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MUSSOLINIO VĖLIAUSI GRASINIMAI
PREMJERAS LAVALIS LAIMĖJO 

PARLAMENTO PASITIKĖJIMĄ
MUSSOLINI ATŠAUKĖ 100,000 

KAREIVIŲ URLIOPĄ

Italija susirūpinusi žibalu ir 
karo eiga

ROMA, lapkr. 28. — Artimųjų ryšių su Mussolinio vy
riausybe turintieji asmenys tvirtina, kad pasaulinis karas 
iš tikrųjų Įvyks, jei T. Sąjunga uždraus gazolino ekspor
tą Italijon.

Nurodoma, kad fašistų partijos vyriausios vadovybės 
(tarybos) susirinkime lapkr. 18 d. Mussoliniui pirminin
kaujant priimta ši trijų posmų programa, jei Imtų uždraus
tas gazolino (žibalo) Įvežimas:

Italija atšaukiu ambasadorius ir pasiuntinius iš visų 
.jai priešingų valstybių.

Italija apleidžia T. Sąjungą.
Italijos oro pajėgų “mirties” eskadronas tuojau ata

kuoja Anglijos karo laivus Viduržemio jūroje.
“Mirties” eskadronas, tai 125 savanoriai pasiryžę mir

ti lakūnai. Kiekvienas jų pasiimtų po vieną milžinišką bom
bą ir iš aukštumų stačiai nertų su lėktuvu ant karo laivo.

Mussolini pranešė Prancūzijai ir Anglijai apie minėtą 
savo nuosprendi. Tai priežastis, kad gazolino klausimas 
atidėtas.

Mussolini nepasako, kaip jis toliau kariautų su visu 
pasaulin “išdaužęs” Anglijos laivus.

PARYŽIUS, lapkr. 28. —- 
Prancūzijos premjeras Ijivaiis 
laimėjo parlamento pasitikė
jimą 345 balsais prieš 225, 
kai jis pranešė, kad parla
mentas turi svarstyti pirmiau 
franko devaliuacijos klausimą 
ir tik paskiau žibalo eksportą 
Italijon.

Atidarant pariamentą smar
kiai bijo, kas sutrukdė de
monstracijas prieš vyriausy
bę. Nepaisant to, parlamento 
rūmų apylinkėse buvo sutrau
kta daug policijos ir respub
likoniškos sargybos.

įROMA, lapkr. 28. — Ana- 
Fien paskelbta, kad diktato
rius Mussolini paleidžia iš ka
ro tarnybos 100,000 kareivių 
trims mėnesiams, kad jie gel
bėtų savo namiškiams įdirbti 
laukus ir pastūmėtų pirmyn 
Įvairius pramonės darbus.

Diktatorius vakar atšaukė 
šį nuosprendį. Pažymėta, kad 
kareiviai yra reikalingi tar
nybai. Patirta apie kariuome
nės slaptus kilnojimus. Tas 
vra ryšium su T. Sąjungos 
planuojamu gazolino (žibalo) 
eksporto sulaikymu Italijon. 
Patirta, kad Prancūzija su An 
glija sutarė atidėti, bet ne už
mesti, šį klausimą. Pasibaigus 
krizini Prancūzijoje, žibalo 
klausimas galės būt atnaujin
tas.

Tuo tarpu .Mussolini yra 
pareiškęs, kad žibalo siuntimo 
sulaikymas reikš karą.

Tai priežastis 100,000 karei
vi'.’ sulaikymo nuo urliopo.

MARYLANDO GUBERNATORIUS CHICAGOJE

Cbicagon atvyko Marylando valstybės gubernato
rius H. W. Nice, resp. (dešiniam šone). Sakė pra
kalbą Hamilton klube. (Acme Photo.)

ŠVENTASIS TĖVAS AUK- REIKALAUJA MAŽINTI 
ŠTINA KANADĄ MOKESČIUS

ADDTS A RARA, lapkr. 28. 
— Ktiopijos vyriausybė ofi
cialiai praneša, kad italų pa
jėgos per 60 mylių atgal at- j 
simeta abiejuose frontuose. T- 
talai apleido Makale ir gri-! 
žo j Adigrato pozicijas. Vy
riausybė sako, kad italai ne
galėję atsilaikyti prieš etio
piečių spaudimą (Romoje o- 
ficialiai skelbiama, kad italai 
neapleidę Makale).

Tede Hawariate, buvęs E- 
tiopijos atstovas T. Sąjungo
je, pranešė, kad jis, rasi, grei
tu laiku išvyksiąs karo fron
tan vadovauti etiopiečiams.

Hawariate sako, kad ma
terija žudo italus šimtais. 
Daug eritriečių dezertiruoja iš 
italų kariuomenės.

Jis mano, kad etiopiečiai 
turės pakunkamai pajėgų, kad 
neleidus italams daryti pažan
gos iki ateis lietaus laikotar
pis. Tada italai jausis laimin
gi, jei jiems bus lemta išsi
nešdinti iš Etiopijos.

Numalšinta Komi- VOKIETIJOS KATALIKAI IŠTIKIMI 
nistn Revoliucija SAVO VYSKUPAMS

ftallIMP BERLYNAS, lapkr. 28. — skapai. Breslavo, Municho,UIfltlIIJUJG l'roitestantų laikraštis “Der Limburgo ir Paderborno vy-
----------- Deutsche” rašo, kad naciai skupai pašalinti iš savo val-

IUO DE JANEIRO . lapkr. ; persekiodami katalikų kuni- domų vyskupijų. Prūsijoje
28. — Vyriausybei ištikimoji gus ir vienuoles klaidą daro, viena ketvirtdalis katalikų pa
kariuomenė sutriuškino ko-1 ko paskiau reikės apgailė I lapijų neturėjo kunigų. Žy- 
munistų sukeltų revoliuciją ti- Ne gi naciai nežinotų, kad miai sutrukdytas katalikų 
Rio Grande do Norte provin jie negali paveikti Katalikų jaunuolių mokslinimas kunigų 
vijoje ir atsiėmė tos provin- Bažnyčios ir katalikų. Jie tu- seminarijose.

, cijos vyriausi,jį miestų Na- ri galvon įsidėti Bismarko Nežiirint to> Bako ,aikraS.
lai. Apie 500 revoliueininku laikus. ... Itis, katalikai pasiliko ištiki

j Išspruko jūron sn vienu di- i 'Vyskupo ls-gge įkalinimas, mj , Tiesa,
dėlių garlaiviu. Nuo pereito ! pareiškia laikraštis, reprezen Bažnyįia didelius „00

i šeštadienio revoliucininkai su tuoja naują atmainą nacional gį0Įjug, jį nesugriauta ir 
raudonomis vėliavomis vyra- s°eialisifcų kovos prieš Kata- skaudaus išbandymo

\ vo Natai m i
I miesteliuose 
į ir Pernambuco
į laivio Graf Zeppelin stotį. At- riodu <laug ^feupų uždary- 
įskridęs orlaivis per tris pa- la J kalėjimus, jemus pačios . ' . 1 .
ras negavo progos nusileisti, kariuomenės katalikų vysku- nW Nrtohmoj ateity ir pa 

i pą. Be to į kalėjimus paimta Ays naciai pasijus darę dule- 
Ir salia Rio de Janeiro tre- i Poznaniaus ir Koelne arkivy le klaidą.

j šiasis infanterijos pulkas su ,__________________

ARKIVYSKUPUI OROZCO 
GRĄŽINTA LAISVE

MEXIC0 CITY, lapkr. 27. Iš Queretaro pranešta, kad 
— Guadalajara arkivyskupui ten bus atidaryta dauguma

vėliavomis vyra- sociansuj kovos pnes ivaia- tQ skaudaua iSbandvm0
tieste ir kituose |'""I Bažnyčny Pakartojamas Jar sus(iprtj„- '
?. Buvo užėmę utęa nuo 1 1 i me" laikų valdovai pasisakė, kad
uco- vokiečių or- ‘f ‘ Mturtmmpfas. Tuo pefjra dl(M(,

kėlė maistus ir užėmė karei
vines ir aviacijos mokyklą. 
Prieš maištininkus pašaukta

VATIKANAS, lapkr. 27. Cooko apskrities (ir Chica 
— Kanados kolegijos Romoje, go miesto) piliečių komite- 
vedėjai su studentais anądien Į tas viešųjų išlaidų priežiūrai
buvo Šventojo Tėvo Popie-, įspėja valdžios organus, kad . Maištininkai greit
žiaus Pijaus XI audiencijoje, išlaidos būtų mažinamos. pasidavė.

šventasis Tėvas pareiškė, Komitetas stačiai reikalam j V-'riau'‘?:bei Iaka‘
kad pasaulio katalikų šeimy- 1Įt36 na. suvaul.no svarbtaus.ų va,,
„oje Kanada užima nepapraa T mi<iSt0 bn jdmen, revohuoųos n.alam-
tai gražią ir garbingą vietą.

ANGLIJA ŽIBALO SANK
CIJOS KLAUSIMU

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Atsižvelgus į kilusį triukšmą 
dėl daromų nuolaidumų Itali
jai, Anglijos vyriausybė ima 
tvirtinti, kad aliejaus (žiba
lo) sankcija Italijai yra tik 
laikinai atidėta, bet nieku bū 
du nepaneigta. Sako, šis kl-

žintos mažiausia 10 nuošim
čių. Tokiu būdu būtų suma
žinti mokesčiai, kurie šiemet 
iš naujo padidinti.

Pažymima, kad tas reika
linga apsikrities įr miesto gp- 
rovei. Nes jei tas nebus pa
daryta, bus sulaukta naujo

me.
Er. Orozco y Jiininez gTąžin 
ta laisvė. Tai padare pats 
Meksikos prezidentas Lazaro

bažnyčių ir bus leista kuni
gams turėti pamaldas jose. 
Ten bažnyčias uždarė pašalin

Japonai Užima Gete Cardenas. Arkivyskupas koad tas gubernatorius Osornio, 
juto rius J. Garibi Rivera kr- kurs pats pakliuvo kalėjiman 
eipės pas prezidentą, kad ar- kaipo žmogžudys, .lis nužudė 
kivvskupui būtų grąžinta lais vieną ispaną. Naujas guber- 
vė, kad jis galėtų grįžti iš iš- naitorius Familiar įsakė, kad 
trėmimo. kiekvieno.j savivaldybėj būtų

Arkivyskupas Orozco tris atidaryta viena bažnyčia. Qu-

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Žiniomis iš Romos, Italijos 
vyriausybė šiandien daug su
sirūpinusi ne vien žibalo klan-

ieš didelius mokesčius. Netu
ri iš ko mokėti ir nemokės,
jei mokesčiai nebus mažina- 

ausimas yra gyvas ir Zene- mį (
voje bus svarstomas. , Valdjiios organai apie tai

Anglija užtikrina, kad T. turi rimtai pagalvoti. 
Sąjungos sankcijų skyrimo I ------------------
komitetas visvien susirinks, 
Ženevoje ateinančią savaitę.

ARKIVYSKUPAS PASKIR-j 
TAS KAMERLINGU

VATIKANAS, lapkr. 27. — 
Romos Šventosios Bažnyčios 
kamerlingu paskirtas titulia- 
ris Serre arkivyskupas Fre- 
diauo Giannini, O.F.M. Jis 
yra apaštališkas delegatas Si 
rijai.

ŠANCHAJUS, lapkr. 28. — .................
prieš mokesčius streiko. Žmo Keletas tūkstančių japonų ka- j kartus buvo ištremtas iš Mek eretaro gyventojai stačiai ne
neš yra griežtai nusistatę pr- reįvįų įsiveržė žieminėn Ki- siko« ir paskutinį kartą 1932 gali apsidžiaugti. Tikisi su-

nijon ir užėmė visus geležin- metais. Vidaus reikalų mini- laukti ir geresnio ekonomiš-
kelius — apie 3,000 mylių ii- isterijos agentai jį paėmė su ko stovio.
gio. lėktuvu, paskiau traukiniu ir

Japonų kariuomenės vado- j pristatė į U. S. pasienį.

AUTOMOBILININKAMS
VARŽYMAI

Cbicago parkų distriktas 
paskelbė, kuriais kur bulvar
ais automobilininkai gali nu
statytu greičiu važiuoti. Įvai- 
vairiose miesto dalyse važia
vimo greitis nustatytas 20, 25, 
30 ir 40 mylių. Kad su tuo su
sipažinus yra reikalingas nuo
dugnus miesto gatvių studija
vimas.

vybė aiškinasi, kad tas rei
kalinga geležinkelių pada
rų apsaugai. Sako, žiemi
nė Kinija planuoja atskilti 
nuo Kinijos valstybės. Kol tas 
bus įvykdyta, kiniečiai gali 
visą geležinkelių inventorą 
paimti į pietinę Kiniją ir žie
minius geležinkelius palikti 
plikus.

Tačiau kitose valstybėse ir
v i • mon * toliau vykdomi Katalikų BažNuo 1926 iki 1929 metų ar- J *

kivyskupaš Orozco slapstėsi ny(,’°s persekiojimai. Suuna-
Jalisco valstybės kalnuose ir mi kunigai ir katalikai s pa n- *
agentams nebuvo lemta ji džiami įvairiausiomis priemo- 
rasti. i nėmis.

