugiau- , pus. Tuo pasinaudoja plėšrie- 
sia žalia mėsa ir pienu. Ug- ji žvėrys ir sparnuočiai, 
iries pasidaro primityviu bū- j Danakil dykumos giminės 
du. Giminės nuolat veda tar- turi mažai šautuvų. Jos apsi
pildavęs kovas. Nužudomas ginklavusios su jėtlmis ir di- 
kiekvienas pasisukęs sveti-. Heliais riestais petitais, lyg 
mas žmogus. Baltasis Smogus kardais.

KAUNAS. — Ryšium su 
hekoninių kiaulių kainų kili
mu, nuo spalių 21 d. už stk 

į tomus į “Maisto” kiaulių su 
į pirkimo punktus bekonus bu
vo primokama prie išmoka
mosios kainos dar 3 litai pr
iedo nuo galvos.

Nuo spalių 28 d. šis primo- 
kėjimas buvo pakeltas iki 5 

, litų.
Nuo tos dienos penkių li

tų priedas pridedamas priej 
[avansinio mokėjimo. Tuo bu-j 
i du nuo spalių 28 d. supirki
mo vietoje už kiekvienų nu- 

' pirktų kiaulę bus išmokamai 
avanso po 40 litų vietoje Šių 
savaitę mokėtų 38 litų.

ORAS
į CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš ryto debesuota; 

paskiau numatomas pragie
drėjimas; šalčiau.
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Jot nepraAoma tai padaryti ir neprlsdunčiama tam tika- 
iui

Redaktorius priima — nuo ė vai, likt b ral. poplot

TIKRI VEIDMAINIAI

Kristus - Moralinio Auklė jin Pagrindastaip jau “labui susirūpino” lietuviškumu ■ 
lietuvių bažnyčiose, mokyklose ir kitose jstai- Į

«<>««• . ............................. I
Tai yru pirmojo laipsnio veidmainiavi-| Buržuaziniai Bažnyčios prie durnus mokinių būrys buvo 

riius. Jai stengiasi jaunuomenės au- Paryžiaus gatvėje jiasiutusio
Jei jums, ponai socialistai, pirmiau nerū- |4$jįniu religijų pakeisti ‘gry- šunies užpultus: nė vienas iš 

pėjo mūsų parapijos, lietuvybė ir pati Lietu- no« mokslo ir “gryno” tau- “šviesių“ praeivių nedrįso ri- 
va, kodėl dabar jus taip “susirūpinote.* ’ tinklinio pradais, bet šitie pra zikuoti, ji pati tol leidosi šu- 

Juk tai darote išimtinai dėl savo biznio, ja į mažiausia tam reikalui ti- įtini draskoma, ko visi vaikai 
nes nepajutote, kad mūsų visuomenė atsisu- nka. Tai pripažino jau toks išsislapstė, ir jk> to didžiau- 
ka nuo jūsų, kaipo katalikybės ir tautybės 
priešų.

‘gryno mokslo” atstovas, siose kančiose mirė.

PRIEGLAUDOS NAMAS Prieglaudos N urnų vargšams
—--------- ir našlaičiams.

Besirūpindami ir bešelpda- 
mi suvargusius ir našlaičius, 
labdariai tuo pačiu laiku rin-

(l)r. Jono Poškos referatas 
labdarių lti-tame seime)
Amerikos Lietuvių R. K.

Labdarių Sųjunga pačiose sa- ko ir taupė pinigus minėtam

Komunistų laikraščių redaktoriai pyks
ta, kad “Draugas” nepritaria jų organizuo
jamam “bendram frontui” neva kovai prieš 
karų ir fašizmų.

Kaip galima pritarti lokiam durbui, ku
ris dirbamas verumamiaujant i

Komunistai kalba prieš karų, tačiau jų 
“tikrojoj tėvynėj ’, Sovietų Rusijoj, gausin
ga kariuomenė yra nuo galvos iki kojų ap
ginkluota ir karui prirengta. Tos kariuonie-, 
nės jėga patys bolševikai išsilaiko. Jie ragi
na kovoti prieš fašistų diktatūrų, kuomet jų 
“tėvynėj” yra tokia griežta ir žiauri dik
tatūra, kokios pasaulis dar nėra matęs.

Labai charakteringa, kad komunistai pa
staruoju laiku visu savo frontu pradėjo rei
kalauti Lietuvos liaudžiai laisvės, sušaukimo 
seimo ir atstatymo demokratinės tvarkos, ri
šu dabar Lietuvoje žmonės neturi pilietinės 
laisvės, jie neturi nei žodžio, nei spaudos, 
nei susirinkimų laisvės.

Taip. Su tuo reikia surikti.
Bet kodėl jūs, ponai komunistų vadai, 

nė žodelio nesakot apie tai, kas darosi jūsų 
“tikrojoj tėvynėj” Sovietų Rusijoj/ Juk ten 
yra tokia belaisvė, kad ir galvoti yra už
drausta apie spaudos, susirinkimų ir veiki
mo laisvę. Ten ne’ tik nebežinoma, kas j>er 
žodis “demokratija”, bet žmonės neturi tei
sės nė pasiskųsti apie savo medžiaginius 
vargas, apie tai, kad skurdų ir badų kenčia.

Sovietų Rusijoj milijonai žmonių išžu
dyta vien tik dėl to, kari jie norėjo spau
dos, religijos ir veikimo laisvės, kad jie iš
drįso vienu ar kitu būdu pasisakyti už demo
kratijų.

Kas gali tikėti jūsų kalboms apie reika
lingumų laisvės ir demokratijos Lietuvoj ar 
kuriam kitam krašte, kuomet jūsų ideali- 
znojamoj bolševikiškoj Rusijoj žmonių ir ra
nkos ir kojos vergijos retežiais yra surakin- 

i lJfci
Jūs esat ne tik nenuoseklūs savo reika

lavimuose, bet ir dideli veidmainiai.
“Draugas” tik tuomet sutiktų pasisa

kyti už jūsų organizuojamų “bendrų frontų”, 
jei šalia reikalavimų kovoti prieš karų ir 
fašizmų, jei greta noro Lietuvai demokrati
jos, prikergtumėte kovų prieš bolševizmų ir 

, pareikalautumėte laisvės ir .demokratijos pe
rsėk jojamiems Rusijos žmonėms.

kaip Rt-uanas, kurs-pasakė: ■ artimo meilės liero- vo užsimezgimo dienose pa-1 namui.
Nežiūrint jūsų pastangų lietuvius sube- (“Pasiliko mums dar seno t i- į pavyzdžių nesurašysi nė ^ėmė ant savo pečių krikš Į Laikui bėgant vieta buvo

dievinti ir nutautinti, jie pasiliko ir katali-1 kėjimo šaknis, nors numetėm • t(įtjžiau»ius tomus- jų mo &°uiškos meilės darbų: glo-. apžiūrėta prie Marųuetie Pai
kais ir lietuviais, dėl to pakeitėte savo tak- jo (t. y. krikščioniško tikėji- tyvaį_ nei moksliški nei tau- mažutėlius, našlaitėlius ir ko ir žemės plotas nupirktus
tiku ir dabar darote biznį ne be iš socializ- Hlo) grandines. Nesąmoningai yįen krikščioniški gį. aprūpinti suvargusius sene- i tam tikslui.

lę iš principo “Viskų atnau- i ^U8» kur*e neturi nei tinka-1. Besirengiant prie statymo 
jinti Kristuje” Kas nuošird-1mO8 PastoS^s nyi kas tinka- minėto namo, beeinant prie 
žiai myli Dievų, tas negali ne- inai Pažiūrėtų, o patys dar vykdymo savo šventų užsimo- 
mylėti ir jo atspindžio Žmo- ne»ali sav^s aPsil'ūpinti. jimų, užeina pasaulinis karas,
gaus asmenyje. Jei žmogaus &i sųjunga nuo pat jos gy-
asiiiuo nėra Dievo atvaizdas, vavimo pradžios iki šių dienų

vis dėlto naudojamės atstum
tais mūsų moralybes liekanų 
pagrindais. Gyvename šešėlių, 
tuščio indo kvapu. Po mūsų

mo ir bedievybės skleidimo, bet lyg tie vil
kui, prisidengę avies kailiu, stengiatės vi
suomenę išnaudoti kitokiu būdu — savo neva 
lietuviškumu.

Katalikai mokėjo parapijas įsteigti, baž-,žmonės gyvens, šešėlio šešėliu, 
nyčias, mokyklas ir kitas įstaigas pastatyti1 kuris bus perdaug silpnas mai 

i ir užlaikyti be jūsų pagalbos, pajėgs ir jų Į*stas”. Ir iš tiesų “grynas” 
lietuviškumų palaikyti. 'mokslas ir “grynas” tautiš-

...... i j u - v- , .. kūmas sudaro perdaug lengVisi žinome, kad bažnyčias pastate lie- • a , .
tuviai. Lietuviams jos tarnauja ir tarnaus.

Jei kur nors kas nukryps nuo to tikslo, į
kam mūsų bažnyčios ir kitos įstaigos buvo

KITI VEIDMAINIAI

vų maistų žmogaus dorai pa
laikyti. Jei pažvelgsime į isto-

| rijų, tai pastebėsime, kad nė 
[viena tauta nežuvo dėl skur-

Kristaus krauju atpirktas, tai 
žmogus nėra vertas mūsų mei
lės ir ypač mūsų pasiaukoji
mo. Nei moksliškas rezonavi
mas nei tautiškas susiprati
mas negali įkvėpti artimo mei 
lės.statytos, patys katalikai žinos, kokių prie- , . . ... ,

. . . . . . . do ar mokslo žinių trukumo
luomų imtis, be jūsų pagalbos ir šlykščios ,Rurios tautos žuvo? to8 žuvo Į “Grynas” mokslas ir “gry-
bei veidmainiškos agitacijos. ... ... ... . , ’• jn:as” tautiškumas žmoguje” J Idėl tikėjimo stokos ir dėl mo-{ . ° J

----------------- -— Į i -i • mato tik gyvulį. Ne veltui vie-'rales pakrikimo. ‘
Žinomas žurnalistas A. Bružas išleido, 'nas nacionalsocialistų autori-

Lietuvoje naujų laikraštį “Darbo Lietuva”,1 Mokslas be krikščionybės !tetas pasakė: “Wir sind niekt

nešė ir tebeneša pagalbų naš
laičiams ir vargšams, kurių 
skaičius šiais sunkiais laikais 
žymiai padidėjo ir dar labiau 
apsunkino labdarių darbų.

Nepaisydami tų sunkumų, 
labdariai, persiėmę Kristaus 
meile, neša šviesos ir džiaug
smo spindulius į suvaigusias 
šeimvnas bei atskirus žmones.

skiriamų Lietuvos darbo žmonėms. Jau išėjo negali palaikyti moralinės gy-į objektiv, wir sind deutsch”.siunčia prie Augščiausio
keliolika numerių, iš kurių matyti, kad laik- veninio tvarkos ir negali žino-jj,^ y grvnas natūralizmas, UZ_,1UnUS^ ..a...1sl®as*

. • • , . . . -. .. ,.r..iii-v2nii<i;.l9i«W!<>riinM>nu>i L • . . . lai katalikiškos akcijos da-
rastis yra gyvai vedamas ir, jei jis iš savo gui is-vepu uiuzuos ai ūmu mm-, kuriuo viskų galima pateism- , , f K ’at h” 1
tikslo neiškryps, be abejonės, bus naudingas j°s einančio lierojiz-, jt,į pav mokykloj 80 nuoš. 1 a” U1-1 Pa* ?
..................., . . . , tunui kriL-iėini.vKt ir -, .... mas ant žemes atlikinėjo irir kraštui ir darbininkams. 1HO> tuo taipu kukstionj be n | vaikų yra onamstai, tai vis- , .

be aukšto mokslo pagalbos j kas tvarkoj, jei tik vaikai tau- lni° m° 
pagimdė nesuskaitomų daugy , kiškai susipratę, jei jie did- 
bę artimo meilės didvyrių, pa- įįuojasi savo tautiškumu. Tie- 
vyzdžiui, šv. Povilas Apašta- sa, karo jr svetimos priespau- 
Jas neturėjo tiek mokslo žinių, jos metu tautiškumas gimdo 

herojus, bet ir tas herojizmas

LIETUVĄ APLANKIUS 
_______ Rašo L. Simutis .