SIBIRE DAR YRA LIETU- SUNAUDOTA 245,000 SVA 
VIŲ KNYGNEŠIŲ RŲ KALAKUTIENOS

---------- I AVASHINGTON, lapkr. 28.
KAUNAS. — • Prieš dvi!— šiandien — Padėkonės die

Visi geležinkelių mazgai pa- !-avaites » SiMro ' D- «• kariuomenei huvo
imti japonų kontrolėm «r'Jo 1903 metais ’kirta 245-«» avan> kalata-

___________ tremtas knygnešys Juozas tienos. Prisiėjo nupirkti dau-
Gritė. Jis buvo ištrėmime 14
metų, bet bolševikų revoliuci-I
jos metu buvo sugrįžęs į Lie

ŠIEMET DEGTINES PAR
DUOTA UŽ 17,3 MIL. LT.

giau kaip 20,500 kalakutų.

BERLYNAS, lapkr. 27. —
simu, bet ir karo eiga Etiopi- VYSKUPAS HAYES JAU
joje. Etiopijos vyriausybė ne 
veltui juk nuolat skelbia, kad 
italų pajėgos atsimetn abie
juose karo frontuose.

TOKLJO. lapkr. 28. — Ja
ponai militarininkai numato 
pavojų iŠ U. S. pusės. Reika
lauja didesnių išlaidų karo 
reikalams.

ROMOJE
LIETUVOJE PARENGTI 

144 INŽINIERIAI

ROMA, lapkr. 27. — Vya-1 KAUNĄS. — (Vytauto D. 
kūpąs Hayes atvyko iš Ame
rikos. Jis paskirtas rektorium 
Žieminės Amerikos kolegijai.

Jo Emin. kardinolas Bisle* 
ti, kolegijos vadovybė Ir stu
dentai pasitiko atvykusį nailt 
ją rektorių.

KAUNAS — Centralinio tuv<*” Ta^iau Prieš dvejus me Vietos kalėjime įvykdyta mir
statiatikos biuro žiniomis, šie tua 9U. 8™"m ’*,i‘ia’ tiM '»’»"* <talv,w nukirti-
met per 9 mėn. iš viso .leg-'"1 .1 T. inipMl A' Sp”*k lra" >P
tinės įvairaus stiprumo par- , k>« 3» .l«» kaltinas militarinių paslap-

rado paversta kolchozu. čių pardavimu.universiteto technikos fakul- /duota 2.961.1(97 litrai už 17.- 
tetas per 10 pirmųjų veiklos . 305.121 lt. Trto pačiu metu Gritė pasakoja, kad Sibire 
metų parengė 144 inžinierius, pernai buvo parduota 3,022.- dar ir dabar gyvena kelioll. 
iŠ jų 46 architektus, 40 sta
tybos inžinierių, 28 elektro
technikos, o kiti įvairių spe
cialybių inžinieriai.

ORAS
718 litrų nž 17.899.793 lt. Per ka lietuvių - knygnešių, ku-
paskutiniuosius trejus metus riuos anais spaudos draudimo CHICAGO IR APTLTM- 
kasmet degtinės mažiau be- laikais rusų valdžia buvo iš- KĖS. — Debesuota; nepaste- 
išgeriama. ; trėmusi iš Lietuvos. vus oras; Salta.

suvaul.no
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lui pašto tankių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi 6 vai, popiet

KĄ ODŲ SOCIALISTAI?

“Naujienos” yra socialistų ir bedievių 
laikraštis. Kus tam netiki, tepasiskaito bile 
kurį “N-nų” numerį.

280 nr. to laikraščio redaktorius rašo: 
“Socialistai galvoja taip: jeigu žmo

nės nori melstis ir savo noru neša “afio- 
ras” kunigams, tikėdamiesi tuo būdu

IS PO MANO BALANOS
Rašų Morkus

sudarė vienų bendrų tikslų, bė galėtų žmones po mažyčių 
(Jei ne visi tai nors didžiu- draugijėlių pastogėmis burti 
Imoje prie jų prigulėdami, jų lubinu, negu darbo ir turto

— Lyginai anais laikais, ka- nka. Ve kūme tikrus dalykus.
da Pulestrinus belgų muzikų I Vargonininkai tai vargoninin-
iš Italijos lauk išlavė, o neva kai; betgi jųjų klebonams tiek
grynai savos rūšies muzika a- užuojautos kongresui parody-

. , . , , . . no* vietų užėmė. Bažnytinė ti, kad veik visus vargoninin-pupirkti rona Dievą ir uzsipelnvti Dan-; .. A , ... . .. . ., . * . , , ; ,, muzika ant tiek nukentėjo, ro kus jau išleisti ir be jų porųgaus Karalyste, tai era jų dalykas ... .. ........................................ . ... ... . ... .. ... ’............. ... .... _ dės vilties jai jau nėra ir gal savaičių apseiti, gal tik tas
Taip “N.” tyčiojasi iš tikinčiųjų žino- ...... . , . . , . ...

taisyklių besiluikydamt, jų 
spaudą sekdami iš netyčių, 
bet tikrai vienu bendru kva
pu alsavo...

i — Nūdien jau ir tas per-

išteklius. Jei nesiburia, šalin 
dribsi, tui jau šia bus dau
giau, negu tik paprastos be
darbės padaras. Kum taip ga
lvoti* Juk jei gydytojui pu-

DIENOS KLAUSIMAI

tyčiojasi iš tikinčiųjų ---- . . , ...geriau visai be jokios 
nių ir tame pačiame numeryje, tame pačiu- !kos pamaldas varyti, 
me puslapyje, tas pats asmuo Grigaitis drį-
šia sakyti, kad “N-nos” katalikų nesmerkia, *,a<
b« t

SPAUDOS BELAISVI:

Visi žinome, kud Lietuvos špatu,a yra 
cenzūruojama. Taip yru nuo pat 1926 m. 
gruodžio mėn. perversmo.

Bet dabar, išrodo, toji cenzūra virto vi
sišku spaudos laisvės panaikinimu. Malvt, 
einama prie to, kad išnaikinti visus tuos lai
kraščius, kurie leidžiami netautininkų parti 
jos žmonių ir kurie atsisako dievinti “tau
tos vadų”. ....Taip padarė su organizacijomis.

Jau šiandien perskaičius taip vadinamų 
opozicini•.!« laikraščius, susidaro įspūdžio, kati 
juos reuaguoju ue redaktoriai, bet cenzoriai.

Ar begali rasti gyvenime didesnę ironi
jų, kaip katalikų dienraštyje “Ryte”, 236 
nr., Įdėtų Eitos žinių:

‘ Jau kurį laiką, valstiečių liaudininku
ir krikščionių demokratų partijos savo 
veikimų vystė valstybei kenksnunga liuk 
me”.
Ir suprask jei neri. Krikščionių Demo

kratų leidžiamas dienraštis, redaguojamas 
imties partijos vado dr. L. Bistro, deda pra
nešimus, kad ta partija yra kenksminga val
stybei, o kitoj vietoj parašyta, kad ji pavo
jinga visuomenės tvaikai. Išrodo, kad krikš
čionys demokratai patys save plaka.

Ar reikia didesnės nesąmonės?
Bet, jei taip yra, tai ne kr. deni. ir ne 

“Ryto” redaktoriaus kaltė.
Tautininkų vyriausybė verčia redakto

rius dėti į laikraščius tų, kų jie nori, kad būt 
paskelbta. Jei to nedarysi, laikraštis bus už
darytas ir daugiau saulės šviesos nematys.

Luikrūsčiai yra priversti dėti visus vy
riausybės pranešimus, nors tie pranešimai bū
tų kvailiausi, nors jie griežčiausia priešin
tus laikraščio nusistatymui ir griautų jo ve
damųjų mintį ar darbus iš pačių pagrindų.

Lietuvoj nebėr nei veikimo nei spaudos 
laisvės. Ar nereiks vėl organizuoti knygne
šius, kaip spaudos uždraudimo laikais, kad 
slapta platintų katalikiškas knygas ir laik
raščius, nes ir savieji “carai” pradeda ne
beduoti skaityti tų, kų žmonės nori, kas 
jiems naudinga ir reikalinga. Jau dabar lai
kraščiai beveik tik valdžios aplinkraščius 
begali spausdinti, o kas bebus toliau!

uevotesni u.-menys 
ir mažiau prie muzikos linkę,

kų” raštams ir t.t. "I'“'8'11' «te,tai aU'
sį atkišo. Tuo kart Irento lti- 

Jei tas bedieviškas laikraštis sakosi gi- rybai susirinkus, perkalba sa
lias katalikus, tai jis aiškiai meluoja. Ak, von pusėn kitus ir tuip Bnž- 
tiesa, dabar jau beveik kas dienų rašo apie nyčių palieka be muzikos. Rei-

gina jų reikalus, duoda vietos “katali-

NEWARK0 CHORO SUKAKTU

8v. Trejybės lietuvių parap. choras, Ne
įtark, N. J., minėjo 30 metų veikimo suka
ktį. Ta proga išleido didoką knygų, kurioj 
surašyti choro nuveikti darbai. O tų darbų 
labai daug. Be giedojimo sekmadieniais ir 
šiaip jau šventėse bažnyčioj, choras dalyva
vo tautiniuose ir visuomeniniuose parengi
muose, surengė visų eilę koncertų, pastatė 
operečių ir šiaip jau veikalų. Žodžiu, ir dai
nomis ir darbais kėlė lietuvių vardų ir gar
bę.

Sukaktuvių leidiny įdėta gražių straips
nių, dainų su gaidomis, eilių, choro ir jo vei
kėjų fotografijų.

šv. Trejybės parap. klebonu yra kun. 
Jg. Kelmelis, vargonininkauja A. Stanšaus- 
kas.

Skaitant Nevrarko lietuvių parapijos cho
ro nuveiktus darbus, įsitikini, kaip svarbų 
vaidmenį vaidina mūsų Įiarapijiniai chorai 
ir tautiniame ir religiniam gyvenimo. įteikia 
tik linkėti jiems pasisekimo ir visokiais bū- 

' dais padėti. ’ • • i i**

muzi- | gerai įvertins, kuriam jųdvie
jų gyvenimas yra geriau pa-
žystamas. Vargonininkas yra lalkui ^«“nt .veik visas

vienos ar kitos parapijos reikalus.
Bet dėl ko “N.” tai darot
Aišku, ka<l ne dėl ko kito, bet tik biznio ' 

sumetimais. Jos gaudo vadinamuosius “šiau
dinius katalikus”, jiems peršasi, kad nuodyti >la 
jų protus ir širdis bedievybės nuodais.

Reikia aiškiai suprasti, kad uė vienas 
susipratęs, sąmoningas katalikas, žinodamas, 
kad tas ar kitas laikraštis yra bedieviškas, 
į jį ne tik kad nesikreips jokiu reikalu, ne
rašys korespondencijų, bet ir nerems.

Taigi, socialistai per savo laikraštį me
keno kito reikalus gina, bet savo socialistiš- 
kų ir bedieviškų biznį, viliojant nesusipra- , sąžiningai muzikų gina. 
tusius žmones, tamsius, be jokių idėjų, svy- j __ Suaižino jiedu Ku Pale

pirmu ranka klebono. Vienas 
be kito veik nieko bepradėti 
neįveikia. perskirti juodu 
dviem savaitėm laiko ir pano
rėti, kad jiedu vienok savo 
darbų toliau tęstų, veik nega
limas ir viršžmogis užsimoji
mas. (.) betgi geri Chicagos 
klebonai viskų ranka numoję, 

— Betgi būta ir tokių, kų į kebliausias kliūtis neatsižve
lgdami, paaukoja, atiduoda, 
paveda ištikimus savo ir baž
nyčios tarnus visos Amerikos 
lietuvių katalikų labui. Kur 
daugiau ir uolesnio tautai at
sidavimo ieškoti eitai? Kas 
išdrįstų ar išgalėtų raudones
nę Bažnyčios ir tautos meilės 
žarijų parodyti? Kus? — Jei

škia, Bažnyčia nuo šiol pama
ldose muzikos nevartos.

nuomone nesitaikė. 
Jiem vienok buvo gailu muzi
kos. Ant tų pėdų sukrunta 
darban ir gelbsti muzikų, šiai 
minčiai popiežius Pijus Ket
virtasis palinksta. Kai matai 
nuskiria aštuonis kardinolus 
ir paliepia jiem muzikos da
lykų galutinai ištirti. Ypač j
Borromeo ir Vittellozzi labai tik Chicagos klebonai!

ruoklius ir jiems panašius.

— Pagaliau ir parapijiečių 
iš domės pažerti progos nelie- 

i trinu ir pataria jam parūpinti j ka. Juk tuo tarpu ne vienas
i mišias tokias, kurios be jo-; apsivedė, ne vienas mirė, ne 
j kios abejonės Bažnyčios dva-j vienam teko pasiganėdint vienDarbininkų būvio pagerinimui reikalin

ga, kad kiek galima daugiau darbininkų įsi
gytų nuosavybes. Darbdaviai ir valstybė be-
ndrai tuo reikalu turi rūpintis. Įstatymai ne- raį ir gi,iai apsigalvojęs ir|tai d QS) jei nepasltlkėtų 
turėtų tam trukdyti, bet priešingai - padėti< nuže„,į„taį „ievo padp,.^ ,avo žmonėmis. Aiška. žodžiu,

pasiketina priparodyti jog to- Chicagos klebonai, vargonini. 
ki muzika Bažnyčioje ne vien ūkai ir su savo žmonėmis ka- 
galės būt grūdinga, bet ir (rtu daugiau pažadino užsnfl- 
būtiuai reikalinga. Vietoje tik i dusių lietuvių katalikų, negu 

MINISTERIO PIRMININKO KALBA vienų mišių, jis priruošia net'jie putys ar kas kitas sau įsi

siui atatiktų ir niekam mal-! tik skaitytomis mišiomis. Kie- 
doje nekenktų. Palestrinas ge-ibouai ir vargonininkui nebūtu ;

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Balo L. tlmatu__________

brangu! Mažytės diaugijėlės sakysi, jog skauda ne dantį, o 
parvirto nuo nežmoniškos di- nosį, kuogi jį apgausi? Ap 
džiulių bendrovių Įtakos. Vi- gausi, tiesa. Bet apgausi pats 
saip ir visokiais kiliais už sa- save, o ne jį. Pasakyk tikrų 
vo menkesnes susmaugdamos, tiesų jei sveikatos ieškai. Taip 

iki ir čia.
vienai išdaigoja. Jei da kur visur ir visados tik j bu

koki ir lapsi, tai juu vos tik darbę šakaliais svaidyti, be- 
gyvutė ir neužilgo ir jos ne- rods, labai lengvu. Bet kasgi 
bus. Jų vietas užimti kitos bi- iš to? Kur bedarbė kalta, tai 
jo ir dreba. kas kita. Gi ten, tos pačios
— Sumažėjus mažytėms drau aplinkybės tik kaip lūpa ir 

gijelėms, silpsta ir didžiulės.: tirasko darbų, kaip ir mažas 
Prityrimas parodo, mat, kad! draugijėles, piudindamas vie- 
lik tie remia didžiulias drau- ną priešais kitų, tačiau saj 
gijas, kurie remia ir mažasias. dalyko nepagerinsi. Zodž| 
Išsprukę iš po mažų draugijų kaip tik bedarbės šydų nuo iP 
užuvėjos, nustoja bendradar- kių nuplėšim, daug kų pama
ldauti ir didžiulėms. Kai kas lysini, ko dabar neįžiūrim. 11-
to viso kaltę tiesiai bedarbei 
į akis drebia. Dalinai, gal būt; 
bet kad ir geriau negalėtų, 
tui irgi netiesa. Iš šalies žiū
rinčiam išsižiūri, jog bedarbei
daugiau visokjų nelabysčių įdaromų vajų. Mažesnių nemi- 
priskaitonia negu jas ji pa-jnint, pačios dičkės — tūks- 
vilkti gali. Jei kas, tai bedar- i (Tęsiny* ant 3 pusi.)

giau palaikę, ir visai apaksim.
— Kaip mažai mus pačios 

didžiulės mūsų draugijos mus 
vienan bendran tikslan mez
ga, galima pamatyti iš joms

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS — O, no, — atsako demo-
... ... ------- - . u. kratas. — Tai jūsų iStižinės
bkaiciau ana dien statisti nes. , . partijos kandidatas, —

kelias. Ii, kad nesukelti ne-j vaizduoti pataikintų. Gal būti***’ kiek kuriam kontre yra ••.jcy0 republikonų vald\ 
Po manęs Vytauto Didžiojo Muziejaus so- reikalingų ginčų, visai jų ne-1 jųjų nuostoliai gana žvmūs.

užvardinta. Kardinolas Borro- Bet kai pažiūri į gerų kitur 
meo jas įgavęs, nešasi pas ka-1 paliktą ir padarytą, ne neri- 

i rdinolą V’ittellozzį ir čia jas a-1 mastys kaktų, o tik džiaugs-

delyje kalbėjo ministeris pirmininkas A. Tū
belis. Jis savo kalbų skaitė iš rašto,

Tarp kito ko, A. Tūbelis pasakė:
“Šiandien mes esame nepriklausomoje kyvaizdoje muzikos žinovų ir mas širdį kai kūdikio džiaug-

Lietuvoje. Ar turėtų tatai reikšti, kad 
šiandien jau viskas yra pasiekta lr kad 
šiandien mes galime leisti sau viduji
nius nesutarimus. — Anaiptol ne. Nuo 
vidujinių nesutarimų yra žuvusios dide
lės valstybės. Dar pavojingesni tie ne
sutarimai yra mažoms tautoms. Neuž
mirškite, kati dar toli gražu no visi tau
tos didieji siekimai yra įvykdyti. Mūsų 
tarjie yra brolių vilniečių, bet pati mūsų 
sostinė Vilnius dar tebėra svetimoje val
džioje. Politinė pusiausvyra Rytų Eu
ropoje tebėra vis dar nenusistovėjusi. 
Dėl to turime visi budėti. Dideliems tau
tos uždaviniams spręsti tautos vienybė 
šiandien mums yra nemažiau reikalin
ga, kaip pirmaisiais Lietuvos valstybės 
atstatymo metais. Tik eidami vienybėje, 
mes būsime reikiamai atsparūs išori
niams pavojams ir sugebėsime gerai tva
rkytis viduje”.

dievotų asmenų išmėginėja.’smu ruičioja. 
Tai būta net trijų mišių. Pir- 
nuv
ko
zika Bažnyčiai nekenks, o tik 
priešingai daug gero atneš.
Gi kada prie trečiųjų prieita.

— šios atvertė visus iki vie
nam. Reiškia, nesiliko nei vie
no balso prieš. Visi iki vie
nam už. Na ir iš to džiaugs
mo užvardina tas mišias kai
po Mišios Popiežiaus Marcel- 
lio! Dėl to tuip, kad išvengti 
bereikalingų nesusipratimų ki 
tų tarpe, tai viena; antra, kad 
pagerbti ]x>piežių Mareellių, 
kuris mirė nei vieno mėnesio 
popiežiumi neišbuvęs. Ir da 
ne viskas! Patsai popiežius 
Puis Ketvirtasis anų mišių pa
klausęs, taip, sako, geriau nei 
Apaštalai negalėjo giedoti prie

automobilių.
Anierike vienas automobi

lius išpuola penkiems žmo
nėms. Lietuvoj — 990 žmonė
ms, o balšavikų Rasiejuj — 
1,035 žmonėms (tai tau ir

cesais.

, Vakar Žemaitis atsiuntė to
kią mįslę-

i

“Ar žinai, kas pasaulyje 
“rojus!”), o ponų karalystėj įvyko vienuoliktą mėnesį, vie 

ienuoliktąis dvi bemėginant be maž- . ’. *‘*į"ok Utev-e, Kad sism dar daugiau. viena8 automo-■uuoliktą dieni, ir vi 
•Visi sutinka, kad toki tnu- ^«ls.Lauk- biUu5 1>270 -lekhJ. valandą”

sim jųjų ir daugiau pasiro ________
dant. Patys pamatysit aiškiau, “Lietuvos Aidas” rašo: 
negu kitam sakant, kiek daus'“ponia Smetonienė - Valiu- 
geio savo viengenčiams pv įr šįmet sutiko globoti

į plačią Ameriką iškrikusiems I kalentų atsargos karininkų 
,palikot. Jus apie tai jau MaL]ęO].pt “Ramovės” balių.” 
ir uzsimiršot. Mat, jum tai tik < Tokia jau ten ir korpora- 
oškos pėda. Bet jųjų apianky-1 cįja studentų - karininkų, 

Į tiems kas sykis vis daugiau turi moteris globoti,
ir daugiau ir brangesniu žem 1 , _______

Dviejų nuomonių negali būti apie tų žo
džių teisingumą. Tačiau klausant, kad juos 
sako ministeris pirmininkas ir tautininkų • Paskutinės Vakarienės Jeru- 
jiartijos pirmininkas, kuris laiko valstybės' žalėje. Vadinasi, ant syk ir 
vairi) savo rankose, kažkodėl nejauku da-1 muzika grįžta Bažnyčion

(Kaizeris pabėgo į Olandi
ją ir Vokietija pasirašė Di
džiojo Karo paliaubas — 11- 
11-11, 1918 m.)

čiūgu jūsų paliktos liekanos 
žėri. Ar jie dirba ar ilsis, — 
verkia ar dainuoja. — skaito 
ar rašo, — pykstasi ar san- 
tnikauja, — visur ir visados 
aukštą jūsų širdį, dainą, ar 
giesmę priešais akis laiko ir

Turime pinigų krizį, darbo 
krizį, biznio krizį, doros kri
zį, civilizacijos krizį ir kito
kius krizius. Ale niekas ne
girdėjo, kad būtų “krizio mo
terys^” Musolinio karalystėj 
jau atsirado ir tokių krizių.

Jonas Vištaakls yra didelis 
futbolo mėgėjas. Vieną sykį 
eidamas futbolo žaidimo žiū
rėti pasiėmė ir savo si 
džiunerį Jonuką. Vakarei 
damas mažas Jonukas motu 
nai matant ir girdint taip 
pasimeldė: Dieve, laimink 
mano mamą, Dieve, laimink 
mano papą, Dieve, laimink 
mane, rali, rali, rali!

ir i
rėsi. Mat, nors jis kalbėjo teisingai, bet ne Palestrinas apsivainikuoja kai 
nuoširdžiai. “Vieną kalba, o kitą daro” —'po Bažnyčios Muzikos Tėvus, 
taip daugelis klausytojų mąstė. Jis žino, kad — Sakyti, kad ir be Cliiea- 
tauta apsupta pavojais, kad dar daug yra gos Vargonininkų Sasnausko 
uždavinių, kuriuos tauta turės atlikti, kad Koro, buvusis Federacijos ko
tam reikalinga yra vienybė, tačiau, turėda
mas galę, tautos nevienija, bet ją skąldo, 
m*augina valstybės atsparumą viduje, bet jj 
silpnina. Vietoj kalbėti apie vienybę, pama
niau, sušauktum tautos atstovybę, sutrauk-J nuomonės yra. Nieko 
tum visas tautos jėgas į valstybės darbą, tuo-1 šaus pinn to nebūta, 
met būtum pagarbos vertas vyraą tikrai ver- Į — Tačiau, pirm, neg prieisi- 
las stovėti vyriausybės priešakyje. Bet da
bar;.. •'i

kaipo j kokią tai meilės deivę | Krizio moterimi ten vadina 
nužemintai žvalgos. Kaip bra-; labai liesiu moterį, ant kurios 
ngi Tėvynė, — jos daina ir j drabužiai laikos kaip ant 
būdas; kaip šventa Bažnyčia ,kuolo.
ir ką ji duoda; ko trūksta Į Visam sviete rasim tokių 

, Amerikos lietuviui ir ko pir- ’ moterų, tik niekas iki šiol ne-

ngresas būt taip pat gerai iš
ėjęs, galėtų tik tas, kuriam 
ten būti neteko. Kas buvo, ma
tė ir girdėjo, visai kitokios 

pana

me prie jų pečių, jųjų klebo
nams pirmas padėkos žodis te

minusiai reikia, — tą visą ne 
vienam pirmu kart atsakėt ir 
kaip įsigyti aiškiausiai paro
dėt. Jūsų pasiuntinystės žvai
gždė ir da skaisčiau.

— Iki neseniai Amerikon 
lietuvininu bendrą tikslą suda
rė Lietuvos laisvė ir spaudu 
Dabar jau tik dalinai arba ir 
visai nieko. Da rodos tik va 
kar kai visi iki vienam suk
davosi apie didžiulias mūsų 
draugijas. Ir tas, suprantama,

užmislijo jom pritaikinti ter
mino, kuri} 
l>ai madoj.
mino, kuris šiandie visur lu-

Susėjo aną dien republiko- 
nas su demokratu ir kone 
susimušė už savo. principus, 
įširdęs republikonas sako de
mokratui :

— Kandidatu tavo asilinės 
partijos į prezidentus aki
nančiais metais tiktų Al Ka- 
pone.

Praeitą sekmadienį pasiė
męs savo šeimyną Juozas 
Kietapadis išvažiavo ant rai- 
do. Grįždamas namo sustojo 
prie vieno farinerio truktų 
nusipirkti. Pakelėj ganėsi kal
vė su veršiuku.

— Bei, Džini, keno toji kar 
vė ir veršiukas, — paklausė 
Kietapadis mažo farmeruko.

— (Ai do no kieno yra kar
vė — atsakė farmeriukas. — 
Bet aš no kieno yra veršiu
kas.
t «

— O kieno? — pasiteiruvo 
Kietapadis.

— Karvės! — atsakė far- 
merukas.
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Klajūnas

Ašara Nuriedėjo Danguje
(Pagal J. Krašiauskį)

IŠ PO MANO 
BALANOS

— Oi, ne, oi, ne, mamytei 
Aš bijau nuo tavęs atsitrau
kti, bet aš noriu miegoti ir 
sapnuoti, svajoti...

— Mano sūneli, mano an
gelėli!

Pravirko motina...
Auksaplaukis vaikutis už

sės pažvelgė j gyvenimo jūrą 
ir svyruodamas atsistojo.