AUAULKAS±mlwM.y rUoKYCIAI ”
Jei kas .vuune uzavieūia pusryčių, taiikiek «*« laik1 “teligentai, U- 

išaakstų gali žinoti, kad juos pavalgius ue-l*’'au '*sanie JĮtoinos valdoma 
reiks nei pietų, o gal ir vakarienės nenorėsi
valgyti.

Tokiuose “pusryčiuose” rasi stalų ap
krautų žuvim, mėsa, daržovėmis ir kitokiais 
gardumynais.

Taip buvo, kai užsieniečiai laikraštinin
kai susirinkome į p. A. Bružo, žinomo žur
nalisto, butų Žaliųjame Kulne, Lelijų gatvėj.

Buvo tai rugpiūčio 11 d. po iškilmingų 
pamaldų Bazilikoj, po pasimatymo su gar
binguoju veikėju kan. P. Dogeliu.

daugiausia yra “šešėlio šešė
lis”.

Kariškas herojizmas eina ne 
iš tautiško natūralizmo, riet 
iš pakelto masių religingumo. 
Kai nuo karo audros visos že
miškos vertybės susvyra, tuo
met amžinos ir nepraeinamos

me pasaulyje rinko aukas ba-' b
do ištiktiems žydams, kurie 
norėjo jį užmušti ir buvo ro
mėnų valdžiai išdavę. Šv. Pau
linas, Noli vyskupas, vargu 
benusimanė apie tiksliuosius 
mokslus ir apie karingųjį tau
tiškumų, bet, kai visų savo ir 
bažnytinį turtų atidavė belai- pasidaro žmonėms ar-
svių išpirkimui, pats pagaliau ^riiesnės ir brangesnės. 1914 
parsidavė į verguvę, kad per ,neta‘s giesmė Ein feste Burg

“Pusryčiauti” atvyko iZkai kurie Kau- tai iš»eIbėtll iš j°a vienos nn-|lst mJ3er skalbėjo net
1 ūso Liauti atvyko ir kai kurie Kau . vokiečių didmiesčių gatvėse.

no laikraščių redaktoriai. Buvo ir p. Alan
tas, “L. A.” vyriausias redaktorius.

Šis redaktorių susirinkimas sušauktas, 
kad ne tik pavalgyti, bet ir pasitarti apio 
pasaulio lietuvių žurnalistų konferencijų ir 
kitus reikalus. Jame nutarta tokių konferen
cijų sušaukti įk> kongreso Klaipėdoj ir Ge
ruliuose, kur Lietuvos žurnalistų sųjunga tu
ri savo vasarnamį.

Tartasi ir apie Talkos Spaudos Biunj, 
kurį veila p. Bružas ir visiems pasaulio lie
tuvių laikraščiams siuntinėja straipsnius iš 
Lietuvos gyvenimo ir žinias.

Redaktoriai reiškė visokiausių pageida-

šlės sūnų. šv. Trejybės kon- 
gregacijoe įkūrėjai — St. Fe-|T“° P»t laiku Prancūzijoj, net 
liksas Valois ir šv. Jonas iš Paryžiuje, bažnyčios būdavo
Mattos, nepažindami nei šių 
dienų chemijos nei anatomi
jos, sudarė organizacijų, kuri 
tūkstančių tūkstančius belai
svių išgelbėjo iš barbarų ver
guvės ir atidavė nesuskaito
mų daugybę kankinių už arti
mo laisvę. Šv. Vincentas a 
Paulo ne iš mokslo, bet iš 
Kristaus meilės maitino dvi 
karo išnaikintas provincijas, 
įkūrė kelias organizacijas, ku-

perpildytos ir minios ant ke-

Mūsų brangi Tėvynė Lietu
va paplūsta kraujuose. Kai 
liepsnoti liežuviai nuŠluc 
mūsų brolių sodybas. Tūkstam 
tinės kariuomenės pulkai su
naikina ar išveža mūsų bro
lių maistų ir apdarų. Mūsų tė
vynėje pasigirsta sielvartas 
alkanųjų, suvargusių šauks
mas... Supurto viso pasaulio 
lietuvių širdis. Visi ištikimie
ji einame gelbėti savo tėvelių,

Jie neša maistų, apdarų ir ši-1 brolių ir seselių žūstančių to
lumų gyviems, o kaišas mai- I vynėje.

Labdaringoji Sųjunga noro

Tas istoriškas, neužmiršti
nas įvykis dar daugiau apsu
nkino labdarių darbų. Nes jie
ms reikėjo globoti tuos, ku
rie jau čionai Amerikoj buvo 
jų priežiūroje, o dabar dar 
prisėjo prisidėti ir prie šelpi-

daniu ir trokšdama, kad jos ! mo nukentėjusių nuo karo Lie'
tas šventas darbas būtų sek 
mingiausias, nutarė pastatyti

tuvoje. Nepaisant tų visų ap- 
(Tęsinys 3 pusi.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS styti ir “namas” išeitų sulig
---------- rašytojo plano, nei kiek ne-

Pateko ant mano delno sugadintas.
gromata vieno publicisto. Joj 
jis taip rašo:

“Gerbiamieji!
Balšavikų delegatas į viso 

Parašiau svieto lietuvių kongresų Abe
lių parpuolusios šaukė: “Rei-:“I>rauSui” straipsnį, bet jį kas sakos nuėjęs į Kauno 
ne de France, priez ponr nous! Iats^8^u sava*tės, ki- tumių ir joj radęs tik du
Reine de France, venez et sau- 
vez nous’*! Iš čia, o ne iš gry 
no tautiškumo ir ne iš civili

tos, nes reikia ištaisyti. Va- balšavikus. 
dinazi, “„aina.” pastatytas, lietuvijki
dabar kati jis gražia, tšrody- vįkai tUf. fond sav0 <h|

Visi žinome, kad socialistai >:a bedie
viai. Jie ne tik jiatys neina j bažnyčių, bet 
įvairiais būdais stengiasi ir kitus nuo baž
nyčios atitraukti.

Kuomet Amerikos lietuviai katalikai 
steigė parapijas, gausias aukas dėjo bažny
čių statymui, Grigaičiai, G ūgiai, Jurgelioniai, 
Mikelsonai, Bagočiai su visais Perkūnais ir 
Muckais šlykščiausioinis priemonėmis kata
likams trukdė.

Bet, žiūrėkit, kas dabar darosi. Soci
alistų laikraštis “N-nos”, tų pačių socialistų 
šulų — Grigaičių, tingių ir Jurgelioniu ve
damas, “rinitai” susirūpino mūsų parapijų
likimu. iia>

Tie žmonės, kurie anais laikais, kuomet 
katalikai ir dirbo ir tūkstančius klojo Lie
tuvos nepriklausomybei iškovoti, šaukė nė 
cento Lietuvai neduoti, tie kurie savo dien- 
raštin anglų kalbų Įvedė, kurie nė piršto nė
ra pajudinę lietuvybės išlaikymui, šiandien

vinių: kad straipsniai būtų aktualūs, žinios 
gyvos ir trumpos, kad daugiau siuntinėti s^k,n’nga> rūpinosi jvai- 
laikraščiams iliustracijų ir t.t. , risis žmonių vargais, o iš tų

Visi pripažino, kad “Tsb.” dirba naudin-1(>rgan*zac’jų šviesiausia yra 
gų darbų ir prašė jį tęsti toliau. A. Bružas Sesei ų (mes jas
}>asiskiindė, kad tai nėra lengvas darbas, nes 'a<^nan,e Saritėmis) kongre- 
dirba beveik vienas, visos biuro patalpos - Sv* Jona8 nuo
tai jo bute rašomasis sUlas ir mašinėlė. Taip ir Jonaa de Wier Pirmi Pra^ 
vra dėl to, kad lėšų trūksta. *lobot kun.

zacijos pakilimo ėjo karių pa- re’k’a ive®ti plumbing, 
siaukojimas ir d rusu. Geras elektra, gazas, forni- 
dalykas ir mokslas ir tautiš- f'iai nuPirkti” t. t.” 
kūmas, bet tik ne moralei pa
laikyti. Tikras moralės pagri
ndas — tai žmogaus meilė Die
vui Kristaus Asmenyje, tad 
reikia tik džiaugtis tais jau
nuoliais, kurie iš meilės Kris 
tui stengiasi save ir kitus ai 
naujinti Jo mokslu ir Jo mei
lės dvasia. J. G. “P. G.”

Reikia pasakyti, kad p. Bružas yra ga-, de l’Epėe išranda metodų ne-

laikraštininkas ir organizatorius. Prieš 1 ""‘k7tii F<7-
keletę metų je leidžiamas “Mūsų Rytojus“'* nkaM b»pee, Loos, KomeIi, 
buvo pasiekęs šimto tūkstančių skaitytojų, banner is gynė nelanmngųsias 

Bet vėliau tas laikraštis perėjo į kitas ran
kas. Jo prenumeratorių skaičius žymiai su-

burtininkes” nuo neteisin
gų ir prietaringii valstybinių 
teismų. Vienuoliai Molokai’o

ma jo. saloje daugiau patarnavo ran-
Dabar p. Bružas leidžia kitų laikrašti A .“Darbo Lietuva”. Gal dėl to ir iš ..T8k,.. P«a«hom», brt kurta n,e-

.. . ...... dicinoH fakultetas. Gal ir nemažiau Mtraipenių ir zimų begaliname. iTm.j po “paaryčių” pas p. Bružų nusi- ,lauK tfn’obmanė apie chemt- 
skubinome į pirmąjį Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongreso poaėdį. v

nius ekvivalentus ir kosminę 
fizikų ta vienuolė, kurios ve-

priklodo. Daugelis mūsų ra- 
«ytojų> jokio plano pasta 
tęs šiokį-tokį “namų,” dažnai 
labai gremozdiškų, gazietų 
radzibatoriams paveda “pl- 
umbingo,” “elektrišino” ir 
kitokius darbus jame atlikti. 
Ir kai po radzibatorių išfini- 
šavimo tas “namas” pasiro
do gazietoj, jo statytojas 
dažnai nebegali nei jaižinti ir 
nekartų net supyksta, kad iš
ėjo ne toks, kokį jisai turė
jo savo mįslėj.

Jei kiekvienas rašyt, para- 
eta manai, jog ši vištienoe «n- rajk)> neį aykį n#.
pė nėra gera. Aš t«t. stove-; p(,r8kai,,.t„ Biutrt{s j gaii(.t?- 
jau ir rodžiau virėja., ka.p|1>ata jaln(( a(|ikty vigokį 
ji turi jų pagaminti. Hal būt. l..p|umWnw/. p,skui 
ji mano minties nepagavo. .vtUj (,ar aykį

— N«y poniute, — atsako darytų ir tik tada gazietai 
k-ostiumeris, — greičiausia ji siųstų, tuomet nei radzibato- 
vištos nerpagavo. riams nereiktų pakaušio krap

.'Vienoj valgykloj kostiumė
lis pradėjo kikinti šeiminin
kę už zupę.

— Labai gaila, — sako 
jam šeimininkė, — kad tam-

gams iš Lietuvos “katorgos
vaduoti. Kol po tokio Abeko

, ,. . , raporto Inlšavikai čia to fonPlikės sulaukiau ir nebu- , , ....... . do dar neprauliojo, šildau jį
vau girdėjui tokio akuratno ..pdjti,,;,,.. kaH.

nių vadavimui Sovietų Ku
rie jaus Sibire ir Solovkų sa
lose, kur randasi ne du, ale 
tūkstančiai.

Vienoj vokiečių mokykloj 
per tikybos painokų mokyto
jas klausia mokinio;

— Pasakyk man, kas buvo 
pirmas žmogus pasauly ?

— Adolfas Hitleris! — at
rėžia septynerių metų Meje- 
ris. — Jis buvo ir yra pir
mas žmogus mūsų reiche!

— Klysti, vaikeli! — pa
stebi mokytojas. — Pirmas 
žmogus [pasauly būvu Ado
mas.

— Atsargiau, nes gali būti 
blogai. Argi galima kokį ten 
Adomų aukščiau statyti už 
Hitlerį.
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys) Pranas Tiuanas papasako-
Tuo tarpu, kai nelaiminga- 'jo plėšikui apie Jėzų Kristų 

sis kalėjimo sargas nusimini- ir Jo mirtį ant kryžiaus. Jau
nio ir apkvaišime laukė savo nas vyras iŠprndžių ne visai 
galot, mūsų mielasis draugas norėjo tikėti tai ką grrdėjo,
rodos jau ketvirta diena gu-i bet pamažu jo širdis ėmė tir-* 
Įėjo vakarų kalėjimo rūsyje pti, kaip stora ledo pluta nuo 
prirakintas prie vieno stulpo karštų saules spindulių kovo 
kartu su laukiniu žmogumi, mėnesį.
Tik, kai šviečiant fakelui bu-1 Prigimtas gerumas sužvėrė- 
vo duodama belaisviams šiek jusioje sieloje dar nebuvo vi-1 
tiek maisto ir vandens, jis ga- sa i išnykęs. Jis vėl pabudo, 
lėdavo pamatyti savo motinų paveikus Dievo malonei, kuri 
priešingame kalėjimo kampe. įveikė per mažąjį pasakotojų 

— Aišku, ir turi būti pri- jo išganymui. Vyras pats ne-' 
rakinta, kitaip ji būtų radus bežinojo, kas su juo atsitiko, 
kelių pro tas belaisvių krūvas Kai jis pirmą kartų pamatė 

įtėjus pas mane, — mųstė savo dvasios akimis Nukry- 
bemiukas. ižiuotojo paveikslų, kurį ber-

'niukas jam taip smulkiai at-

boje> viešai pareiškė, kad Šv. darybei arba kitam naudin- (siimtų tų sunkių naštų ont sa
ri ryži aus ligoninė yra lietuvių gani darbui, b* t to visai nė-vo pečių ir su labdarių pa- 
įstaiga ir joje lietuvių medi- ra. Kart kurtėmis sutinkame galba vykintų tų šventų ir 

1 einos profesijonalai turės už- darbuotojus vaikščiojant su prakilnų darbų. Prieglaudos 
'imti visas vadovavimo vietas, knygomis ir renkančius para- namus pastačius, jis neapsieis 
Kitaip, rodos, negalėjo ir ne- šus bei penkines, dešimkes ir be kunigo, nes ten gyvenan- 
gali būti. Bet dabar jau ki- daugiau, dėl pagerbimo ir į- čius vargšus reikės aprūpinti
taip virto. teikimo dovanų asmenims, ku-

Tokie atsitikimai yra gali- rie visko turi, bet vargšams 
mi tiktai pas mus, lietuvius, nei po dešimtukų negalima su- 

| pas kitas tautas to nėra. Mat,;rinkti. Ar tai yra Katalikiško,- 
Įmes dar tebetikime, kad kas Akcijos darbas? Ar taip Iš
yra svetima, tas ir geresnis, ganytojaus mokina mus
Dar neišnyko iš mūsų tarpo ventili

gy-

vergystės įskiepyta dvasia. Sunkūs laikai, bet pas Amc- 
Kuomet neturėjome nei pro-irikos lietuvius pinigų yra

šventomis mišiomis ir šv. Sa
kramentais.

(lai būt, kad ir šv. Kazi
miero Akademija dar nebūtų 

i pastatyta, jeigu ne a. a. kun. 
Staniukynas, kuris pasišventė 
Dievo ir Tautos garbei ir ne
nuilstamai dirbo kol žodis ne- 
sistojo kūnu. Ačiū jo pastan-

keliųB
Kaip jis troško nors vienų 

žodį su ja pakalbėti. Jį kan
kino paslaptis, kuri grėsė ka
raliaus ir visų Anamo krikš-

vaizdavo tarsi jį matydamas, 
tai iš jo akių išsiveržė karš
tos ašaros ir nuriedėjo per 
tankia barzda.

Liudytojai svarbioje byloje. Cbicagoj prasidėjo sva
rbi byla, kuri palietė ir Anglija. Iš kairės į dešinę: 
Charles Challen, Anglijos advokatas; pašto inspekto
rius Walter Johnson ir Arthur Bisliop, Anglijos Scot- 
land Yardų inspektorius. Yra kaltinami 41 asmuo, ku
rie buvo įsteigę I)rake Estate Ass’n, kurios tikslas 
būtų surasti Anglijos garsaus keliautojo ir Amerikos 
tyrinėtojo Drake’o turtus. O tie turtai buvę tiesiog 
pasakiški. Sąjungos šėrininkai būsiu tų turtų dalinin
kai. Turtų nesurado ir Sųjungos vedėjai atsidūrė teismo 
atsakomvbėn.

čionių gyvybei. Jei jis tikrai (
būtų galėjęs tų paslaptį at-, — Vadinas, tas Sv. Vyras
verti, o ji jau būtų žinojusi buvo nukryžiuotas tarp dvie- 
kąi jam patarti. j jų plėšikų ? pertraukė jis ber-

Jis galėjo tik melstis ir ka- (niuko pasakojimų, 
rtų į dienų bent iš tolo pama- j — Taip. Tarp dviejų plėši- 
tyti išblyškusį jos veidų, pri- kų, kurie jį pašiepė, 
imti jos pasveikinimų Ir gau-| — Pui, kokia gėda! Aš ma
ti palaiminimų.

Kad ji jį laimino ir paguo
džiančiais žodžiais ramino, ma Į sitepęs žmogaus krauju, kaip Havaikiu atėjo pas vakarų ka
tė jis iš jos švelniai krutan-’r ^e-

gera, — tarė jis sau. — Tr , PRIEGLAUDOS NAMAS
šių Anamo krikščionių padėtį, į -----------------

Jis pakreips geran, nors ir j (Tęsinys iš 2 pusi.)
labai to nekenčia priešai ir |Bimkini labdarybe darbas
v» naujus planus išgalvoja. | ėjo

Sprendimo išvakarės® •' Atėjo pokarinis laikas. Pra-
„ . v įsidėjo statyba, kuri labai bu-Buvo diena prieš menulio,

nau, kad taip negražiai aš bū- piinatį Ryt^ dar gana anks- vo Pas,llkusĮ- Nekilnojamasis 
Čiau nesielgęs, nors ir esu su- ti> senis pyHnas su pavt> jjro- turtas Amerikoje pasiekė ne- 

- - - girdėtos kainos. Į trumpų lai
kų labdarių žemė atsirado ne

tesi jonalų nei inteligentų, tuo-1Štai įrodymai: Mūsų laisvieji goms gv> Kaz Akademija ne 
tik stojosi kūnu, bet auga ir 
plečiasi ir neša neapkainuo- 
jamų naudą tautai ir Dievui 
garbę.

Jeigu atsirastų toks pasi
šventęs dvasiškis, kaip a. a. 
kun. Staniukynas, tai ir prie
glaudos namas greitu laiku 
stotus kūnu ir paimtų į savo 
globą visus vargšus ir sene
lius. Gi Amerikos lietuviams 
būtų didelė garbė ir dvasinė 
nauda, nes dar viena kultūri
nė įstaiga puoštų Amerikos 
lietuvių katalikų gyvenimų ir 
amžiais liudytų, kad mes ka
talikai tikrai gyvename Dievo 
garbei, tautai ir Bažnyčiai. 
Taigi visomis išgalėmis orga- 
nizuokimės ir eikime prie už
brėžto tikslo, prie pastatymo 

\ I Prieglaudos Namo.

met būdavo didžiausios leme- broliai sumanė ir suorgantza- 
ntacijos, kad jų neturime, bet vo mitrųjį skridimų ir per pa- 
dabar, kuomet jų užtektinai lyginamai trumpa laikų suke- 
turime, tai jau jie nebegeri ir įlė apie $40,000 tam tikslui ir 
nereikalingi; mat, jie yra lie-.vientik iš lietuvių. Kas tuos 
tuviai. 'pinigus daugiausiai sudėjo?

Brangieji, jeigu mes neiš- Laisvamaniai nesudėjo jų, ne? 
moksime ir neapginsime tau- jie nepratę aukoti. Daugiau-
tybės, tai nepalaikysime nei 
Tikėjimo, nes tautybę taip pat 
kaip ir patį mūsų katalikiškų 
tikėjimų mes gavome nuo to 
paties Autoriaus — pasaulio 
Sutvėrėjo ir Išganytojaus, ku
ris gyvendamas ant žemės, gy
vais pavyzdžiais rodė ir mo
kino, kaip reikia mylėti savo 
tautų. Kas paniekina savo

šia tų pinigų suaukojo šuva 
džioti katalikai, Ar labdary
bės idėja bei jos prieglaudos 
namus nėra svarbesnis už ant
rąjį skridimų? Arba paimki 
me, kad ir Dariaus ir Girėno 
paminklui, kuris žinome, kad 
buvo nepaprastas įvykis, vis
gi tam paminklui pinigai pa
tys nesubyrėjo. Juos reikėjo

•ių lūpų. Ir tas gerasis Žmogus ne-
Įėjimų. Čia jis pareikalavo, 
kad leistų jam pasimatyti su

Kai kalėjimo prižiūrėtojas 'prakeikė jų, nubausdamas až Le]ajsvįu> krikščioniu Tiuanu naujais namais gražioje 
su savo fakelu išnykdavo, ir i^okį W niekšiškumą? Įjr p{iro(](- didžiojo mandarino ^arQue^© Parko apylinkėje,
kalėjimų pripildydavo didelė I — Priešingai, Jis būtų a- raštų su antspauda, kur buvo Ž08 s^a^Os atmainos ir iški-
tamsa, jis pamažu išsitrauk-, hiejų pasigailėjęs, j*el tik jie
davo mažojo Domininko kry
želį, bučiuodavo jį ii’ melsda
vosi. Ir taip didžiausiose kan-

abu būtų to prašę.
Vienas iš jų paskatintas

Dievo malonės ir Išganytojaus
Čiose ir prispaudimuose jo šir- kantrumo, taip ir padarė. Jis

net sudraudė savo draugų sa
kydamas:

— Ar tu nė mirdamas ne

dis prisipildydavo dangiškųja 
paguoda.

Net patį plėšikų, kuris bu
vo taip pat dar jaunas vyras Į bijai Dievo, nors ir ta pačia 
ir kuris gulėjo, netoli Prano, mirtimi miršti. Mes kenčiame 
paliesdavo, to jaunučio nelai- teisingai, nes savo darbais tai
mes draugo ramumas ir kan
trybė.

užsitarnavome. Šis gi nieko 
pikta nėra padaręs. — Po to

Pradžioje ir jis dėl savo su- kreipėsi į Jėzų tardamas: —

įsakyta tai padaryti. Jau tris 
kartus jis čia buvo atvykęs 
ir veltui prašė šio pasimaty
mo.