Dangaus aukštybėse suska
mbėjo Tėvo balsas:

I
— Jis vėl nusidėjo! Tačiau' 

nenuliūskite ir nesipiktinkite,
Nubudo jaunuolis. Kokia nes sunkios yra bandymo die-' 

laimė! — nusekė ašanj upė. nOs!
Bet koks skausmas! mirė Vienišas ir silpnas gyvenimo 
motina... 'jūros keleivis — tremtinis,

Įsimylėjusiems prašv ito lai- sukryžiavo rankas, pažvelgė j 
mės saulutė žengė prie ai- <jangq \r sudejavo:
tonaus.

O, bet kaip neilgai ji švietė! ^ur a$ ^a^ar plauksiu?... 
merkė akutes ir užmigo. Jo Kaip greit jie patyrė, kad jie- Tremtinio angelas sargas iš-
siela nuplasnojo j dangų... ms maža savęs, kad jiems dar ran^Q 'r pirštu parode i

daug ko stinga, kad juos ap- nun,Q-
vylė jaunystės meilė!... Jis — Taip, aš eisiu pas juos! 
žvalgės į dangų, o ji — nė — sušuko nelaimingasis ke- 
negalvojo apie jį. Jie nesuda- leivis, — bendrausiu su jais, 
rė vieno kūno, nes dvi širdys numylėsiu juos, stiprinsiu li

kai. Dar mažas esu, o jau tro- plakė dviejose krūtinėse, o ne gonius, guosiu nusidėjėlius, 
kšte trokštu pas jus ateiti... i vienoj. Jie nesuprato viens paimsiu visus ant savo spar- 
k — Žiūrėk, jau tavo suterš-, kito... nų ir nunešiu i aukštybes,
■sparnai! - pastebėjo kiek. _ Pcrsiskirkime! ! Nofjo.

^liudę angelai. , _ PersiskirkimeJ I Pasitik<> alkana minia...
— Jie tokie sunkūs! — de-' Jaunuoliai pažvelgė viens j i — Nupasakokite man savo

javo tremtinis, — kad vos pas kitą, pravirko ir persiskyrė, skausmus, parodykite man sa- 
jus atplasnojau. Sušildvkite Tremtinis su skaudančia ši- žaizdas, as jus išgydysiu... 
mane, sušildykite. Į r(j;mĮ žengė į pasaulį. Tačiau

Angelai aPs^P°_ savo br.°' jau jis nebetroško nekaltos įr pradėjo šaukti rodydami 
liukų ir jį sušildė. Jam taip meįi6s> nebetroško laimės, ne- gavo žaizdas. Jis vaistijo vi- 
ten gera buvo, kad net nepa- (betroško taikos — jis nustojo SUs. Jis mylėjo visus, 
juto, kaip nubudo... Įtikėjimo. Bet kodėl toji sųži-

— Kaip tau sekas ant že
mės, — klausė angelai, glaus
dama prie jo veidelių savo 
dangiškąsias galvutes.

— Liūdna ir sunku, brollu-

JUOZAPAS ŽOLYNAS

Mirė lapkr. 28 d., 1935 m., 
10:08 vai. ryte, sulaukęs apie 
GO metų amžiaus.

Kilo iš Marlampolės apskr., 
Šunskų parap., riatlškių kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antanlnų, po tėvais 
Prušlnskaitė, sūnų Povilų, duk
terį Birutę, brolius: Antanų Ir 
Jonų. pusseserį Kotrynų Bud- 
revičienę. ir gimines; o Lietu
voje motinų Ir tėvų. 2 brolius 
Ir seserį.

Kūnas pašarvotas 6709 Ar
cher Avė.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 2 d. 1935. Parapijų, 
kurl-oj įvyks laidotuvės bus pa
skelbta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažį- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Kūnus, 
Duktė. Brolis, Pusseserė Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. 
Kkudas. Telef. MONroe 3377.

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tantinės pasileidusios tūkstan 
čius naujų narių ieškoti, vos 
ne vos susigramdo šimtelį ar 
kitų. Kaip visur, taip čia, be
darbei į žandą užtraukiama, 
ir tuo vilkas sotus ir oška 
čiela! Tikrenybėje, vienok, vi
sai kitaip esti. Tr kaip vajus Į ko už gerklės nutvėrę vos Įsė

pavyks, jei juo niekas neįdo- Ii neva vadai. Jei draugija 
niauja? Juk be visuomenės už- rangosi jų labui, gerai; jei, už 
uojautos, mažai kada laimėsi..gerklės kapt! ir laiko ir lau- 
Jei negali ne tik liaudies bet Į kia tol, kol ir vėl jiems ran- 
ir pačių stambiausių vadų pri jgyais. Jei ne, tegul stimpa!
tarimo nutverti, ir kaip tu lai- ■ -■ ----
mesi ?

— Išeitų, mažesniastns mū
sų draugijas baigia smaugti 
svetimų įtaka; didžiulias, 
smaugiam patys. Visųpirma 
smaugia įas jų vadai. Kiek
vieną stambesnę draugiją lai-

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY 
GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chieago

dėjusio angelo broliai.
— Priimkite mane į dangų!

Į dangų! Priimkite mane į a- 
mžino poilsio viešpatiją, — | 

Visi vargšai puolė prie jo graudžiai maldavo nusidėjėlis.
— Ne! — tarė Galingasis. į 

Dangus yra pats poilsis. į 
o tu dar esi nuvargęs ir siel- j

•y <• d V i - Deja, netrukus jam pradėjo vartus velki ant savo pečių;
Molina oar vence... |nf tokia nenuorama- Kodėl ji prikaišioti. dangus yra pati meilė, pats
Pagailo šuneliui mamytes, neleidžia laisvai pasvajoti? Pa atlvirinimas o tu nekovoiei su

Jis apkabino fc ir pabūdavo., sa„,. nuraminki - kodėl tu musų negydo,!
Tačiau svajingas jaunystės i — Kas tu toks esi, kad sa- . ’ . n . ę‘ ’v
džiaugsmas nuviliojo jį nuo Į Pasaulis pakišo dar į šil-: kaįs į^gydygįąg kruvinas, t ūk- nusiPe nei atlyginimo, uzen
motinos ašarų į žalių, kvepia- ^as jaunuolio rankai knygų... stan£jų metų neužgydytas žai- an^ ^em®s dar pagyvenk.

Aptemo tremtinio protas, nu- zjasj (Bus daugiau)
bluko tikėjimas. Jis valzda-

nčių lankų.

Vaikas žaidė lankoj, rinko
gėleles, o motina vis verkė... tikrųjų grimzdo tik į pražūtį... 

Vaikas žaidė ilgai, ilgai. Be- pagaĮjau pareiškė:

vos kylųs į aukštybes, bet iš ^ės -Tai apgavikas, saugoki- „g^ygp,
— Užmuškime jį, kad jis ===================

žaisdamas jis užaugo. Dabar 
jam nusišypsojo gyvenimas...

Į linksmo, geltonplaukio jau 
nuolio širdį įbedė pirštų jau
na, graži, mėlynakė mergelė. 
Jis pamilo. Jis lankė savo my
limųjų. Jis kartų jai pažadė
jo: “Mes būsime du viename 
kūne”.

daugiau nęsišaipytų iŠ musų.:NEBŪKIT VERGAIS
Aš esu Viešpats ir kito jęas gj gaiį mums laimę paža- 

nepripažįstu! Kvailiai yra tie, dėti?
kurie kalba ir moko apie da- _ žiūrgkite, argi tai ne ta- 

angelus, Dievų! Laisvė, mSybės, argi tai ne pragaro
jaunystė ir jos malonumai yra pasiuntinys? 
man viskas!...

— Užmuškime jį! Užmuški
me! Užmuškime!

NEVIRŠKINIMO 
Triner’s Bitter Vynas 

Gali Paliuosuoti Jus

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, ■"išvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $10S4 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUTCK '25, 5 Sedan 57, garant. kaip naujas.......................8945.
BUICK '35, 5 Sedan 47, daug ekstras, garant..... ...............#95.
BUICK •34, 5 Sedan 57, labai puikiam stovy......................... 745.
BUICK ’34, 5 Coupe 58, kaip naujas, garant...................... 745.
BUICK '33, 5 Coupe 58. tobulam stovy..................................... 495.
BUICK '33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 495.
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, gražus karas........................... 595.
BUICK '33, 5 Coupe 68, tobuloj tvarkoj..................................... 545.
BUICK '32. 5 Coupe 96, labai puikus karas............................. 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87, gerai bėga............................................... 450.
BUICK '32, 5 Sedan 57. idealus šeimynai......................................  395.
BUICK '31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina........... 295.

CADILLAC '32, 5 Tovvn Sedan, labai puikus karas........... 995.
CADILLAC '32. 5 Sedan, tobulam stovy..................................... 895.
CADILLAC '31, 5 Tovvn Sedan, gražus karas............................. 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj........... .. ............... 195.

CHRYSLER '35. 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 795.
DODGE '34, 5 Sedan. 2 durų, labai švarus,.......................... 445.
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy....................... 875.
LINCOLN '30, 5 Sedan, gražus karas........................................... 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy.................. 775.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj......................................... 295.
PONTIAC 8 '35, 5 Touring Sedan, naujo karo garant., SPECIAL 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy..................................  495.

TAIPGI DAUGELIS EITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Halitosis (bad breath) quickty yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
Zlther becauM of (toraach dlaturbances, food 
fermentation, or tho wearing of falše teeth, old 
people frequently have halitosis (bad breath). 
No sronder others conaider them a nuiaanee.

Būt nov Science has found that the regular 
ūse of Listerine vili often ovcrcome offenaive 
mnuth odors due to the fermentation of tiny 
bite of food on mouth, teeth, or dental plate 
surfaees.

This safe antiseptic and ųuick deodorant 
vorks qulckiy. It cleanses mouth, teeth, and 
gura surfaees. Raita fermentation and putre- 
factlon, a major cause of odors, and then 
counterscts the odors themaelvea.

Try using Listerine every tvo or three days. 
See hov murh more vholesome it leaves your 
mouth. Hov it sveetens your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Don't offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Užmigo tremtinis, apsvaigi
ntas kūniškųjų aistrų.... Jo J

Motina verkė... Jos išlietų siela nuplasnojo į dangų. Bet, Pakilo triukšmas.^ Tų gera- 
ašarų upė perskyrė įsimylėjo- kas tai? Jo nebepažįsta bro- ar^ ™inia apsyaade. akmeni- 
siuR... Hai? Ar jis sapnuoja? Ar jis m’s' nor^° šauktis pagal -

Nuliūdo jaunuolis. Bet argi buvo kada angelas? O varge, bos’ ket kur tu užrėksi įtuzu- 
užges pirmoji meilė? Ne! Jis nieks nekalba su juo! Ras pa- mini9- 
meilės žvilgsniu pažvelgė į sidarėt... I Nelaimingo geradario akyse
ašarų upę, šoko į bangas, per- j Perplaukti gyvenimo jūrų sužaibavo žaibai, širdyje už
plaukė ir puolė savo mylima- tik tas sugebės, kuris plaukia virė pyktis ir iš mėlynų jo 
jai po kojų... j su šviesa, kurių atsinešė iš lūpų išsiveržė baisus prakei-

Saldžiai užmigo meilės ap- dangaus. Tačiau tas, kuris kimas — sunkiausias iš nuo- 
svaigintas jaunuolis. Jo siela jų savy užgesino, prabus gy- dėmių, bjauriausias iš išsirei- 
nuplasnojo į dangų... venimo jūroje arba ilga! plau- škimų.

-- Kų tai reiškia? — teira- kios bekovodamas su bango- Minia pakėlė priblokštų sa- 
vosi angelai, pamatę nuo aša- mis ir niekad pats neišvys vo geradarį, bet jis nieko ne- 

pajuodusius savo brolio kranto... jantė...
|rnns. Ant sauso, smėlėto ir uoloto Prakeikimo prislėgta tremti
es tylėjo... Tuo tarpu su- gyvenimo jūros kranto ilgai nio siela vos slinko* į dangų, 

skambėjo Tėvo balsas: Į be sąmonės gulėio iš sudužu- Pagaliau pristigo jėgų prie Į
— Jis nusidėjo. Tačiau ne- šio laivo išmestas keleivis... pat dangaus slenksčio, 

nuliūskite ir nesipiktinkite. Vanduo jam dar plovė kojas.

"Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vynų. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemallmu — kų. tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau butelį, lr nuo paties pir
mo paėmimo nemaiimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau kų tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo. | 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo. nera
maus miego, didelio nuovargio, pir 
kitę Triner’s Bitter Vvnų; imkite re
guliariai. pilnų šaukštų prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Chieago

Pasigailėkite jo! Pareiškite Pagaliau, jis atgavo sųmonę,
jam užuojautų!... I pravėrė akis, liūdnai atsidu-

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Dievas pažvelgė į nuvargu
sį angelų ir jo pasigailėjo. Da- 

|bar pravirko viena pasigailė- 
i jimo ašara visi angelai, nusi-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnoniu. 
Svederius dėl vyrų. Moterų. 

Mergaičių lr Valkų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

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

Tel. Vletory 3489 
Atdara dienomis, vakarais Ir

sekmadieniais.