Šiandien dėka mandarino 
rašto pasimatymas pagaliau 
jam buvo leistas. Tarnas vi
sokiais būdais stengėsi atsi
prašyti senį Fyliną, už tai, 
kad neįleido jo į kalėjimą an
ksčiau. Jis teisinosi sakyda
mas, kad kalėjimo sargas jam 
buvo griežtai įsakęs nieko ne
prileisti prie Tiuano, kad tuo

tautą, tas eina prieš pasaulio 1 surinkti. Ir štai, per du metus 
Sutvėrėjo planų, nes nepildo laiko sukėlėme apie keturioli- 
Jo šventos valios. Sis mano | ką tūkstančių dolerių. Toliau,
pareiškimas bus aiškesnis, jei- J sumanėme siųsti sportininkus

«
į Lietuvų ir tam tikslui per 
šešias savaites sukėlėme virš 
dvidešimts penkių šimtų do

gu mes prisiminsime lietuvių 
parapijose bažnytinius “strei
kus”, kurie tiek daug sujuo- GARSINKITĖS “DRAUGE"

benuošaliai miesto, bet apsu- į dina Amerikos lietuvių istori- lerių.
ją. Ateityje gal geras Dievulis T . .. ....
. ji. , . ! Jeigu galime sukeltiir apsaugos nuo tokių nelai- °, / . tiems tautos reikalams dide-mių, bet mes is savo puses , . . , . .. . _ . _ les pinigų sumas, tai kode.privalome rūpintis, kad musų- ,... , j to negalime padaryti labdaryvisos įstaigos kurias pasta r

ki-

limas nekilnojamojo turto su
kėlė labdariams daug naujų 
keblumų bei naujų problemų. 
Ir jų nupirkta žemė pasiekę 
nesvajoto turto. Momentaliai

tėme ir kokias dar pastatysi-/ 
me, būtų išimtinai lietuvių 
vedamos ir tvarkomos.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

sierzinimo mėgdavo šį berniu
kų pašiepti ir net apkumščiuo- 
ti. Bet, kai šis už tokį žiaurų 
elgesį tik meile ir gerumu at
sidėkodavo, tai ir šiame žmo- 
gyje, kuris nieko panašaus gy
venime nėra matęs, ėmė da- 

is permaina. Nustebęs jis 
sekti berniuką ir paga-

kilo klausimas, ar apsimoka | Dabar Labdaringoji Są'jun- 
statyti prieglaudos namą to- į ga rengiasi prie pastatymo) 
kioje brangioje vietoje, mies- Prieglaudos Namo, seneliams,! 
te, kur jo išlaikymas be jokių kurie neturi nei kur gyventi 

) įplaukų bus begalo sunkus ar- | nei kam prižiūrėti. Tai yra 
ba visai negalimas. Iš to, pra- i begalo didelis ir atsakomingas 
sidėjo diskusijos ir galų gale 1 darbas. Tam namui jau vieta 
kilo mintis, kad vietoje prie- 1 yra parinkta ir nupirkta.

I glaudos namo, būtų statoma Į Daug kam iš mūsų jau teko 
ligoninė. ;ją matyti ir pasidžiaugti bei'

pasigrožėti. Ūkis gražioje, ra--/būdu niekas negalėtų su juo 
kalbėtis. Dabar jau kelinta ; Ligoninės statymo mintis
diena, kai jo niekur nematyt. 
Greičiausiai su juo atsitikusi 
kokia nelaimė. Manoma, kad

Viešpatie atsimink ir mane, 
kai nueisi į savo karalystę. —
Jėzus gi jam atsakė:

— Ištiesų sakau tau, dar 
šiandien būsi su manimi ro
juje.

Berniukas valandėlę tylėjo, 
nes jis girdėjo, kaip jo drau
gas tyliai verkė. Tuo tarpu

jau manė suradęs raktą jjP meldėsi savo širdyje, kad 
to neišaiškinamo elgesio. Į Dievo malonė, kuri tų darbų

— Tu turi su savimi kerė- pradėjo, jį ir pabaigtų, 
tojų, talismanų, kuris šio pra-| valandėlės plėšikas pa- pasisiūlė berniukų pas juos 
keikto rūsio kančias tau pa-, klausė, ar ir jis dar galįs ti-i atvesti.
verčia į malonumus, tarė jis kėtis atleidimo pas tą meilės Ne! mes norim jį kalėji- 
bemiukui. — Meluoti gali nė gailestingumo Dievą, 
nebandyti nes pats mačiau, J — Tikriausiai, — patvirti- 
kaip tu išsitrauki kaž kokį no Pranas ir papasakojo pri- 
daiktų ir jį bučiuoji. | lyginimą apie sūnų palaidū-

— Taip, mano broli, tiesą ną. 
sakai, aš turiu šį daiktą su — Jp’1 taip, tai gerai, — tar 
tokia savybe, kad kai tik aš rė pagaliau pasidrąsinęs nu- 
jį prisimenu, tuoj visoki var- sikaltelis. — Tad dabar duok 
gai man darosi malonūs. Ta- ! nian nukryžiuotojo paveikslą

pabučiuoti. Aš jau pradedu 
.jausti kažkokį sielos ramumą, 
kurį tu būsi man suteikę?, 
šiandien to pakaks. Bet vė
liau tu man turėsi dar daug 
papasakoti, nes kalnuose apie

Čiau tai nėra kerėtojas, Kaip 
tu manai.

— Ach, tai šitaip. Tai ir 
aš norėčiau šiame biauriame 
kalėjime jo veikimu pasinau
doti.

— Tau jis nieko' nepadės,' krikščionybę aš nieko nesu 
nes Jo galybe gali tik tas nau girdėjęs, 
dotis kuris gerbia ir tiki jo
paduotas paslaptis.

— Sakyk, kokios yra tos
paslaptysi

buvo plačiai svarstoma ir dis
kusijos varomos net per du 
Labdarių Sąjungos seimus, kū

jis pasigėrė ir netyčiomis į- riuose ir man teko dalyvauti 
krito į upę. Nes paskutiniu j ir aiškinti ligoninės naudą bei 
laiku jis dažnai su pamėgimu ; jos reikšmę mūsų kultūrinia- 
kalbėjęs apie gardų vyną. Ta-' me gyvenime ir apie tai, kad 
čiau, kaip ten bebūtų jie šian- ligoninė ne tik pati išsilaikys, 
dien galį laisvai pasimatyti bet ji augs ir plėtosis ir ne
su berniuku. Čia tarnas pats kartą pagelbės labdariams.

Prieglaudos ir ligoninės 
klausimas pasiekė net patį Jo 
Eminenciją Kardinolui Munde-

me pamatyti, — tarė senis Fy- 
linas įsitikinęs, kad tarno per
šamas pasimatymas, jo bro
liavaikiui gali padaryti kri
kščioniškos įtakos. O jis to 
kaip tik nenorėjo.

Naujas kalėjimo sargas už
degė fakelą ir atidaręs dūris 
švietė į biaurų požeminį ur
vą.

Bet vos tik buvo atidarytos 
durys, tuoj biaurus kvapas ir 
nežmoniškas reginys vos ne
atėmė sąmonės abiem lanky
tojams.

Senis instinktyviai atsirė
mė į sieną ir rankomis užsi-

Pranas džiaugėsi ir dėkojo dengė akis. Gi mažasis Liū su- 
Dievui, kad atvedė jį į kalė- smuko vietoje iš baimės ir gai- 
jimą gelbėti šią sielą. lesčio.

— Dievas visa nukreipia į (Bus daugiau)

bei? Žinoma, kad galima, tik
tai reikia suorganizuoti visos 
mūsų jėgos į labdarybės dar
bų, O ypatingai šiais laikais, I "Turėdavau privilioti, kad valgytų

. . lr nežiūrint ką. valgė vis buvo men-
kuomet rengiamės statyti Prie i kas. visuomet būsiu dėkinga moti-

, j • nal. kuri man pasakė apie Trlner’sglaudos namų. B1(tPr Vyną..
Jeigu tas nebus galima pa Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at- 

, . . . , . , , . 1 sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
daryti, tai tuomet labdariams SnUgO nuo Užkietėjimo, gasų, nemle- 

reikės padaryti taip, kaip se- g*™’
novės laiku filozofas rymietis , neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 

. I silpniems apetitams. Galite gauti Jodarė. Jis paėmęs liktamų die- ; visose vaistinėse
TRINER’S ELIXIR

mioje vietoje apie pora desė 
tkų mylių nuo, Chicagos į Va
karus. Dabar belieka tik tų 
žemę užbaigti mokėti ir tuo
met bus galima statyti Prie- I 
glaudos Namą.

Žemė turint išmokėta, be 
abejonės galima užtraukti pa
skolą, dėl namo, bet reikia at
siminti, kad didelė paskola 
yra sunki našta, ne tik labda
riams, bet ir visiems kitiems, 
kuriems rūpi labdarybės dar

nos laiku eidavo ieškoti žmo
gaus žmonių tarpe. Gi labda
riams priseis ieškoti dvasiš
kių tarpe dvasiškio, kuris pa

OF BITTER WINE

Jo3eph Triner Company,

lein. Jis nuoširdžiai patarė . bas. Už tai reikia ieškoti prie<- 
statyti ligoninę, kuri kol sto- ! monių sukėlimui tam namui
vės, tol bus liudininkė lietu
vių tautos krikščioniškų kul-

kapitalo. Gal sakysite sunkūs 
laikai. Bet pažvelkime į mū-

tūrinių darbų ir ttao pačiu lai- sų visuomenės judėjimą, lai
ku duos progą lietuviams gy
dytojams ir slaugėms užimti 
vadovaujančias vietas ir su
teikti profesinį patarnavimą 
ligos paliestiems tautiečiams, 
ir kitiems, kurie kreipsis i 
šią įstaigą. Su tąja mintimi 
beveik visi sutikome ir ligo
ninė pastatyta vardu Hoiy 
Cross Hospital, gi ant pama
tinio akmens pažymėta, kad 
ši ligoninė yra A.L.RK. Są
jungos įstaiga.

Laike pašventinimo mūsų 
ligoninės Jo Eminencija Kar- 

įdinolas Mnndelein savo kal-

pamatysime, kaip mes eikvo
jame laikų ir pinigus menkes- 
niems reikalams, negu labda
rybė. Kiek išleidžiame pinigų 
ir kiek laiko bei energijos pa- 
švenčiame dėl visokių “su- 
prize party”, pagerbimo va
karienių, išleistuvių, priimtu
vių ir taip toliau ir t.t. net 
jau nusibodo ir besiklausant, 
o vienok tos visos pastangos 
eina tuštybių tuštybei. Gal 
visos tos pramogos būtų ir 
pateisinamos ir tikslingos, jei 
gu jų pelnas eitų Kristaus pa 
liktai šventai idėjai — lab-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

į.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. ' KELIONĖ APLINK PA

SAULI” 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.

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

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

m.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

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

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražiu 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 priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

čia nuplčžtl

Gerbiama.) “Draugo" Administracijai:
Siunčiu au ftluo lalAku t............už kuriuos pr&Aan kuogreičiausia

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — |1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu 12.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas;

Vardas, Pavardė

. stroet
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AMSTERDAMO LIETU- 
Viy NUTARIMAS

Mis, Amsterdamo lietuviai, 
gausingai susirinkę spalių 27 
d. Amerikos Lietuvių Klūbo 
salėje, nutarėme:

Kadangi jau penkiolika me
tų kai lenkai laiko pagrobė 
Lieti vos sostinę Vilnių, kuri 
drauge su jo žemėmis anks
čiau, ar vėliau turėsime atsi
imti ir dėl to, kad šiandien 
Lietuva veda sunkių kovų su 
vokiečiais dėl savo vienintelio 
uosto Klaipėdos, kurių drau
ge su jos kraštu anksčiau ar 
vėliau Lietuvai teks ginti, tai 
mes, Anisti rdamo lietuviai ma 
nome, kad šiuos uždavinius 
galės atlikti tik gera! gmk-

sį j mail baksį ir paėmęs pa- 
sikallaViau apie visų pasaulį.

Mielus “ Drauguti”, tavo 
leidėjams, redakcijai if admi
nistracijai linkiu arba veliju 
ki.ogeriausio pasisekimo.