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chieago 
Cravvford 4100

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Lietuviškus Bonus Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, VSsulos, Automobilių,

Stiklų Ir 11.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
* |{.\sTIN*T'«'Jh r i

ciAmeii
Schoolgirl, house- 
wife, athlete and itn- 
deot, coo.ervativc 
•nd altra-modern — 
•11 u»e Clairol Shatn- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment is 
the only shampoo oil tint that 
cleanses, reconditions and tint. 
the hair in one short operation. 
Whether you simply wanl to 
restore the natūrai color, or 
radically change the color of 
yoar hair — CLAIROL will do 
it easily, oaturally and so per- 
fectly your elosest friend can- 
not detect it. Arrtngt f»r 
urfy cppomtmtnt tr
Mali thii coapoa vith a rttrca- iock 
■aand of yoar hair aod ve will traar t> 
a«d retom it, posipaid, wiih our i 
Bcodaūooa for CLAIROL treat

ar-TRLY KING. Cootvilam 
BEAUTY GUILD

iatnj« 46,f St. Nr. York O*.

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

DETECTIVE RILEY By Richard Lee
rOOC MORE

-faE BULVfe UAVe SUWouUt>FD 
1BE PLftCE V. NOU). EVEtfVBopy 
JO H\S POST'A HAITIS, you 

TMESE WttllE VJf FI6KI 
IT OUT VATU TUE OoPPERS, 
OKiCE BKiD FOR RUV.
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Teleplione Hemlock 2204

TRAUKIME JAUNIMĄ 
| TAUTIŠKUS PAMI

NĖJIMUS

DRAUGUI VIZITAS

Įdomūs Pasikalbėjimai

BAŽNYČIA GELBSTI 
VALSTYBEI

KAULAS: — Ar gali tuo 
pačiu kartu žmogus, būti ge
ras katalikas ir geras pilie 
tis? Nekurie bedieviui -ako, 
kad negali.

JONAS: — Kaulai, tie be veninių, 
dieviai yra panašūs j Kristaus KAI LAS: —
laiku pariziejus, kurie norėjo gelbsti valstybei ar ne!

met savuosius remia. Labai 
dažnai katalikai biznieriai no 
riau ir uoliau paremia lai? 
vatnauių darbuotę, negu kata 
likų. Turiu daug pavyzdžių, 
bet tik paminėsiu vienų pns- 
kučiausį įvykį mūsų koloni
joje. Šį rudenį mūsų parapijos, 
vaikinas buvo laimėjęs pil
niuose rinkimuose “Justice oi 
PeaCe” kandidatui ų, bet pra
laimėjo paskučiausiuose rinki
muose, vien tik dėl to, kadi 
lietuviai darbuotojai leidos i 
priešininkui į talka ir ne tik 
patys uebulsavo už savo tau- 1

rinktinų laikų «— dabar mėne
siniai susirinkimai bus kas ke
tvirtas mėnesio sekmadienis 
tuojau po pirmųjų mišių šv. 

pageltę tįk atlikimui bizniškų reikalų 
ir sumokėjimui mėnesinių mo 
kesčių. Konferencijos gi bu. 
kartu su tretininkais kas tre
čių sekmadienį kiekvieno mė
nesio. Bus kur kus jmlogiau. 
Narės tai turėtų gerui įsitė- 
iiiyti ir tos tvarkos | .risi lai k y 
ti. Nare

1RIDGEVILLE, PA.
Lupki i’io 24 d. kum A. J u

rgutis pakrikštijo Danielių 
(Tęsinys 5 pusi.)

Apsiuiaukęs dangus ir ru 
dens vėjo blaškomi

_ _____  .medžių lapui kelia mano šir
dyje nerimų. Mintys skrajoja 

Besiruošdami tinkamai savo vietos j vietų, nuo vieno dai- 
tautiškas šventes ul ba paminė- , kto prie kito Nerealizuotos 1 

ijimus apvaikščioti, nors tau- praeities svajonės negailestin-1 
kiai ir iškilmingai rūpinamės gai kankįna Kažin koks Į»a-1 
jas parengti, bet mūsų jauni- slaptingas balsas įkyriai pri
mų tokiose mužai matosi. Pra- kaišioja padarytas klaidas, ne 
eitame užgrobimo V ilniaus pa išnaudotas galimybes, praTeis- 
minėjime, nors jaunimas ben- tatj progaa. Kodėl jaunų die- 

|dro choro dalyvavo jame su užsimojimai taip lengvai 
subirėjo į dulkes, užgauti žiav 
raus gyvenimo bangų, klau 
siau savo sųžinės; bet ji ty 
Įėjo. Prabėga valanda, kita. 
Juodos mintys nesiliauja slė- 
gę krūtinę. Tokiuose inomen 
tuose vienuma nepakenčiama. 
Nė jusli nepajutau, kaip už- 
sivilkau paltui užsimoviau 
skrybėlę ir pradėjau vairuoti 
automobilį Pittsburgho link. 
I ž dvidešimt minučių mano 

arkliukas” sustojo prie rau 
donų plytų namelio. Tame be 
pretenzijų “palociuje” nese
niai apsigyveno Lygumų Jo
nas. Šeimininkas pasitiko ma
ne tarpduryje su Šypsena ant 
veido. Nuplikusi galva ir šiek 
tiek raukšlefa kakta liudija, 
kad mano draugo daug išken 

pavar-iįf.(u -j,. prisikamuota per savu

yra nemirtinga, yra amžinu, 
todėl dūsia yra daug svarbes
nė už kimų. Kadangi Bažny- dainomis, bet pasitraukę nuo 
čia rūpinas tiktai dūšios da- SCenos didžiuma jų apleido 
lykais, o valstybė kūno, todėl svetainę ir viens kitų besi- 
Bažnyčios yra svarbesnė ir pi- kumščiuodami trukšmavo. Pa 
rinesiiė priedermė rūpintis a- tėmijęs Pittsburgho Žinių ko- 
pie žmones ir jų amžinų gy- respondentas net ir aštriai 

juos pabarė, kad vietoj pasi- 
Xr Bažnyčia' klausyti žavėjančios kalbos jie

Praeitų pirmadienį moterys
tės ryšium surišta Dominika 
Zaleckiūtė ir Micliael Sakmar I tietį, bet prisispyrę ragino vi- 
svetimtautis. Antradienį gi

A.

sugauti Kristų kalboje ir ap ■ 
skųsti J j valdžiai. Tada fari
ziejai priėjo prie Kristaus ir 
klausė jo: “Ar dera duoti 
ciesoriui duokles ar ne? Fa
riziejų mintis buvo ta: Jei 

Kristus sakys, kad reik duo
ti, tai fariziejai sakys, kad 
jis yra prieš žmones, o jei sa- 
kjs, kad ne — tai Jis yra 
prieš ciesorių. O Kristus at-

trukšmavo ir kitiems trukdė. 
JONAS: — Kaulai, labai kei Kad jaunimas čionai gimęs ir 

štai klausi. Būtų geriau, kad
klaustum: ar tėvai gelbsti sa- įsų parengtomis tautiškomis 
vo vaikams ? Ar esi sutikęs 
tokius tėvus, kurie norėtų,
kad jų vaikai būtų blogi, ne- kant priežasties, delko taip 
teisūs, skriaudikai ir net, kad ! jaunimas daro, tai maždaug 
negelbėtų jų (tėvų) senatvė- ir prieiname prie išvados, kad

augęs mažai interesuojasi įim
tomis tautiškomis

šventėmis, tai visi aiškiai ma- i<<, 
tome. Bet, begalvojant ir ieš- 1 
kanl priežasties, delko

gĮ musu jaunimas, grynai
KAULAS: — Nu, kurgi ra- vių kalbų vartojant, mažai ir 

stum tokius tėvus, tai negali- nepilnai jie supranta. Bet, pa
sakė: “Atiduok ciesoriui, kas Ilnas daiktas. rinkto kalbėtojo reikalauti,
yra ciesoriaus, o Dievui, kas ' JONAS: — Tiesa, Kaulai, kad laike savo kalbos

je? lietu-

Ijeonardas Pociūną* su Mar- 
garet Krešak svetimtaute. Ir 
kodėl lietuviai su lietuvaitė
mis ir lietuvaitės su lietuviais 

Į nesiporuoja t Tai sunku išaiš 
i kinti. Kad tam kelių užbėgti 
mūsų sodalietės mergaitės po 
Naujų Metų žada surengti pa
silinksminimus, kuriuose tega
lės dalyvauti tik lietuviška.- 
jaunimas. Tai geras ir gai 
bus naudingas sumanymas 
Keikia pastebėti, kati mūsų 

i sodalietės imasi visokių prie 1 
nior.ių ir darbų, kad tik pa- I 
laikyti savo parapijų ir lietu- I 
vystę. Dieve joms padėk.

sus balsuoti už kitų, o ne sa 
vų. Ir kada mūsiškiai susipras 
ir pradės savus remti, šitų 
klausimų reiktų gerai pagvil
denti ir kaip nors prieiti prie 
kokios nors išvados, kad su- 
vieji remtų savuosius. Apie 
tai galima būtų čia dar daug 
kų pasakyti, bet gal kus man 
(Iresnis galėtų apie tai prabii 
ti. Būtų neblogai. Savas

GARSINKITĖS UI

K \ZIMIEIt \S KAKTAI SK \S
Mirė lupkrllto 25 d., 1335

m.. 3 vai. popiet, sulaukęs 66 
metų amžinus.

Kil i If Teisiu apskričio. 11c- 
Jingienių parapijos.

Amerikoje išgyveno 3li nielij
Kaliko dideliame nuliūdime 

moterį Paulina, sūnų Kazimie
rą, 4 dukterlf Domicėlę Liut
kus, Valeriją, Joanną Ir Stanis
lavą, pusbrolį J. Bartauską. 3 
pusseseris: Emiliją Ramančie- 
nę. Marijoną Mažeikienę ir ko- 
tryną Mažeikienę, žentą Liut
kų Ir anūką Praną ir gimines; 
o Lietuvoj brolius Vincą ir 
Juozą ir seserį Burborą.

Kūnas paSarvotaa 1 1 825 S. 
State St.. Roseland. Tel. I’l'l.- 
Iman 1534.

laiidotuv^s įvyks šeštadieny 
• upkričlo 30 <1. Iš namą
vai bus atlydėtas j Visų Sve 
tąją prap. bažnyčią, kurioj 
vyks gedulingos pamaldos 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtus į šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drav-gus-ges ir paži- 
staitnus-iuns dalyvauti šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Moteris. Kūnus link 
terys. Pusbrolis, Pusseserė- 
žentai, Anūkui ir Giminės.

Laidotuvių <lirektorius l«. 
eliswicz Tel, toliai i’l'l.linan 
12711 arba (’ANal 251.5.

VENET1AN MONUMENT CO., INC.
yra Dievo”. Tai yra Bažny- tai negalimas daiktas, kad Ba- toti barbarizmo žodžių, taip- 'amželį. Mat,.sapnų be kančįos 

i ,negalima reikalauti, pps jiv' hihiumo saldaus retas ko

HOMESTEAD, PA.
znycia būdama gera motin
visų, ir nesirūpintų gelbėti dalyviai gardžiai pasijuoktų, į rjiS nifisų teparagauja šia- 
valstybei — savo dukterei. kati kalbėtojas nepažįsta lie- Jne pasaulyje. Tankiausiai gv-

KAULAS: — Kokiais-gi bū- tuvių kalbos. Taipgi ir jauni- ' veninio verpetai suka žmogų
dais Bažnyčia parodo savo pa- mo negalima perdaug kaltin- jVg kokį šipulėlį, skaudžiai

ir neteisus, tai jis yra negeras gailių valstybei? ti ii peikti, nes čionai gimę ‘daužydami j pasitaikančias
krikščionis, ir jei negerus kri-, JONAS: — Bažnyčios tiks- ir augę, nei pradiniuose sky- pakelyje uolas. Ko širdis ieš-
kščionis, tai ir negeras pilie-j las yra mokinti žmones, kad riuose, nei aukštesnį mokslą ko> to paprastai neranda, 
tis. Todėl Šv. Bažnyčia moki- jie būtų teisingi, paklusnūs, einant neturėjo progos iš lie-
na, kad krikščionys būtų ge- ramūs ir ištikimi. Jeigu žmo- tuvių kalbos vadovėlių pasi- 
ri ir paklusnūs visiems įsta- gus yra teisingas Bažnyčiai naudoti, 
tymams Bažnyčios. Tada bus j tai jis bus teisingas ir vaisty
tas pats žmogus teisingas ir bei. Jei žmogus yra paklus- 
ištikimas pilietis. nūs, ramus ir ištikimas Baž-

čios mokslas, kad 
nniau turi būti doras krikš
čionis ir tuo pačiu kartu bus 
geras ir ištikimas pilietis

žmogus i»i-

Nes
jei žmogus bus vagis, sukčius

Anų syk 
se skaičiau 
pas 
ma,

Pittsbuiglm Žinio-
stlaipsni “Savas 

sava”, kuriame pararia- 
kad savieji turi vaizboj*

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj
---------o——------

Suėjus j vnių, užvirė kal
ba. Prisimename paniūriu- 
prieškarinio Kauno mums, pe- 