Antanas Virginis,
1107 Goldsliolun Lane 

Duųuesue, Pa.
Adm. prirašąs. šitokie 

“Draugo’’ skaitytojui užsita
rnauja viešo pagyrimo. Anta
no Virginio pavyzdį turėtų se
kli ir daugelis kitų “Drau
go’' skaitytojų. Jisai buvo su
sivėlinęs su prenumeratos at
siuntimu. Dabar atsiuntė, pri
dėdamas už užtęstų laikų. Vi
si “Draugo’’ skaitytojai žino,1 
kada prenumerata baigiasi. 1 
Prenumeratai baigiantis, yra 
siunčiami paraginimai užsimo 
keti. Kai kurie greitai neat- i

ir

f

te

-ga
BU ;;W

Illinois - lowa tiltas. Jau 50 metų tam atgal tasai tiltas buvo sumanytas ir tik 
dabar tepastatvtas. Jisai jungia Moline, III.' ir Bettendorf, la. Atsėjo $1,800,000. 
Tilto atidarymo ceremonijose Illinois gub. Horner ir lovvos giib. Clyde L. Herring 
pasisveikino viduryje.luotą Lietuvos kariuomenė

Bet kad Lietuvos kariuomenė atliepia. Kartais užtęsia, užsi
tikrai būtu gerai ginkluota, traukia skolų ir praneša, kad kinčiuosius, ragindamas juos sisveikinimo 
kaip materiališkai, taip ir dva “Draugų’ arba “Laivų” su- skleisti tas mintis plačiau. džius,
siškai, tai mes, Amsterdamo laikyti. Šitokiuose atsitikimuo
lietuviai, nutarėme remti Lie- se reikėtų parašyti dėl kokios Jeruzale. Iš kompetetingų mi|»m 1 ĖČ*II ICHItIAMA 
tuvos Ginklų Fondų. Drauge, priežasties taip daro ar del sluoksnių pranešama, kad Pa- MtA LESy LtlUZIAMA
mes raginame visas kitas A- m išgalėjimo ar del to, kad j[lestina pasideda prie Tautų
nierikos Iii tuviu kolonijas iš laikraštis nepatinka, ar ne- Sųjungos sankcijų prieš Ita-
vieno ir entuziastiškai padėti gauna reguliariai ir t. p. ICa- hjų.

ir padėkos žo

ŠVIETIMO REIKALAMS

"CALL FOR MR. BINGO"
AroK*. Iųhkt po r -*ee! a 
ficce of SOCK
DAVTCFOl-rtSSS 1 tx> YOO 
FCOfUC (deACtif "TKAT FlVC 
SbJidOfcCP F€6X OF STR»A46 
FOU*X) IM ooe UASTFFAFet? 
gASKCTS A lOOVCO MCMd
ANi AtOMJAL SAVIMI TO THC

COMfAslY OF

Call 
FOtt ttR.. 
BINGO!

00\

tais ir 102 vaikų darželiais. 
Dabar kas 11,076 gyventojai 
turi vienų pradžios mokyklų 
ir 553 gyventojai vien kom
plektų

/M Peov(M<= cIastc 'to ec a c«m€
^00 AXX)-OA5T€ GOYS OASTC UOTS OF T*

3 <Cp

'4 ' ti

cj sį_

0*

NEPILIEČIAMS
ginkluotis Lietuvai, kad ji talikiškos spaudos pilni rėmė- 
galėtų ne tik atsiimti Vilnių, jai skaitosi tie, kurie pilnai, Kaunas. — Baltijos valstybių 
apginti Klaipėdą bet ir Išlai- laiku ir išanksto užsimoka pre kūdikio ir motinos globos ko- 
kyti savo nepriklausomybę. numeratų. Kartais atsiranda niitetas šiomis dienomis nuta- 

VVS Skyriaus Valdyba tokių, kurie užsisako katali- suorganizuoti kiekvienoje 
1 kiškų laikraštį ir skaito, o a- kš trijų valstybių kursus, ku

I

pinu P. Lalas 
Vice pinu J. Bublinskas 
Sekr. A. J. Lukšis 
tžd. P. Sargelis

M. Kerbelis 
J. Šidlauskas

Pirmutinė auka iš Amster- 
dam, N. Y. Lietuvos Ginklų 
Fondui. Aukavo: VVS sky
rius — $80.00; Lietuvių Vaiz- i

i KALNAS. — Išlaidos švie
timo reikalams sudaro vienų DYKAI IŠPILDYSIM P0-

| iš stambiausių pozicijų mūsų P1ERAS IKI NAUJŲ METŲ
į valstybės biudžete. Per eilę ----------
i paskutinių metų švietimo rei- Man malonu pranešti lietu- 
, kalams tenka 15 nuoš. viso vių visuomenei, kail Kai ir 
biudžeto, lie to, švietimui dar Zaretsky firma vedė smarkių 
prideda stambių ir savivaldy- programų, kad kuodaugiausia

1-^

ir patriotiškuose klausiniuose, BAiŽNYČIA SU LIETUVIS 
bet jie bus naudingi ir poli- KO STILIAUS ALTORIUM 
tikoje. Broliai Vailokaičiai prieš 

kiek laiko buvo pavedę skulp
toriui J. Grybui paruošti Sin-

pie užsimokėjimų permažai riuose būtų rengiamas socija- 
paiso. Laikui bėgant susidaro Hnės globos personalas. Lat-
skolų, kurių visvien reikia iš- vijoje tokie kursai bus įsteig-Tajp, 1934 ,netais avjet.' prirengti lietuvių nepilieeių rie ateis j ,nūsų ir rei lautų bažnyčios didžiojo alto-
’yginti. h.jau artn«’ausiu laiku. Ko- lllinisterija isleid() 39,471,990 , prie pilietybės. Pasekmės bu- kaiaus L5piklyti piiįetiškas po-.riaus projektų. Skulptorius

miteto pirmininku išrinktas l - 1 ■ •• ..................... 1 r

Aš siūlau naujų propozici
jų: ligi naujų metų visi, ku

POPIEŽIAUS PERSPĖJI
MAS FAŠISTAMS

bos Butas — 9.00; šv. Cecili- Koma. —Atsižvelgiant j pir-. 
jos choras — 5.00; Pasiųsta į niadienį, spalių 28 d., Italijo

je švęstas fašistų įsiviešpa-1Lietuvų $94.00.
Kraštų apsaugos ministerija 

Lietuvos Ginklu Fondui.

VISI PASISKAITYKITE
Rašau šį laiškutį savo ge

riausiam “Draugui”, kuris 
mane lanko kožnų dienų ir 
praneša naujausias žinias. Aš 
gavau nuo tavęs mielas ‘Drau 
ge’, 3 Įiostkartes, raginančias 
užsimokėti už tavo kelionę ir 
vargų mane lankant kožnų die

tavimi) 14 metų sukaktuvės, 
sekmadienį, spalių 27 d., vi
sos krautuvės ir biurai buvo 
atdari, o pirmadienį, tautos 
šventės proga, ir krautuvės 
ir biurai buvo uždaryti. Visas 
dailias buvo nutrauktas.

I
estų atstovas, dr. \\ eltnianas. dybėg prįdėjo 5 mįiįjonus litų ! metais 473 lietuviai tapo A- 

! ir Klaipėdos krašte apie 1 mi- nierikos pilnais piliečiais.
. lijonų litų. Darbas yra sunk lis ir neaj>-
1 Daugiausia išliedžiama pra- , mokamas, bet tas darbas turi 
' džios mokykloms. Pernai vi- būt keno nors dirbamas. Vi
dutiniai kiekvienos pradžios noma, tinkamiausi žmones tu- 
mokyklos išlaikymas kainavo retų vest šitų reikalą, tai vra 
10,364 litus, o vieno mokyklos lietuviai advokatai. Jei as vie-

be nutarė vykdyti sankcijas j k()lnplekto i laikymas — 5,393 lias galėjau tiek prirengi tik 
prieš ltalijų. Už vyriausybės Htai įr vienag 'mokįnys pra-iPer vienus metus, tai norė-
įsakymų šiuo atžvilgiu per-., d^jos mokyklose vidutiniai kai čiau žinot kiek kiti lietuviai 
žengimų numatytos piniginės nayo apįe y? Htug fiiaig me advokatai yra prirengę savo

. . tais pradžios mokvklų iš viso iba kalėjimo iki dviejų metų

NORVEGAI SMARKIAI 
BAUS TUOS, KURIE NE

VYKDO SANKCIJŲ 
ĮSAKYMŲ

Oslo E. Norvegų vyria usy-

litų, o Diilž. Lietuvos savival-: v« tiek naudingos, kad šiais ' pįeras> kus visįems patarna- Grybas projektų padarė, ir ne 
vimas dykai. Šita proga ture- trukus jis bus pradėtas statu
tų išnaudot kiekvienas lietu ti. lai bus ar tik ne pirmu-
vis ir lietuvė, kad galėtų pa
likt tinkamais Amerikos pi
liečiais.

Ofiso valandos yra nuo 2:0*1 
po pietų iigi 8:00 vakare. An 
trasas, 6322 So. VVesttin Ave
nue. Taip pat dėl paiankumo, 
kad nereikėtų laukt mu&ų o 
fise, pirma pašaukite ii pada-

bausmės įki 50,000 kronų "1L7l-l.'7s\7;L brolių lietuvių prie Ameri rykite aP°intn>entų per tele-

1 talijai teikiami kreditai ar, 
paskolos bus 1
valstybės iždo naudai. Tas;

yra 2,.556 su 4,976 komplek-

Popiežius Pius XI atkreipė į paskolos bus konfiskuojamos
tai dėmesį savo kalboje, ku-
i i°je primy gtinai pasisakė už įsakymas tuoj įsigali, 

i krikščionių pareigų švęsti se
kmadienį. Jis tarp kitko, pa
reiškė: ”Yra įsidėmėtina, kad DOVANOS MENININKAMS

AKIŲ GYDYTOJAI:

kos pilietybės. Tie Žmonės bus foniJ’ ProsPvct 101-- 
naudingi ne tik lietuviškuose ; Advokatas Charles P. Kai

tinė Neprikl. Lietuvoj bažny
čia, kuri turės lietuviško sti- 

; liaus altorių. Altorius kainos 
apie 20,IMK) litų.

LIETUVIAI DAKTARAI:
' Offic. Tel. HEMIock 484S 

Res. Tel. GROvehlll 0617
6924 S TALMAN AVĖ.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI: I
Tel. CANal 0257

PKOspect 6659 1
Ofiso Phone 

PKOspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANal 07<>6

Res.

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
dar nepakankamai žinoma, 

nų. Bet kų aš turėjau daryti, Į jog šventos dienos nešventi- 
kad skaptukų neturėjau ir jau mas yv< Rašte laikomas dide- 
mislijau, kad tu mane apleisi | |įu nusikaltimu. Ankščiau,
ir nebe lankysi, bet dar vis a- 
teini. Dabar aš susi gra ipščiau 
centukų ir tau, “Draugui”, 
siunčiu $6.50, kaipo atlygini
mų už tavo kelionę ir vargų.

kas nešventė sekmadienio bu
vo laikomas Dievo išdaviku 
ir slaptu ateistu. Mūsų lai
kais visai viešai niekinamas

DULK jauno smuikininko 
V. Greičiaus iš Clevelando iš
vykimo į Š. Amerikų proga, 
spalių 27 d. Š. Amerikos dai-

DB. VAITUSH, OPT.
LIET UV1S

OPTOMK1RICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvinę akly Įtempimų. kuria 
esti pnežaetunl galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu-

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE H0UP.3
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Ąppolntment

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 66i)0 So. Artealan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 v. vakaro

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
O f Ino valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezideniijoa Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKI
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS1 

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

Tel. CANal 0402

) Tel. CANal 6122 .

: DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—J ir 7—8 
Seredomis Lr Nedėlicauis pagal sutarti

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avc.