Nežmoniškai taipgi būtų į įgyventus tenai nuotikius, pi 
juos kaltinti ir peikti, nes 1 ntas svajones, paliktus nusi- 

nūs, rainus ir ištikimas Bai- pį|Iwi nesuprantant lietuvių i Vilimus, težinugiamės Tėvynės 
KAULAS: - Keliu yru pra- nyf-iai, tai jie Ims tokie pat n ■ ka|boS) jiems klausymas to- dvasiniais ir materijaliais tai- 

kilnesnė, svarbesnė priedermė ' valstybei. Toliau, Bažnyčia kįO8 pasirodytų kankynė. Be
ar kas link žmonių ar Bažny ' mokina gerbti autoritetų, va!-1 galvojant plačiai apie šį keb- 
čios ar valstybės? džių, kaip dvasiškų taip ir jų reikalų ir išeitį, argi nega-

JONAS: — Kas • - — - - ..... .
besnis ur gy1
gyvas? . tls’ ljet melstls už val*Įjų, kuris net ir anglų kalbų gimtojo krašto padoriausiems

nėra .stybes gerovę’ taik4> tvark4 , paaiškintų svarbų tautiškos vaikams, ideališkiausiam jau- 
įr lygybę. Pavyzdžiui: Pitts- i šventės arba paminėjimo, tai nimui. Apkalbame vietinius 
burglio vyskupas davė paky-, jaunįnias SUpratęs svarbų ii ; reikalus. Per savo “Šerengų” 
mų visiems vienuolynams, kas ■ principalę jįetuvių kalbų ma įvarome Federacijų, Vyčius, j 
pirmų penktadienį ir pirmų , loniaii gaktų išklausyti. Turi-i priaugančiųjų kartų. Paliečia-' 
menesio šventę turėti jstaty- jaunuolių užbaigusių auk- , lne lietuvių kalbos išsilaiky- J 

štesnius mokslus iš kurių tar- Į mo sunkių problemų. Prieina- į

yra svar-1 svietiškų. Bažnyčia netik mo-iji,na būtų pakviesti nors vie- 
arklys ar ne- kiną savo pavaldinius meis-1^ iš jaunimo tarpo kalbėto-

niėjimais, nepalaužiama žmo
nių valia išlaikyti Klaipėdų ir 
atsiimti pavergtų Vilnių. Su
gelta širdimi konstantuojame 

i varžymus laisvai organizuotis

ir visuose reikaluose remti sa
vuosius. Tai labai gražus su
manymas ir patarimus, bet pra 
ktikoje mūsiškiai visai to ne
silaiko kaip vieni, taip ir ki
ti. Nevisuomet savieji savuo
sius biznierius remia, taipgi ir 
mūsiškiai biznieriai nevisuo-

Snvirš 50 metų prityrimo

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

: PAINIf UPE LLER :
J.eė. Kiek Ml A Ak':o*
Nuo Muskulų Gėlimo ir 

Skaudėjimo 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
luirli lufdlii* Ir tikrą

pąlangvinimą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RAULAS: — Nu, čia 
jokio palyginimo. Kur dėsi ne
gyvų arklį?

JONAS: — Taip ir nėra pa
lyginimo tarpe kūno ir dūšios. 

, Kadangi dūšia yra žmogaus 
gyvybė, yra atmintis, suprati
mas, mųstymas, ir dar svar
biausias dalykas, kad dūšia

RI) B IT

N.irn» Chi< iifcjov Cit eros L irtuviiy I riidomviij 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

MAN PAGELBĖJO
Motery* tu
rėtu vartoti » r

nt n

skynt u* 
lino*uotoj nu

Dį.\l Znionln galėtu g.-nti
jaubtlą, būti rcguliarfiM, jei tik 

pasektų gydytojų Ir ligoninių nu- 
HiHtutynią kaHlink palengvinimo 
nevirškinimo.

Niekuomet neimkite lluoeu jlo- 
ją. kuris aštriai veikia. Arba to
kį. kurio dožą neęnliiiia numle- 
ruoll. Daktarai žino pavojų jei 
peržengiate tai. Jio va.rtoja xky- 
M(i.« lluoeuotojua, via mažindami 
dožą kol viduriams nereikia Jo
kios pagal bo».

Numažinimas dogų yra paslap
tis gelbėjimo Gamtos atitaisyti 
regullarUkumą. Turite kas kart 
vartoti via mažiau liuosuotojo. ir 
dėlto turėtų būti skystas lluoauo- 
tojaa kaip Syrup Pepaln.

Paprašykite savo vaistininko 
dėl butelio Dr. Caldaell's ftyrup 
Pepsln, tr Jei jis neduos tikrą 
palengvinimą. Jei nebus linksmu 
tr smagu nuveikime strgullavlino 
paeinančio nuo neviržklnlino. Jūrų 
pinigai grąžinami.

lų Švenčiausių Sakramentų 
per visų dienų ir melsti Die
vo pasigailėjimo, kad žmonės 
— valstiečiai nebadautų, kad 
būtų palaima, vienybė, lygy
bė ir gyvenimo reikmenų vi
siems. Prašo Dievo, kati bū
tų teisinga valdžia įstatyma
ms, kad rūpintus žmonių ge
rove1.

Dar to negana, Kaulai bet 
šv. Bažnyčios tikslas yra mo- 

jkyti žmones, ir tų tikslų aiš- 
i kiai priparodo, kad gangreit 
jprie kiekvienos katalikiškos 
' Batiiyčios yra mokykla. Ko- 
i kia (ai daugybė vaikų yra au
klėjama bažnytinėse mokyklo
se! O gi kiek tai milijonų do
lerių Bažnyčia sutaupo vals
tybei pinigų f Kokia daugybė 
yra katalikiškų ligoninių, ku
rios priima, gelbsti ir globo
ja piliečius — nežiūrint ar ka
talikas ar ne. Trumpai sa
kant, kad Bažnyčia gelbsti va
lstybei visokiais būdais: dva
siškai, medžiagiškai, doriškai, 
palaikyme tvarkos ir platini
me apšvietos. J. V. S.

jio pakvietus, galėtų tinka
mai tų atlikti. Aimanavimų ir 
aštrių peikimų jaunimo, kad 

I jie šaltai žiūri j mūsų tautiš
kas šventes, nieko naudingo 

I nenuveiksime ir tokių būdu į 
! savo paminėjimus jaunimo ne
patrauksime. Gal toks bandy- 

inias būtų ir sėkmingas ir pa
judintų mūsų jaunimų dau
giau interesuotis mūsų tautis- 

! kais svarbiais paminėjimais. 
Tokį žingsnį padarius, gal 

1 prieš Tėvynę sunkiai ir nenu- 
sidėtume. Tad, apie šį gyvų ir

į me išvados, kad prie intensy
vaus ir sutartino darbo gali
ma būtų daugiau padaryti vi
sais atžvilgiais ir, kad “tarp 

; praeities, kuri nebegrįš, ir a 
teities, kurios nežinome, yra 
dabartis, kur turime atlikti 
savo pareigas”.

J^aikrodis mušė 11 vai. kar
kus į namus nakvynei. Spau
džiu draugo dešinų ir, taręs 
sudiev, lipu į Dodge. Kaip pa 
siekiau savo “guštų”, jau

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

♦»4t» VVest 4<»tb Streel 
Plione B<HHevar<l 521 ri

UiO5-07 So Hermitagi Avi 
PhoiH VARiL 1741- 1742

LaMci ir Sims 2314 VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

S. C. Lacfiawicz 42-44 E. 108th St. 
Pitone PULInmn 1270 
arba CANal 2515

čiausi pavalgęs, todėl, ilgai ne
laukes, atsidaviau Morfiejaus 

„varby raikai, reikėtų gera, llm|onei viUreM
pagalvoti kaip ir kokiais bū-1 ___ _____________ __

dais būt galima mūsų jauni- ■
nių užinteresuoti ir į savo tau 
tiškus paminėjimus patrauk- ’ 
ti. V#plA

1$ ŠV. KAZIMIERO 
PARAFUOS

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katalikiškų 
laikraštį.

Be Dievo ir šventojo Kaš
to teisingai valdyti pasaulį 

, neįmanoma.

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE 
TeL PULIman 5703

Reikale yra Ir moteriszMihum»ut«»|a
JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGAT0NE
Nuodai, kurie aoalkaupla Jūeų or 

ganlinie paolna nuo'to, kad Jisai gs 
n ė tinai naltoleaio Ir todėl praplatlnr 
bakterija* kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis suallpnlna JOaų organlzma Ii 
Jūs kenčiate nuo avaigullo. galvos 

Ra- , skaudėjimo Ir t.t.
1 NTJOA-TONE Įtvaro visus nuodus U Jllsų sistemos. Tra milijonu mote-

Prueitų sekmadienį Sv
žančiaus dr-joa suairinkune na . . kor|t >pAku
rėa vienbalsiai pasižadėjo uo-•“ ««.»•-stabėtlnn vaistu.liau pasidarbuoti, kad šv. Ha- *PbB
žančius būtų dažniau kalba
mas, ypač per Adventų. Taip
pat vienbalsiai pakeitė susi-

Jetru Jūs Jaučiatės 
•įkas. pamėglnkl-

A-TONE.
Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 

Parduodamas vlsoae atsakomlngose 
valstlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UUA-8OL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 26c Ir
lio.

S. P. Mažeika

4092 Archer Ave. 
Pilone LAFayette 3572
3,319 Lituanica Ave
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Av. 
Pbom BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct.. Cicero 
Phone Cieero 2109

668 We«t I8th Street 
Phone CANal 6174

718 We.gt 18th Street 
Plione MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 IR NAKT)
J P EUDEIKIS

Yards 1741-1742



Penktadienis, lapkr. 29, 1935 b ko e x s

Anglijos Raudonojo Kryžiaus ambulansai dovanoti Abisinijai. Prieš išvežimų 
juosius pašventino anglikonų arkivyskupas.

jo pagelbininkag kun. Jul. Ka- 
zakas. Tada tasai niekam ne
žinomas, niekelio nepažįsta- 

_______ Į mas dzūkelis prisirašė prie
Sv. Audrinau šventėje ' Marijnn,,. Tadu pra-

salėjo jo naujas gyvenimas. 
Nuo vienuolyno vyresniųjų

dzūkelis," kilęs I Sauaa iva"ių darbeli«’ ta‘l’ 
kurių buvo ir katalikiškos'

21 METy 
SUKAKTUVES

i lapkričio 30, 1914, metais, iš 
Philadelphijos į Chicagų at-

, vyko vienas
dzūkų karalijos, Alytaus pa- 
rupijoj. Chicagoj jis neturt- 8Pa“d“ ~ Wk»«i» ir k.ų- 
jo jokiu gimini.,, joki,, drau- «'•' ~ P1“1'"'"'“8- Tol,.u jau,, 
g,,, jokiu pažįsta,,,,,. T.Jėi ji- te,,ka ““•"i k"«‘a">ka"“i
sai kreipėsi tiesiai prie Tėvų Ka"d"a"as- Netrukus priėjo 
ir Brolių Marijonų, nesenai P™ MMinių plotkelių ga- 
atvykusių ii Lietuvos, tada kasmet gaudavo '
gyvenančių Nortl. Sidėj. Sv. I Si‘"tus įsakymų ir reikalu- 
Mykolo par. Klebonu tada bu- vi,,1M plotkelių.
vo a. a. kun. F. Kudirka o. Siomis d“”om,8 jo gamina-1 

, į mos plotkelės yra labai po-
pulariškos. Mat turi gražius ' 
paveikslus, lietuviškus sveiki- •Poliemonui už 1931 me

tus ............................ 5.00

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS

Nilo 1799 JII. Ii k-Laučiui žmonių ttiguvo buvo normalę rvolkatų 
po ilgi/ motų lt utį limo nuo vin klų vidurių skausmų, Kaip lai, 
nikn-t.-iiiiio, r. evitf Hl'lt'O, ga»<- Ir per daug rūkėtles, kurie J rn 

pro-žaslys tokių ligų kaip. tukflto krauto spaudimo, reumatizmo, 
dadtnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido Ir kūno, skausnLų 

nugaroj, Kepenų, inkstų Ir pūslės sugedimo, nuvargkno, nemie
gojimo ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo Šių Ilgų nevartojo
jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagaminti; vaistų, šis stebėtinus 
produktas auga ant adkSfiausių kalnų virinimų, kur prisisemta 
savyje visus gydymo elementus tr vitaminus iŠ saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI josios skausmuose

Yra sudaryta 16 19 rūšių naturaliflkų lapų, grūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir projiorcljonaliSkui suioniflytų ir yra žinoma kaipo 
LION CROSS HERŲ TEA. •

1,’ON CROSS HERB ARBATA y a sku ti, sit i,, tiltui |>avi ikia J 
jūsų sistemų ir yra net ir vaikučiams saugi. Sutaisykite Jų 
ėv,ežių kaip bile paprastų arbatų ir išgerkit pilnų stiklinę vienų 
kartų Į dienų. Karštų ar šaltų.

Vieno dolerio gydymus atlieka stebuklus; išrodote ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasltjstate su naudingomis pasek
mėmis šios naturaltškos gyduolės LION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrųžinami.

Pamėginkite ir įsitikinkite su mūsų pinigų grąžini mo garanclja.