Telefonas REPubllc 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

j 157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnta 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėliomis pūgai sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 2 34 8

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVEST 35th STREET

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PKOspect 1930

Ofiso Tel.. PKOspect 437 6 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St

DR. J. RUSSELL
* Ix:tuvls Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd STREET
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 iki 8:30 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47th 8treet 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal autart)

nininkei B Dramrelienei ni- skaudamu akių karėti, atitaisollllllllktl r>. Dltuigeueiiei, pi trumparegystę ir toliregyatę. Prlren-
ianis-tei A Briedvtei ii* smili- telalngul akinius. Visuose atsitl-jaillbiei A. Drieuyttl II amui Rimuose egzaminavimas daromas su
k i T l i v i k 111 iV Greičiui itiukė iii- ' elektra, pu rodančia mažiausias klai- MU1I1KU1 IV. ureruiui peise JU Specialė atyda atkreipiama j

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

išIpiotiK Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Uaugcly at
itikimų akys atitaisomos ix akinių. 
Kainos įritinu kaip pirmiau.

biliejinius P. Rimšos kūrybos 
L. (šaulių Sąjungos 
Klaipėdos atvadavimo ir Vii-

sekmadienis, todėl ateizmas 
Ačiū tau kuoširdingiuusiai. darosi viešas ir mėginama pa
kai! manęs nepamiršai lankęs, naikinti šventų dienų. Sekma- 
Niioširdžiai prašau tavęs: ne-i dienio nešventinias yra nusi- niaus Didžiojo Seimo sidabri-
apleisk manęs ir toliau Ian- dėjimas, kuris užtraukia Die- nius nndalius. Dainininkė B. 
kęs, kad tave kožnų dienų ra- vo rūstylię”. Baigdamas savo Drangclienė ir smuikininkas 
ščiau prie stubos durų įlindu-, kalbų, Popiežius kreipėsi j ti- V. Greičius gavo Klaipėdos
.. ......... —- ' —' — - ■ , .......... atvadavimo medaliu*, o A.

Briedytė — Vilniaus DidžiojoJ. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Chicagos ir apylinkės lietu
vių kolonijas Jo Ekscelencija 
vyskupas T. Matulionis baigs 
lankyti iki lapkričio 15 d.

Gruodžio 1 d. pas kun. Jg. 
Boreišį, Vernon Highway ir 
25tli St.. Detroit, Mieli.

Gruodžio 13 d. pus kun. F. 
Garnių, 114 Spring Gaidcn 
St., hknjton, Pa.

Gruodžio 15 d. Knli»ont, Pa. 
l’er Kalėdas — Mt. Carinei,

Pa.

Nuolatinis J. E. vyskupo T. 
Matulionio antrašus: The Holv 
Cross Rectory, Mt. Carniel, Pa.

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

,4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a-
Sviinn. |l.-ikiH„t ..HHlulins pir kių ir pritaiky.no akinių
mininkas R. Skipitis pasakė 
kalbų. Esu, jūs, menininkai, 
esate pijonieriai, kurie iš ft. 
Amerikos pirmi atsilankėte 
į Lietuvų su daina ir muzi
ka. lxū šie medaliai primena 
Jums jūsų tėvų žemę ir Lie
tuvos kovas už nepriklauso
mybę.

—Kas iškovotu, mokėkime

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

J V AIR O 8 DAKTARAI

gerbti. Kg praradome, kovoj “’ v^ "^į^* 

Igykun. — Susijaudinęs V. jkirtų valandų. Room 8. 
Greičius tarė paskutinius at-; phone CANal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAI

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2886 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik. e 

vakare Nedėllomls nuo 10 iki 12 
▼ai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:10 vai 

valandai diepa

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKdk 0194 

Rea: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-0 ▼. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SU. 49th CT., CICERU, ILL.
Uar., Ketv., ir i’ėtn. 10-9 vai. 

3147 SU. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANul 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Otfice: 2643 W. 47tb Street 

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėllotnis pūgai sutarti

l’hone Hemlock 20G1
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais __
1 k 8 popiet — » iki 1:00 vak. 

NedėUomla nuo 11 ryto Iki 1 p p.

pritaiky.no


Trečiadienis, lapkr. 20 d. 1935

CICERO LIETUVIU MS

k

P’lasli! Vėlinusiomis žinio
mis ir senini skleidžiamais ga
ndais 51,1 girdima čia, jog tas 
seniai žadėtas organ»zavimas 
lietuviško katalikų jaunimo 
jau yra pradedamas. Kaip pi
rmiau* sakiau, tas darbas bus 
ir yra pradedamas čia, Ciee- 
roje, ftv. Antano parapijoje.

Gerb. vadas, klebonas kun. 
II. J. Vaičūnas stoja j tų (lai
bų pilnas energijos lr geriau
sios vilties. Jis pareiškė jog 
“tų darbų seniai reikėjo pra
dėti. Tad pradžia yra daroma 
dabar, su pagalba niflsų ga
biausių jaunuolių vadų. Pilnai 
tikiu, kad už poros savaičių 
jau mes būsime gerai susior
ganizavę’’.

Malonu matyti tam darbui 
tokį puikų ūpų. Labiausia tai 
didelis džiaugsmas matyt va
dus taip atydžiai ir prielan
kiai dirbant jaunimo taq>e. 
Tikimės pilnai, kad su ta jau
nimo organizacija mes labai 
daug atsieksime. Padarysime 
tokius darbus, apie kuriuos 
dar niekas nėra sapnavęs. Įtai
kysime savo jaunimų ir ne
duosime progos priešams tuos 
ateities vyrus ir moterfc pa
vilioti.

Vėliausios žinios iš tos or
ganizacijos bus paduodamas 
kaip tik jos atsiras, nes tas 
darbas, kuris pasieks visus 
kampelius lietuvių katalikų gy 
veninio vietas, yra labai svar
bus visiems.

Nu tai po šimts pypkių, ko 
«ies čia stovime vieton. Grei
čiau, brolau, įmokime gauti 
po pom tikietų ko! visus dar 
neišpaidavė, nes girdėjau, kad
tenai bus tokios vaišės ir 
“good timas”, kokio dar nei 
vienas nėra matęs. Kor! up, 
radevei, i<vik

ir taip jiedu nusiskubino 
Visi jų pavyzdį turėtų pasek
ti m s greit bus tikras •’ro- 
šius”. Pasimatysime tenai vi
si.

I) R X U G A S pę

BAXTER’S
[B}lFF AND THE BUNCH BOARD 
THE YACHT AND MEET THE 
OVVNER, WH0 IS A GANG CHIEF 
r AH. t SAV /W5nS

LNTURES By Bob Dart'
JUST AS 7^ 

I 7H0UGHTZ 
YOU'RE NOTHING 
BŪT A YEtLOVs/

sė prie parapijos choro ir bu- nos buvo nuo gruodžio 16 iki prie apskrities savivaldybės bulvių, kurios apsemtos van- temų. J Kauna parsivežė daug 
Dzūkų kr. peisažų.

PIEŠ PAJŪRIO VAIZDUS 
ŽIEMA

Kas sakė kad šios parapi
jos vyrai nėra apsukrūs “ku
kuliai ?” Kas tam netikėjo tai 
tų tikėjimų įgavo sekmadie
nyje, lapkričio 17 d., 1935, pa-

Kas-žin ar tie veidmainiai, 
kurie sakosi esu geri parapi- 
jonys, žino, kų jie uaro. Kai 
niekas nemato, tai jie viskų 
teršia bjauriausia, kaip gali
ma išmislyti. Visus gerus da
rbus purvina ir teršia.

“Draugo" Rasėjas

CICERO, 111. — Lietuvos 
Vyčių 14 kp. rengia puikų šo
kių vakarų (Thanksgiving eve 
Danee) lapkričio 27 d. 8 vai. 
vak. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus pasilinksminti.

vo L. V. “Dainos” choristė.
Netik to, bet yra duktė darb
ščios veikėjos ir buvusios Au
šros Vartų moterų ir merginų 
dr-jos pirmininkės Kiškūnie- 
nės.

Lapkr. 12 d., Baltučio ir 
Kiškūno draugai surengė di
delį “Bridal party”, kuriam 
daug darbavosi Kiškūnaitės 
draugė, Aldona Marozaitė. Vi
si susirinkę linkėjo jiems daug 
laimės naujame gyvenime.

Lapkr. 24 d., parapijos sve- miestuose tų dienų būdavo re- 
tainėje yra rengiama parapi- ngiami baliai labdarybės rei- 

Vyte jos pirma Buffet vakarienė ir kalams. Chicagos demokratai

25, 1925. darbų 40 žmonių, (reikalauja- deniu ir neliegalima prieiti.
Respublikonų bankietas. —! ma 100 žmonių), akmenų spro , Ūkininkai kalba, kad tokiu

Chicagos respublikonų vadai 
turės bankietų ketvirtadienį 
La Šalie viešbuty. Pakviesti 
yra žymūs biznieriai ir profe
sionalai. Tarsis apie vienybės 
sudarymų respublikonų tarpe. 
Prakalbų sakys pulk. R. R. 
McCormick Tribūno leidėjas.

Tariasi apie vadų. Sausio 30 
d. bus prez. Koosevelto gimi
mo diena. Kasmet įvairiuose

MARQUETTE PARKO
šokiai.

Rengimo komisija ir pats 
(klebonas, kun. A. Baltutis 
daug darbuojasi, kad šioji pi
rma “Buffet” vakarienė bū-'* . 5tų kuo sėkmingiausiu. Daug 
marketparkiečių ir kitų kolo
nijų parapijonys rengiasi da
lyvauti šiose vaišėse.

Tokia vakarienė vadinanti 
“Buffet” dar nebuvo nė vie-l 
noj parapijoj surengta, todėl, 
visus kviečiame atsilankyti.. 
Pradžia 4 vai. popiet.

Ieva Lukošiūtė

tariasi, kas bus to iškilmingo 
baliaus sausio 30, 1936.

BEDARBIAI ŠIAULIUOSE

'Spalių 30 d. buvo biržoje 
užregistruota 738 bedarbių.

Bedarbiai naudojami prie 
šių darbių: prie kanalizacijos 
Šiaulių mieste 130 žmonių,

gdinimo Kairių dv. 8 žmonės, bulvių nukosimo darbas jau 
Bedarbių skaičius padidėjo, nebeapsiniokųs, nes visos e-

nes pašalinti bedarbiai iš Pa
venčių cukraus fabriko, (sat.)

sančios supuvusios. Tokių vie
tų ūkininkai liksiu be bulviui
ir pavasarį turėsiu pirkti sėk- kų žiemų rengiasi vykti į Pa
lų.' (Mat.) langų ir Klaipėdos kraštų, kur

_____  ______ i pieš mūsų pajūrio groži žie-
Šiauiių m. savivaldybė ka- GALDIKAS PAIŠO DZŪKŲ ni^’ nes dabar turime pajū

KANALIZACIJOS DARBAI 
SUSTABDOMI

nalizaeijos darbus smarkiu 
tempu bevarydama pritrūko 
lėšų, ir kanalizacijos darbai 
nuo spalių 31 d. sustabdomi. 
Norima gaut paskolų. (Šalt.)

LIKS NENUKĄSTŲ 
BULVIŲ

KRAŠTĄ

Grupė jaunesniųjų dailinin-

rio vaizdų tik iš vasaros.

Dail. 
kiek

l. Galdikas 
gyveno Dzūkų

šiemet
krašte

Aukštadvaryje, kur rado daug

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

Ateinunčio penktadienio va
kare, lapkr. 22 d., Gim. Pan. 
Švenč. parap. svetainėje, įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės J. 
E. Vyskupas T. Matulionis. 
Prakalbos prasidės lygiai 8 v. 
vakare.