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

Kad išvengus klaidų norint gauti tikrų LION CROSS HERB 
TEA, prašome išpildyti kuponų apačioj.

ninius ir šiaip jau gražių iš- • 
veizdų. Tomis plotkelėmis į 
naudojasi Chicagoj Šv. Myko
lo par., Visų Šventųjų par.,

Viso išlaidų __  $221.92
Pelno iš Lietuvių Dienos li13 ir 14 dd. Šv. Vincento mo- gaili savo bažnyčiai. Net per 

kyklos svetainėje. j daug metų nelankę bažnyčios ko $791.93. Sulig delegatų nu-1 gv/Kryžiaus Į)ar, ^Aušros
: Šv. Vincento motetų klubas pradeda prie jos glaustis ir jų dariniu tas pelnas tapo paskir-1
1 prisideda paruošdamos ‘ stand ’ remti. Yra vilties, kad laike 1 stytas sekančiai: 
iš lininių daiktų; sodalietės ir misijų visi grįš prie savo tė- 1 

' novelty, taipgi ir šv. Vincen-, vučių tikėjimo, nes be tikslo 
| to Lyceum vaikinai sutiko sa-| klaidžioti labai neramu. Ž

_______________ 1 2) Seserų Kaziniierįečių A-
kademijai prie Philadelpi-

LIETUVIŲ DIENA LAKE-j >

Pittsbnrsta Žinios
BRIDGEVILLE, PA.

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Jonų, sūnų Jono ir Marės Za- 
taveckų. Sveikiname tėvelius, 
susilaukusius “kronprinco”, o 
Jonukui linkime išaugti į di
delį Jonų. Praeitų sekmadienį
Bridgevillės lietuviai trim au-... . , . , , ,.... . v kaip vienas juda ir kruta, kadtomobiliais buvo nuvažiavę i d .

. D j • i tik bazaras gerai pasisektų.Mt. Providence, pas seseris I . ® , ,v, . , . . . . t Kaip matytis iš visų darbuo-Pranciskietes, į jų naudai su- . x.
. i rr i- • tės, tai įsanksto ir spejanfk.rengtų card party. Keli gri- ’ . ,

kad bazaras pasiseks.

vo lėšomis apmokėti ir parū- i 
pinti užkandžių. Taipgi ir ko
mitetas parapijos sutiko pa
ruošti “stand” iš cukraus ir 
kitokių valgomų daiktų. Visi

žo namo su dovanomis.
Lapkričio 24 d. Šv. .Jurgio 

Kareiviai laikė mėnesinį su
sirinkimų. Nutarimų neteko su 
žinoti.

1) Tėvų Marijonų Kolegi
jai, Thomson, Conn. $263.97

WOOD PARKE
Šiais metais rugpiūčio 15 d. 

Lietuvių 21-oji Diena pasise
kė gan gerai. IžęiiuĮnkąS M. 
Lapinskas iš Mahanoy City 
anksčiau apyskaitos negalėjo 
patiekti todėl, kad kai kuriosLapkričio 27, 28 ir 29 kun.

A. Jurgutis prigelbėjo kun. M.
J. Kazėnui, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui, Pittsburgh,
Pa., per jo 40 vai. atlaidus.
Gražioje šv. Kazimiero bažny- laikyti mėnesinį susirinkimų, I 
čioje teko matyti ir bridgevi- bet iŠ priežasties seserų Pran-• 
Riečių, atvykusių įgyti Dievo ciškiečių pramogos visai ma- 
malonių. V. žai susirinko, mat didžiuma

------------------jų nuvyko į vienuolynų.
CibukasŠIS TAS Iš WEST END

PITTSBURGHO PA
DANGĖS

3) Seserų Pranciškiečių A- 
kademijai prie Pitts-

Vartų par., Šv. Jurgio par., 
Tolau lietuviai Melrose Par
ko, Rockfordo, Kenoshos, 
VVeetvillės, Kevvanės, Gary, 
Spring Valley, Illinois, Pitts
burgh, Sheboygan, Canada, 
Ind. Harbor, Detroito, Cleve 
lando ir daugybės kitų mies
telių. Visur, kur tik broliuko 
gamintos plotkelės išnešioto-

Lio - Pharmacy, 
1180 Second Avė., 
N. Y. City, N. Y. 

Oentlemen:

Dept. 3656

Encloseil find *..................... for whieh please send me.
treatments of the famous LION CROSS HERB TEA.

NAME ...................................................................................... .........

ADDRESS .......................................................................................

CITY ..................... ............................ STATE .............................

burgh ........................ $263.98 jai atneša, šeimyninkės juos
... . ... I labai apdovanoja, nes plotke-Minėtoins mokslo įstaigoms .. . . ... ..... . . . , les dideles, paveikslai aiskus.

inia’Hl'imi misi lįstų,ftplnti tns _ ................... . .pinigai jau pasiųsti. Šelpti tas 
aukštesnes mūsų lietuviškas 
mokslo įstaigas yra tai prie
dermė kiekvieno susipratusiu

'Jos ypač vaikučiams patinka.

ARKIVYSKUPAS JURGIS, 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu iau

kolonijos iki šiam laikui buvo lietuvio - kataliko; gaila, kad
neatsiskaičiusios. Gerb. iždini
nkas Lapinskas patiekė seka- 

Taipgi Tretininkai-ės turėjo ! nčią apyskaitą:
Įeigos:

KAS GIRDĖT NORTH SIDE
MISIJOS

Lapkričio 2L d., šv. Vincen- ,, ... . v,1 . Gruodžio 2 d. puse astuonių
to moterų klūbo įvyko antras , ... ... . ..., vakare iškilmingai prasidės
draugiškumo vakarėlis. S; va- Misijos D &
karei; tvarkiai paruošė Ste.- ny.joje Jqs baj (Ja_.
nerienė Matilda ir Locaitienė ..... >»• o ikilmingiau gruodžio 8 d. va-Ona. Susirinkusios klubietes, , „. . v. ,,. . . .. . kare. \ įsi vi a nuoširdžiai kvie

čiami atlikti misijas. Kaip lie
tus atgaivina sausas vietas, 
taip Misijos gerai atliktos, at
gaivina žmogaus sielų, susti
prina dvasiniai, duoda vilties.

, , , . , . ramumo ir meilės. SutvarkykSutariama, kad kiekviena pa- T. . . . .., ’ , , 1 Brangusis, savo sielos reika-gal savo išgalę jiaaukotų pa
ruošimui “stando”. 15 susi-

pirmiausiai svarstė ir visos 
vienbalsiai sutiko, kad prie 
rengiamo parapijos bazaro pri 
aidėti. Sumanė, kad savo au
komis parūpinti “stand” iš 
lininių visokios rūšies daiktų.

rinkusių klūbiečių surinkta 
$25. Šis kapitalas pasididins, 
kuomet ir kitos klūbietės pa
aukos jiagnl savo išgalę. Ap
tarus ir sudarius kapitarų pra 
dedama draugiškumo vakarė
lis. Vienos kaziriavo, kitos Di
ngo lošė. Paskui visos rinko
si prie arbatėlės ir skaniai 
pataisyto užkandžio. Visos li
nksmos ir patenkintos, besi- 
skirstant į savo namelius pra
šė, kad tuos draugiškumo va
karėlius palaikyti, nes tai jų 
pačių naudai ir lengviau par 
traukti ir kitas prie Sv. Vin
cento moterų klūbo. Draugiš
kumo vakarėlis įvyks gruod
žio 5 d. ir paruošimui išrink
tos Vaišnorienė Salomė Ir Pe- 
remba Marijona.

Parapijos Dažams JvykB 
gruodžio vakarais 10. 11, 12,

Kai

Šių plotkelių vartotojai prašo- jtiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
mi atminti, kad gaunamas iš kai, kada Dievas leis jį išvys- 
jų pelnas eina a. a. kun. Fe- ti §ventuoju paskeibtą. 
likso Kudirkai gražaus pa
minklo ant kapo pastatymui 1 Kiekvienam įdomu pažintikai kurie to nesupranta

kurios kolonijos visai nepasi- jr Sykįu visi tampate Marijų-j to garbingo Vilniaus vyskupo 
darbavo, kad daugiau pelno nų vienuolyno rėmėjais. ’< gyvenimas. Jį sužinosime iš
sudarius. Kai kurie įvažiuo-j Prieš Šventę Nekalto Pra- .' 'neseniai išėjusios knygos.Jš Lakewood savininko gau-i jant į parkų atsisakė įsigyti sudėjimo Panelės Švč. Mari-

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leavg in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for You
Think of lt—how this old vorld 

does make progresą—nnw comes a 
preseriptlon whlch is knotvn to phar- 
maclRts as Allenru and witbin 4* 
fcours after you start to take this 
Kift acttng formula pain, agony and 
Infiamniation eaused by ezcess urlo 
neiti has started to depart.

Allenru does Just what tl.tr tnjtlce 
says lt will do—it Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't brlng the Joy- 
eus results you expect—your money 
vholt heartedly returnsd.

“tag” už 25c. Tikimės, kad jonų Vienuolyne, Hinsdale /'ARKIVYSKUPAS JURGIS PLATINKITE “DRAUGĄ 
Mt. Carinei už auto tags k kitais metais visos kolonijos J1L, lapkričio 29 d. prasidėsi MATULEVIČIUS”

pamaldų kol.............. 147.65 uoliai pasidarbuos Lietuvių 8 dienų Tėvų ir Brolių reko- T- „ ,
Mt. Carinei už guzikP- Dienai ir visuomene parems lekcijos, į kurias išvažiuoja

Rus ............................. 56.0o | aukomis. Lietuvių IHena Lake !ir “nepažįstamas” broliukas.
St. Clair už guzikėllus 48.85 p’ood Parke gryno pelno kas- 
Shenandoah už guzik. 48.75 niet turėtų duoti apie $2,000.

ta.................................$550.0C

Mahanoy City už gu- 
zikėlius ..................... 46.35

Minersville už guzikė- 
lius ............................. 40.00

Frackville už guzi- 
kėlius ...........................

Girardville už guzikė- 
lius .............................

Hazleton už guzikė- 
lius .............................

lūs misijų laike, nes kitų mi
sijų gal jau nebesulauksi.

Laukdami misijų gerieji No- 
rth Sidės žmonės jiapuošė sa- ’ 
vo bažnytėlę. Stanislovas Se 
nionis paaukojo labai gražius 
divonus didžiojo altoriaus lai 
ptams upkloti ir pats tuos d: 
vonus sudėjo, nes tame darbt 
yra labai prityręs. Humbaus 
kienė su Greičieno surinko 
$115.00 amžinajai lempai, kuri 
jau nupirkta ir pakabinta. To 
ji lempa atseina $100.75. An
drius Kruša ir Vladas Mar
cinkevičius jųjų pakabino.

Zakristija Tapo gražiai at
remontuota. Sudėtos naujos 
grindys, nudažytos sienos ir į 
vestas vanduo. Vienu žodžiu 
Dangun Žengimo parapija ei 
na sparčiais žingsniais pir- | 
myn. Žmonių ūpas labai ge-; 
ras ir pakilus. Jie nieko nesi

LIETUVIAI DAKTARAI:
Office Tel. HEMIock 4848 

žmogaus, bet daugelio mūsų Res- I‘°;e41}1“ 4°®174 
I Lietuvos profesorių, kunigų,
mokytojų. Knyga yra didelė

6924 8 TALMAN AVĖ.

DR, J. J, SIMONAITIS

11.25

Viso į eigų ..
Išlaidos:

Cž guzikėlius .... $111.85’ 
Nuošimtis už guzikėllų j

pardavinėjimų .......... 63.21
Vargon. Sliierant už mu

zikų ir garsinimus .. 21.26
Sekretorei už darbų ir

$1,013.85

stamps J 0.601

Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago. III.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia ar ncniala Imu Trlner’s 
Ultter Vynų ir nuofllrdžlal rek-oraen 
duo J u visiems.” — Mrs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Ultter Vynų. 
kuris per pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prusto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego Ir 
panafllų Ilgų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

i Joseph Trinsr Conpaay, Chicago

Kun. J. B. Končius, 
Presos Komisijos narys

AKIŲ GYDYTOJAI:

35.00

30.01;

Būkite tobuli, kaip ir jūsų su stipriais kietais viršais, su
Dangiškasis Tėvas. Būsi to- persiuntimu kaina $1.90. 
bulas, tik su gerais raštais

2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2—4 lr 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėliotais susitarus

draugaudamas. DRAUGO” KNYGYNE Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea: Tel. HEHlock 6288

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: DRi Ai Gi RAKAUSKAS
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office

2859 S. Leavltt St 
CANal 0706

Tel. CANal 02S7
Res. PROspect 6669

DR. J. J. KOWARSKAS DR' P- ZALATORIS
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS 
OPTOMETK1CALLY AKIU

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų, kuris I 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamų aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be sklidų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

PHYSICIAN and 8URGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURA 
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect <878 
Res. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St

DR. J. RDSSELL
Letuvls Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.; 2 iki 4 Ir 6:80 lkl 8:30

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Artesian Avė.