J. E. \ ysKupas Kalbės apie 
persekiojimų tikėjimo ir dar
bininkų padėjimų. Verta vi
siems ateiti pasiklausyti J. E.

rapijos svetainėje. Ten buvo ' Vyskupo kalbos. Įžanga vei
mutinė puota Šv. Antano dr- tui. Tat, malonėkite visi mar
gi jos, į kurių priklauso vieni' ketparkiečiai naudotis šia ne- 
vyrai. Į tų vakarienę atsilan- ! paprasta proga.
kė gražus būrys žmonių, ku-; ______
riems labai patiko skanūs va- į Sekmadienį, lapkr. 24 d., 
lgiai. Tas ir parodo kad “kur Gini. Pan. Švenč. bažnyčioje į 
yra noras ten yra ir būdas”. I įvyksta iškilmingos vestuvės, 
Seniai “Antaniečių” parengi-J dviejų gerai žinomų jaunuo
liai yra visiems gerai žinomi lių, Aleksandro Baltučio ir 
ir visų mylimi. Garbė, vyru- Bronės Kiškūnaitės. Šliūbas 
čiai. Ilgai gyvuokite! bus 10:45 vai. ryto su iškil

mingom šv. Mišiom. Vestuvių

Sunaikinimui Peršalimo 
Krutinėję

reikalaukit visame pasauly
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuri* (utaikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

tinga

Man, einant atrytu anų die
nų pamatau vienų žmogų sku
biai žingsniuojantį. Ant kalu
lio susitinka jis savo senų 
draugų. Anas paklausia jo, 
sustabdęs, “Sei, Džianai, kur 
taip rūšini!”

Džianas nustebęs atsako, 
“Ar tu negali nuspėti!”

Tas atsako, “no ser”.
“Tai, brolau, blogai, nes 

jei tu su manimi neskubėsi, 
tai Imsi ‘out. of luck”.

“Nu, kus? Sakyk, kame da
lykas!” Džiorgis klausia.

puota įvyks Lietuvių Audito
rijoje.

Aleksandras Baltutis yra sū 
nūs visų žinomo biznieriaus 
Jono Baltučio ir kun. A. Bal

is-

ŽINUTĖS
------------------- .

Stambi auka. Chicagos tur- | 
Rosemvaldo šeimynai!

Gommunity Fondui aukavo 1 
$20,000. Fondan jau įplaukė 
$2,600,000. Norima sukelti $3,- 
200,000.

Keturi milijonai. Chicagos . 
parkams pagerinti Waslilng- 
tono vyriausybė paskyrė ke
turis milijonus dolerių. Yra 
pramatoma, kad prie tų darbų 
gaus 4,000 bedarbių.

Sustreikavo artistai. Cli na
goj sustreikavo 100 artistų - 
dekoratorių. Jie atsisakė var
toti šepečius, iš Vokietijos 
importuotus. Tie artistai dirbatučio brolėnas; gerų tėvų

i auklėtas ir pavyzdingas jauni- lprie valdiškų darbų. Anksčiau
Kad18- I valdžios viešų darbų adminis

tracija buvo kritikuojama už 
vartojimų vokiško plieno.

Nepasirodo saulė. .Jei ne 12 
minutų saulėto oro praėjusį

ros Vartų pradinę mokykla j penktadienį, Chieagoj būtume 
ir ketverius metus lankė llar- Į turėję paeiliui 10 dienų be sau 

“Juk tu eini kas met ant'rison. Jligli mokyklų. Plikiau-1les. Paskutinį sykį tokios die- 
Kv. Antano parapijos metinės

Bronė Kiškūnaitė su tėve
liais gyvena Marųuette Įtai
kė. Gimus ir augus Aušros 
Vartų parapijoje. Baigus Auš-

f 9puotos, vakarienės, ar ne! 
Džiovas klausia.

“Šiur, ir dar Kaip”, atsako 
Džiorgis. “Ar tu matei nors 
vienų protingų žmogų, kuris 
tas iškilmes apleidžia”.

“Ar dabar supranti, kur 
bėgu”.

“By gos, šiur. Aibečlu tu 
runiji nusipirkti sau tikietų 
tai priešjubiliejinei vakarie
nei, kuri įvyks kitų sekmadie
nį, lapkričio 24 d., parapijos 
salėje”.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoja 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chieago, UI.

Schoolgirl, houae- 
wife, athlete and atu- 
dent, con*erv«ti«e 
and ultra-modern — 
all u»e Clairol Sham
poo Oil Tint.

This remarkable treatment is 
the only shampoo oil tint that 
denotes, reconditions and tiote 
the hair in one short operstion. 
Whether you ji m ply arant to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color o( 
your hair — CLAIROL will do 
it eaaily, naturally and so per- 
fectly your dosest friend cae- 
oot detect it. Arreege /ar ee 
c«r/y eppantravrnr nr
MaO thi, raanon vrith ■ rtirm-iaefc 
■vaail of r our hair and va vili truui k 
aad retva it, poaipaid, wiih our r«ca» 
■Modalioaa for CIAIBOL trtauMat

ggVUtLY KING. Centaltaaa VAI* BEAUTY GU1LD 
SMasr V. 46tfa Sc. Naw Yaafc i

•v sttaeo*

Žemesnėse Lietuves vietose j 
dar daug matyti nenukąstų I

Š. G. LAGHAWICZ !
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

! Patarnavimas dienų ir naktį. '
Tel. PULIman 1270 arba 

CANai 2515.
42-44 E. I08th St.a

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra lr moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONF -utvirtlna visokius o- 

rganua Imoga^ sistemoje, pataiso 
apetitų, sureguliuoja vlrftklnlmo apa
ratą Ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmė* tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai 1 keletu 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
talstinyčiose. žiūrėkite kad gautumė
te tikra NUGA-TONE, neprllmkitn 
pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų UuosuotoJa vidurių 26c ir
l«c.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
------------o------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
-------- o---------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skirias 718 We8t 18th Street 
Plione MONroe 3377

1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage A1 
Plione YAitds 1741—1742

Lackauricz ir Sudus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

1. Liulančius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

••••*••••«••

Buy gloves with what 
it savęs

N arai k mokėti t»e. at 
dantų mostj. Llaterln* To- 
oth Poste gaunama po >■«. 
Tėmyk, kaip garai ji 
kia. Ją vartotadama* per 
metus sutaupai |t

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

A. Peikus
I. F. Radžius

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DLKNĄ LR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINES ŽINIOS RANKŲ DARBO DURŲ RANKENOS

ŠV. TERESĖLĖS DR-Jh
MARQUETTE PARK. — 

Pereitu pirmadienį įvyko Šv. 
Teresėlės dr-jos priešmetinis 
susirinkimas parap. salėje, k u 
riame narių dalyvavo 75. Su- 
sirinkimą vedė pirm. H. Pbil- 
lip’sienė, raštininkavo V. Tru- 
s tienė.

Siame susi rinkim© naujų na
rių prisirašė 20 ir tuomi bai
gėsi prirašinėjimo vajus. Ki
tų mėnesį sukanka G metai 
nuo draugijos gyvavimo. Iš
rinkta komisija (B. Lauraitie- 
nė, kom. pinu.), kuri parūpins 
vietų paminėjimui šio gyvavi
mo sausio mėnesį.

Be kitų dalykų buvo išduo
tas raportas iš šokių vakaro, 
įvykusio prieš Visų Šventų' 
vakarų parapijos svetainėje. 
Kom. pirm. Ambrosienė pra
nešė, kad iki šiol pelno yra 
šimtas dolerių. Draugija visą 
šimtinę atidavė gerb. kleb. 
kun. A. P. Baltučiui parapi
jos reikalams.

Šiems metams valdyboje da 
rbuosis šios:, pirm. Jagminic- 
nė, vice pirm. Patrickienė, ra- 
štin. Katauskienė, fin. rast. 
F. Burbienė, ižd. Jagelienė.

Kitame susirinkime pirmi
ninkė praneš savo išrinktas 
komisijas, susirinkimo narės
pavaišintos kava ir namie ke-1

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLO FONDO 

ATSKAITA
ĮPLAUKOS

Įplaukų nuo spalių mėn. 28 
d., 1933 iki lapkr. 16, 1934, 
buvo ...................... $6,653.65

Nuo lapkr. 16, 1934 iki sau
sio 10, 1935 įplaukų prisidė
jo .............................. 185.50

Nuo sausio 10, 1935 iki bir
želio 10, 1935 .......... 1,350.98

Nuo birželio 10, 1935 iki lie
pos 10, 1935 ........... 712.02

Nuo liepos 10, 1935 iki ru- 
gpiūčio 10, 1935 .. 1,089.91

Nuo rugp. 10, 1935 iki ru
gsėjo 10, 1935 .... 45.00

Nuo rūgs. 10, iki lapkričio 
10, 1935 .................. 55.00

Rugp. 27, Šv. Kazimiero 
kapinių valdybos auka 500.00

Nuo liepos 28 iki lapkr. 10, 
1935 pelnas iš progra
mų ............................... 459.59

Liepos 28. 1935 auka priža
dėta dar nepriduota p. B. Ko- 
maikos ...................... 200.00.

Liepos 28, 1935 auka priža
dėta dar nepriduota p. Le
vis ........................... 50.00

Liepos 28, .1935 kreditas nuo 
F. H. Anderson Monument 
Co.................................. 400.00

■M
-

Už programus dar neapmo
ktais keiksais . Po to lošta , įvajrįų biznierių 200.00
bnnco. Alfa

“MAISTO” ATSTOVUI 
ATVYKUS

Viso įplaukų .... $11,901.65
Išlaidos:

F. H. Anderson Monument
Co. už granitų, medžiagų ir
darbų .................. $8,400.00

“Maisto” (skerdyklų ir mė A Benson and C(X ceme. 
sų eksporto) Bendrovės atsto- ntą medžiagą ir darb? i>320.00 

Bergstrom and Co. už bron-vas, p. L Grigonis, New Yor 
kan atvyko spalių mėn. 30 d. 
New Yorke jis buvo iki lap
kričio mėn. 8 d. Per tų laikų 
susipažino su vietos rinka, im- 
porteriais ir kitomis atitinka
momis įstaigom^. Dabar L. 
Grigonis yra Čikagoje ir ten 
bus ikr šio mėnesio pabaigos. 
Su juo galima susirašyti se
kamu adresu: co. Consulate 
of Litbuania, 100 East Belle
vue Place, Chicago, III.

“Maisto” produktais, ypa
tingai konservuotais (canned) 
kumpiais, yra stipriai susiin- 
teresavę keli New Yorko (ur
mininkai - wholesalers) bei 
importeriai. Jeigu mėsos rin
ka greitu laiku nepakrvps

zinę medžiagų ir dar
bų .......................... 1,391.00

Koncevič and Recher Ar- 
cbitects už arkitektilros 
darbų ...................... 689.32

Chicago Park District už e- 
lektros medžiagų ir dar
bų .............................. 266.00
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Atvaizde matote kaip apdengiami sponge gumos 
rankų pasirėminiai, kurie yra vartojami visuose plieno 
“turret top” Fisher bodies, net ant pigiausių Generul 
Motors karų. Padalyti pavidale “U” raidės, šie rams
čiai taipgi yra durų rankenos priešakinės sėdynės pa 
sažieriams. juos galima rasti 1936 master de-luxe Chev
rolet, Pontiac ir Oldsmohile 6 iki 18 ir visuose naujuose 
Buick karuose.

ŠEIMYNINIS IR PARA
PIJOS BANKIETAS

jaunuoliui greit sugrįžti į sa
viškių tarpų.

Sugrįžo laimingai
Pereitą mėnesį grįžo iš Lie

tuvos žymus biznierius Kaz. 
Kriščiūnas, 4501 S. Ashland 
Avė. Labai džiaugiasi, Lietu
voj turėjęs atostogas. Jis bu
vo išvykęs su lietuvių olimpi
jados ekskursija, laivu “No- 
rmandie”. Nuvykęs Lietuvon 
aplankė savo gimtųjų šalelę 
ir kitus didesnius miestus ir 
miestelius. Visur rado didelę 
pažangų, kaip kaimuose taip 
ir miestuose. Taip jau buvo

PRASIDEDA KONTESTAS K. PETRAUSKO GASTRO
LĖS UŽSIENY

Kaip praeitais metais taip ir 
šįmet mūsų žinomas biznie
rius J. F. Budrikas vėl ren
gia puikius kontestus. Jie bus 
duodami kiekvieną trečiadie-

K. Petrauskas nuo vas. 1 
d. iki kovo 7 d. dainuos Mil
ano “Skaloje” operą “Kitez” 
su kitais žymiais italų daini-

nuo 7 iki 10 vai. vakare į ninkais, sausio mėn. gastro-
Mark AVhite Park svetainėj©' 
prie Halsted ir 30 gatvės, da
lyvaujant įvairiems muzikan
tams, dainininkams, šokikėms 
ir t.t. Visi yra kviečiamr šia
me konteste dalyvauti, nes 
turės progą, aplaikyti Budri-

liuos čekuose, o vasarą vyks 
su gastrolėmis į pietų Ameri
ka.

ko skiriamas brangias dovax (pirm.) Merkevičius,
nas. Pirmame konteste šį tre
čiadienį, lapkričio 20 dalyvaus 
pilname sąstate garsi Petrau
skų Ambasadors orkestrą, dai
nininkai ir kiti muzikantai. 
Prie to bus rodomi krutami 
paveikslai. Ateikite pasiklau
syti patys su visa šeimyna 
šių puikių Budriko koncertų. 
Įžanga veltui. S.

TOWN OF LAKE. — Lap-, 
kričio 10 d. baigėsi misijos, 
kurias vedė gerb. iškalbingas 
pamokslininkas Tėvas J. Bru- 
žikas, S. J. Tų dienų bažny
čioj tėveliai su vaikeliais ir 
kiti ėjo prie šv. Komunijos.
Iš ryto prasidedant pirmomis 
mišiomis (6:30) iki pat 9 v. 
buvo pilnutėlė bažnyčia ir vi
si ėjo su kvietkomis prie Die
vo Stalo. Tų dienų Komunijų 
tapo išdalinta virš vieno tūk
stančio. Tai buvo nepaprastas 
parap. vestuvės. Misijų atmi
nčiai po pietų buvo suteikti 
gražūs paveikslėliai, po to pa
laiminimas Sv: Sakramentu.
Toji Misijų iškilmė pasiliks 
parapijom} širdyse neišdildo
mai. Ačiū gerb. klebonui už 
pakvietimų dievobaimingo mi- 
sijonieriaus, o gerbiamam mi
lijonieriui linkime kantrybės, 
ištvermės, savo pašaukime ir 
Dievo palaiminimo.

Pramoga

Marijonų Kolegijos ir Sem. | KAUNAS. — Netoli Joniš- 
Rėmėjų 8 skyr. lapkr. 24 d. kio krim. polic. sulaikė 4 jau

Viso išlaidų .... $12,066.32

Palyginimas

Įplaukos iš aukų ir paren
gimų ...................... $11,901.65

Išlaidos pastatymui pamin
kle .......................... $12,066.32

Jei už pagarsinimus prog
ramoj bus iškolektuota ir pa-

priešingon krvptin, tai New | ^žadėjusieji iSpildya prišad,. 
Yorko importeriai duos ‘Mai **truks • • • • $164'67
stui’ didelius užsakymus. Iki 
liol didesnėmis siuntomis New 
Yorke yra gauta apie 1000 
šaldytų kiaulių ir apie mili
jonas svarų sviesto.

Lietuviškos įstaigos taip 
pat yra susirūpinusios impor
tu iš Lietuvos: Marijanapolio 
Kolegija, Thompson, Conn. 
praeito mėnesio pradžioje už
sisakė ir šiomis dienomis ga
vo didelį siuntinį kumpių, be
konų ir sūrio. Newarkietis p. 
Trečiokai, užsisakė 1000 kon
servuotų kumpių. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė iš Bosto
no buvo atsiuntus New Yor- 
kan importo komisijų pasltar-

Dariaus ir Girėno paminklo 
komitetas,

J. S. Čaikauskas.

Finansų sekretorius

ti importo reikalu.
Kadangi importas yra gana 

komplikuotas biznis tr mažais 
kiekiais importuoti neapsi
moka, tai patartina suintere
suotiems lietuviams atskirose 
apylinkėse importe rių įmones 
suorganizuoti, gerai susitvar
kyti ir tada imtis importo į- 
vairių prekių iš Lietuvos.

Liet. General. Konsulatas
New Yorke

SUNKIAI SERGA R. 
JOVARAUSKIENĖ

Rožė Jovarauskienė, žmona 
Mykolo Jovarausko, vieno sa
vininkų Roosevelt Furaitur© 
kompanijos, šiomis dienomis 
turėjo sunkių operacijų Ger- 
man Deaconess ligoninėj, 54th 
PI. ir Morgan Št. Ligonė dar
yra kritiškam padėjime. Lan- 

Paryžiuje ir Berlyne ir kituo- Rytojai nebus prie ligonės lei- 
se žymesniuose Europos mies
tuose. Dabar K. Kriščiūnas, 
savo kostumeriams pasakoja 
apie Lietuvų.

džiauni iki ateinančio ketvir 
tadienio. Kambarvs 223. R.

S0VIETAI LEIDŽIA MIC 
KEVI6IAUS RASTUS

Netrukus išeina iŠ spaudos 
SSSR valstybinės leidyklos 
leidžiami Mickevičiaus raštai 
lenkų kalba. Jo raštai leid
žiami vienu dideliu tomu, ku
ris upima Krymo sonetus, 
“Farys”, “Vėlinės” ir kri-

KAUNAS. — Intelig. be-įtiSk9 Įvertinimą. “Ponas Ta- 
darbiams remti dr-jos valdy-.das” leidžiamas atskiru lei- 
boiii išrinkti: pulk. Kaunas diniu.

naitis, insp. Grabauskas ir 
Susinąs, rev. komis. — Ka- 
sakaitis, Rutkauskas ir Fede- 
ravičius. Dr-ja jau pradeda 
savo veikimų.

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui visa arba pusė 
tavernos biznio. Gerai išdirb
ta biznis, gera proga. Pasi
skubinkite.

644 No. State Street

Pranešimai
PARDAVIMUI BIZNIAI

Vestuvės

Lapkr. 24 d. per 12 vai. mi
šias, iškilmingai susituoks ži
noma Stanislava Paukštienė 
su Bronislovu Bilinsku Lin

L. V. “DAINOS” CHORO 
NARIŲ IR RĖMĖJŲ 

DĖMESIUI
Lapkričio 20 d. (trečiadie

nį), 7:30 vai. vakare, Aušros 
Varių mokyklos kambary į- 
vyks L. V. “Dainos” choro 
narių ir rėmėjų susirinkimas 
pasitarimui svarbiais reika
lais. Visi choro nariai ir rė
mėjai — veikiantieji ir tie, ku 
rie mokesčius moka — šiuo ši
rdingai kviečiami atsilankyti.

Choro Valdyba

ŠIANDIEN MARIJONŲ 
RĖM. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

Parsiduoda bučernė geroj vie-i 
toj, 1807 AV. 47th St. Renda 

. pigi, biznis geras, pašaukite:
Englewood 9000

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REPRODUKUOJAMOS 
TŪRINĖS PILYS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 8 Iki 6 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais 8 Iki 8 
Telefonas GANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnbltc 8800

I___________________________
Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPnblic 9723

mas istorines vietas. Jau yra 
kime jaunavedžiųms laimingo nupaišęs Dubingių, Raudonės,

Šį vakarų, 7:30 vai., Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
bary įvyksta Marijonų Kolegi-

------------ Įjos Rėmėjų Chicagos apskri-
Pail. J. Buračas keliau ja i čio sus-mas. Visi kuopų dele- 

pėščias po Lietuvų, paišvda- ' gatai, valdybos ir atstovai 
kviečiami atsilankyti, nes šiuo 
laiku yra ypatingai daug sva-

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

sugyvenimo.
Stotas T.O.F.L.

rengia kauliukų žaidimą su 
gražiomis dovanomis, V. Vai
čkienės salėj, 4624 S. Paulina 
St. Rėmėjai visus nuoširdžiai 
užkviečia skaitlingai atsilan
kyti. Pradžia 3 vai. popiet. 

Mirties šešėlis

Lapkr. 11 d. iškilmingai su 
bažnytinėmis apeigomis tapo 
palaidotas a. a. Antanas Šedis. 
Velionis per ilgą eilę metų iš
buvo Šv. Kryžiaus parap. za-j 
kristijonu, taip pat senas pa- 
rapijonas ir Town of Lake 
gyventojas. Velionis paliko 
moterį Magdelenų.

Lapkr. 18 d. po gražių baž
nytinių apeigų a. a. J. Kuzas, 
tapo nulydėtas į Šv. Kaz. ka
pus. Velionį mirtis pakirto ne 
tikėtai, nuėjus pas draugus, 
staiga krito negyvas. Abejas 
laidotuves gražiai tvarkė J. 
F. Eadeikis.

Nelaimės šešėlis

Gerai žinomas iš .jaunosios 
kartos Edvardas Satfinas, ta
rnavęs detektyvų biure, besi
vydamas vagilius, tapo sun
kiai automobiliaus sužalotas. 
Nugabentas į Sv. Antano li
goninę, kurioj Edvardas išgu
lėjo jau keletu mėnesių. Da
bar jau eina geryn. Linkime

nūs latvius, kurie, pasivogę 
Rygoj 22 revolverius su ke
liolika šovinių vyko į Lietu
vą “vandravoti.”

Gelgaudo, Medvėgalio, Šatri
jos ir kitas pilis bei piliakal
nius. Kadangi šios istorinės 
vietos turi nemažos reikšmės 
krašto mokslui, tai viena kny
gų leidimo bendrovė nori iš
leisti visų pilių ir piliakalnių 
spalvotas reprodukcijas, tin
kamas vartoti mokyklose ir j 
kitose mokslo įstaigose.

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vą saviškiams.

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.

I JOHN P. EWALD 
I OANSand INSURANCE

higu n ikai,toji pinigu ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdra idos aini ugnie-. v«:jo etc. ,itsisn.uk

8 10 \\ cst 3 Trd Street
TELEFONAS YAR.Is 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \ -1 i\i:.i i.

,. , Suite 1009 — FRAnklin 6990rbių reikalų svarstymui. 18g w Randolph gt
Valdyba Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

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

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

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK •'35, 5 Sedan 67, garant. kaip naujas...................... 8045.
BUICK '85. 5 Sedan 47, daug ekstras, garant....................... S05.
BUICK ‘34, 5 Sedan 57. labai puikiam stovy.......................... 745.
BUICK •34. 5 Coupe 68, kaip naujas, garant...................... 745.
BUICK ’33, 5 Coupe 58. tobulam stovy..................................... 405.
BITICK '33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 405.
BUICK '33, 5 Club Sedan 91, gružus karas........................... 505.
BITICK ’88, 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj..................................... 545.
BITICK '32, 5 Coupe 96. labai puikus karas............................ 450.
BITICK •32. 5 Sedan 87, gerai bėga............................................... 450.
BTTTCK *32. 5 Sedan 67, Idealus kelmynai....................................... S05.
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............. 205.

CAUILI^AC ’St. 5 Town Sedan. labai puikus karas............. 005.
CADILUAC ’32, 6 Sedan, tobulata stovy..................................... 805.
CADIIjUAC r31, 5 Town Sedan. gražus karas.......................... 446.
CADILLAC '29, 6 Town Sedan. geroj tvarkoj.......................... 105.

CHRYSLER '35. 6 Sedan. trunk, kaip naujas, garant.......... 705.
DODOE '34, 6 Sedan, 2 durų, labai tvarus........................... 445.
LA 8AIJ.E '31. 5 Sedan, labai puikiam stovy...................... S76.
LINCOLN '80. 5 S<<dan. gražus karas............................................ 205.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy.................. 775.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj......................................... 205.
PONTTAC 8 '85. 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PECIAL 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy.................................. 405.

TAIPOI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigins, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

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

itsisn.uk