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

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezldeniijos Ofisas: 2656 W. 69th

Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sut

25 METįĮ PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo &r 
kių ir pritaikymo akinių

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.-00 
pal. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Phone CANal 0523

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th 8treet 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis tr Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagul sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80
756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDaay 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 8 

vakaro Nedėliomis nuo 10 lkl 18 
vaL po pistų lr nue T lkl 8:80 vaX

valandai

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0994 

Rea; Tsl. PLAsa 8400 
Valandos:

Nuo 18-U v. rytoj 8-8 lr 7-8 v. v. 
Nedėliomis nuo 18 lkl 18 dienų

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGĄ®

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar* 

Ketvergais pagal sutartį
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 80. 49th CT.. CICERO, TU
Uar.. Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 80. HALSTED ST., CHICAC
Paned., Sered. lr Subat S—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV. 47th Streel

Vai.: 2 lkl 6 popiet, 7 lkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELL

DENTISTAS
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 VVest 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 lkl 10 rytate 
1 k 8 popiet — 8 Iki 1:88 v 

Nedėliomis nuo IX ryto lkl X



»

B n ta ą rr nxs

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

Vienu Vakaru Vienuolika Vajininkn ! CICEROS ŽINIOS
Stipri Reprezentacija Cicero,
Marąuette Park, North Side 

Ir West Side

• 2 atstovai, šv. Rožančiaus am-
• žinojo 1 atstovas, Šv. Pran-
I ciškaus dr-jos 1 atstovas, A-
'paštalystės Maldos 1 atstovas, CTCERO. — Federacijos 12 L . .Q , , . ?

, . . . , . . n Susiv. 48 kuopos 1 atstovas,
skyriaus susirinkimas buvo 24 ,, n ... , . . .. , , T , -A. »v- Grigaliaus choras 1 atsto-
d. lapkr. Pirm. J. Motickaitis t* t ir y* u 1 v . vas, Liot. Vyčių 14 kp. nebu-
atidare susirinkimą su malda.1 v. . . . ,. vo. Vyčiai seimuose visados

Lapkr. 26 d., Aušros Vartų nudie ji nustatė prieš parapi- Valdyba buvo visa. Skaityti jaukiaj ka(Į ginli seniai 
parap. salėje įvyko pirmo-ji jas, įstaigas ir kt. Visi tikisi, nutarimai iš pereito susimi- bękit* mums darbe,
vajininkų registracija ruošia- kad tas jausmas, didelį darbą kimo ir priimti. Taipgi buvo jĮemg pacjėti, kaj neno.
mam dienraščio “Draugo” va pradėjus, nei vieno nesuvils. įkaitytas laiškas nuo Mari jo- ri bQti susįrinkime kurįe 
jui.* Į susirinkimų atsilankė Kitas susirinkimas nutarta ,mJ Rėmėjų Centro Valdybos jjenig gajį padgĮj. šv. Vardo 
vienuolika veikėjų, kūne, iš- šaukti gruodžio 12 d. Įsn užprašymu į Marijonų Re- (jrjog atstovų nebuvo per vi-
diskusavę vajaus vedėjo pla- i§ kitų vietų — linksmi u srnmų. Nutarta d alyva n- g^ metjJ Tai gajja kp.
nūs, užsiregistravo dideliu pa- Žinių atėjo iš Philadelphia, Pa. tl* TsriJlktl atstovai ir paau- jr gy yard(> ^r-ja turj busį_
sišventimu dirbti Šukiui: Už žymiausieji katalikų veikėjai 1:o1a $5,00- 
Dievų, Tėvynę ir lietuviškų žada stoti į vajų ir parodyti, į Peršaukta draugijos. Pasi- atstovai, Nek. Pras. P. Švč. 
kalbų. Susirinkime ypatingai kų Phila gali. Vėliau bus pra- rodė sekančiai: Šv. Antano dr- dr-jos 2 atstovai, Akademijos 
stipri reprezentacija buvo iš nešta, kurie veikėjai ten figū- jos 2 atstovai, Dievo Motinos Šv. Kazimiero Rėm. 9 skyr.

vikryti. Labdarių 3 kuopos

Cicero ir Marųuette Park. Tš- ruoš šiam “Draugo” vajuj, 
abiejų kolonijų atvyko po tris Ved
veikėjus: iš Cicero Federaci
jos, Chicago apskr. pirm. A.
Valančius, generalis ‘Draugo’ 
agentas V. Šemetulskis ir bu-

BUNCO PARTY GRUODŽIO 
1 DIENĄ

Sopulingos dr-jos 1 atstovė,
Visų Šventi? vyrų ir motėm 
dr-jos 1 atstovas, Moter; Sų-'
jungos 2 kuopos 1 atstovė, tris atstovus, o kai kurių ne- 
Šv. Ražančiaus dr-jos Gyvojo ateina nei po vienų. Tai pasi-
------------------------------------ ------ 1 taisykit kitam susirinkimui.

Tuoj po nco komisiiai dideliousiu pa- Būkit visi atstovai, o kitaip

2 atstovai, Jaunameeių nebu
vo. Visos dr-jos turit atsimin
ti, kad turit išrinkusios po

vęs keliais atvejais vaj. A. BRIDGEPORT.
Stulginskas; iš Marąuette mišparų, 4 vai. popiet įvyks sisekimu. Onvtė Kazlauskaitė būsit papeikti. Jei apsiimat, 
Park — Susivienymo Chicago šv. Jurgio parap. svet. ant 2 išpardavė pati viena jau 60 tai turit išpildyti savo darbų 
apskr. pirm. J. Mickeliūnas, lubų bunco party. Įžanga tik bilietu, St. Vodmanaitė irgi Kitaip gadinat visų veikimų 
generalis agentas St. Staniu- 25c o dovanų yra vertų net neatsilieka. Visos trvs šios pa Paklausta, kų dr-ja veikia. Vi 
lis ir senas veikėjas J. Moc- kelių dolerių. Fotografijų ku- neles kas vakaras prineša do-sos yra užimtos darbais savo 
kus. Nepasiliko ir North Side ponų dovanojo Stankūnas, vanų iš visur. Tai mūsų bun-' draugijų naudai. Kitos dr-jos

kas moksleivis. Kad mūsų Fe
deracija turėtų bent pusę tu
zino tokių vyrukų kaip B. Ka- 
zlauskis! 'Jisai turi laiko ir 
mokslų eiti ir dr-jų darbus at
lieka ir Federacijos apskričiui 
dirba, eina vice pirm. parei
gas. Taipgi skyriaus vice pi- 
rmin. pareigas eina. Nutarta 
išnešti protestų prieš Lietu
vos valdžių, kuri taip bjau
riai pasielgė Lietuvoj su mū
sų katalikų organizacijomis ir 
visų katalikų veikimų kėsina, 
si sustabdyti. Tai Cicero Fe
deracijos 12 skyrius su 18 dr- 
jų nutarė išnešti protestų prie? 
tokį Lietuvos valdžios bjaurų 
pasielgimų su katalikais. Mes 
Ciceros lietuviai sudėjom ne
toli milijono dolerių dėl Lie
tuvos Laisvės išgavimo. Vien 
katalikai tas aukas sudėjom. 
Mes Ciceros katalikai ir rei- 

1 kalnu jam, kad Lietuvos val
džia atšauktų savo nutarimus.

A. Valančius

MIRĖ KUN. BALTUČIO 
BROLIS

Kablegrama praneša, kad 
Lietuvoje pasimirė kun. A. 
Baltučio brolis Nikalojus, tu
rėjęs ir daugiau brolių: du 
Amerikoj (Povilų ir Jonų) ir 
vienų lenk i jo j.

SUJUDIMAS WEST 
SIDĖJE

ITALAI ATSIPRAŠĖ 
AMERIKIEČIŲ

ROMA, lapkr. 26. — Fašis 
tu autoritetai atsiprašė dvie
jų amerikiečių gydytojų, ku
riuos studentai įžeidę Padu
voje.

PLATINKITE “DRAUGĄ*
P.LRDAVIMIT BIZNIAI

su West Side. Iš pirmosios floor lamp Bridgeport Furn. co eis vietinių Seserų mokv- 
žymnsis Chicagos lietuvių ka- Co., drabužių Petrauskas, ‘end tojų namo reikalams. Bus tai 
talikų veikėjas, Marijonų Kol.! table’ Progress Furn. Co., gė- savotiška Kalėdų dovanėlė se- 
Rėmėjų Chicago apskr. pirm. ]ę Lovick, ‘percolator’ kavai sutems nuo A.R.D. 2 skyr. Vi- 
ir Fed. Chic. apskr. vice pi- Goldman, Barčienė - Garuc- sas -'visus širdingai kviečia- 
rmin. A. Bacevičius ir Feder. kaitė davė brangią dovanų, me paremti kilnų lietuvaičių 
Chic. apskr. sekr. \. Rėkus, taipgi Fr. Gamekaitė, o tre- darbų, mūsų parapijos moky- 
o antrosios — uolus kolonijos čioji K. Garuckaitė dirba bu- tojų naudai. X.
veikėjas, Lab. Sų-gos sekr. P. I---------------------------------------------------------------------------------------
Pabijonaitis ir jaunas darbuo-1 •
tojas A. Kūnickas. Iš tolimo- .

yra užimtos parapijos veiki
me. Visos mūsų dr-jos dirba 
gražu darbų. Tai garbė mūsų 
dr-joms.

Raportas iš Federacijos ap 
skričio išduotas ir priimtas 
Raportų išdavė vice pirm. B 
Kazlausk’s. Tai veiklus vvru-

LIETUVIU DAKTARU DR- 
JOS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Daktarų 
dr-ja laikys savo mėnesinį su
sirinkimų pentadienį, lapkri
čio-Nov. 29 d., 9 vai. vakare 
po num. 6641 S. Westem Avė 
Dr. G. Bložis skaitys refera
tų “Focus of Infection”, (Fo- 
kusinė Infekcija). Po refera
to diskusijos.

Dr. Jonas J. Kowarskas.

Aušros Vartų parapijoj da
bar bar didis sujudimas. Taip 
yra dėl čia einančio parapijos 
bazaro.

Atsiminkite visi, kad di
džiausias sujudimas bus šeš
tadienį ir sekmadienį, lapkri
čio 30d. ir gruodžio 1 d. To 
mis dienomis traukimas — vi
si trauks į Aušros Vartų par. 
salę. Ten bus biznieriai su sa
vo kostomieriais, ten bus drau 
gijos su savo valdybomis. Ba
zaro rengėjai prie visko yra 
prisirengę.

Taigi vietiniai ir toliau gy
venantieji būtinai atsilankyki
te į bazarų šeštadienį ir sek
madienį.

Iki pasimatymo Aušros 
Vartų parapijos bazare.

Tas pat .

Pardavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininkų, 1408 So. 48th 
Ct. ant antru lubų.

MR. MEŠKAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 9600

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

jo Roselando uolus kat. spau
dos darbininkas M. Misiūnas.

Trūko šiam susirinkime vei
kėjų iš didžiulio Bridgeporto, 
Town of Lake, Brighton Park, 
So. Chicago, Dievo Apv. pa
rapijos, West Pullman, Mel- 
rose Park ir Chicago Heights. 
Tikimos, kad kitame susirin
kime bus stipriai reprezentuo- 1 
jama ir šios kolonijos.

Svarstant patiektus planus, 
susirinkusių veiduose matėsi 
susikaupimas, o akyse žvilgs
nis į tolį. Visi pasisakė dirb
siu dideliu pasišventimu.

Didelės tam darbe pagalbos 
taip pat, sakė, tikisi iš savo 
dvasios vadų, visų veikėjų, 

i Vienas, kitas nusiskundė, kad 
kai kuriose vietose iki šiol ša
ltai žiūrėta į katal. spaudos 
platinimų, kas silpnina mūsų 
pozicijas ir duoda galimybės , 
bedieviškajai spaudai, kai ko- ' 

' kiam marui, plisti ir savo pra- į 
žūtingomis idėjomis užnuody
ti žmonių širdis ir protus. Tik 

, bendras frontas, stipri ofen- 
■ svva galės atmušti bedievis- ’( 
kos spaudos atakas, kokias

NEMALONI KLAIDAi
Trečiadienio “Draugo” riu-j 

mery, per neapsižiūrėjimų, | 
paskutiniam puslapy straip-j

' snio “Per Kovų į Laimėjimų”
: žemesniam antgalvv įvyko ne- 
Į maloni klaida. Vietoj “Reika- 
i linga 500 Savanorių Karių 
Į Vergijos Vadovauti Vergijos 
1 Triuškinimvi”, turėjo būti: 
į “Reikalinga 500 Savanorių 
Į Karių Vadovauti Dvasios

Vergijos Triuskinimui’’.
VAJAUS VEDĖJAS.

Ĉ
Janlės.Jiiovinimas turkiško lapinio ta

bako. Tabakas suvartos lapas prie lapo ir 
iškabintas ant ilgų rėmų kaip matote 
iemiaus.

O 19)).
Lioorrr * Myiu 

Tobacco Co.

romatiški turkiški tabakai kurie 

vartojami j Chesterfield jiems 

duoda malonesni aromatą ir 

skonį...

Kasmet mes importuojame tūkstančius svarų iš 
Turkijos ir Graikijos

Vientik {gabenimo Muitas už svarą yra 35 cen
tai—bet turkiškas tabakas yra būtinai reikalingas 
geram cigaretui.

Tinkama dalis turkiško tabako, sumaišyta su 
musų lengvais nunokusiais namie-augintais taba
kais padeda duoti Chesterfields daugiaus aromato, 
padeda duoti jiems geresnio skonio.

Chesterfield — sumaišymas lengvo nunokusio namie-auginto ir aromatiško turkiško tabako


