
3c A 0 0 P Y 
Telefonas: Canal 7790

DRAUGAS
THE MOST INFI.UKNTIAIi 
LITHUANIAN DAILY I« 
AMERICA.

PART ONE

METAI-VOL. XVIII

MEKSIKOS VALDOVAI 
DIRBA UZ ATEIZMĄ

Kovoja prieš visas religijas; 
nėra jokios laisvės

XE\V YORK, gr. 1. — Re- jie negali balsuoti, užimti bet 
voliucinė vyriausybė Meksiko- kokių valdiškų vietų, arba
je yra perdėm materijalistiška 
ir ateistiška (bedieviška). .Ji 
persekioja ne tik Kataliką 
Bažnyčių, bet lygiai ir visus 
kitus tikėjimus.

Taip pareiškia Robert 
AVindsor, nekatalikas, kurs ko 
lėtų metų gyveno Meksikoj ir 
tik dabar grįžo iš tenai.

Anot jo, visos žinios iš Mek 
sikos, kad ten tik Katalikų 
Bažnyčia persekiojama, yra 
klaidingos. Vyriausybė neigia 
ir persekioja visus tikėjimus. 
Daugiausia tenka Katalikų 
Bažnyčiai, kadangi Meksikos 
gyventoji) dauguma yra kata
likai.

Kaip iš tikrųjų yra

AVindsor aiškina, kad Mek
sikos vyriausybė yra vienos 
partijos vyriausybė. Tai nė
ra jokia demokratija, bet par 
t i jos diktatūra, lygiai kaip 
nacių partija Vokietijoj, arba 
komunistų partija Rusijoj.

Meksikos valdžioje yra ną- 
eionalė revoliucinė partija. 
Tad visokia opozicija yra 
skaitoma priešinga ne tik vy 
riausyliei, bet ir valstybei ir 
griežtai prieš jų kovojama.

Kadangi Katalikų Bažnyčią

rengti politinius susirinki
mus; negali įsigyti jokių sa
vasčių; gali leisti religinius 
laikraščius, bet per juos ne-

SI. VINCENTO P. 
DRJA LIETUVOJE

ŠI DRAUGIJA SĖKMINGAI 
TARPSTA

KAUNAS, gr. 1. — Šv. 
Vincento Pauliečio draugija

DENUNCUUOJA
HITLERĮ

VOKIETIJOS 'GYVENTO
JAI PRADEDA SUSI

PRASTI
C ERIKAS, Šveicarija, gr.

REIKALAUS 12 
BILIJONŲ DOL

TAS KRAŠTO EKONOMIŠ
KAM ATSTATYMUI

WĄSHINGTON, gr. 1. — 
Pasklydusios kalbos, kad vi-

PRANCŪZAI NEIGIA SUSIARTINIMĄ 
SU VOKIETIJA

GAL BUS LEISTA SAARUI DUKART 
APSISPRĘSTI

Lietuvoje įsteigta 1920 m. žyli. — Žiniomis iš Berlyne, 
miai tarpsta ir šiandien jau Buscji cirke vokiečių minios 
dirba 144) jos konferencijų.

Čia ir visuosę kituose mies
kliudyti politikos. Seminari- tuose yra sudaryti draugijos 
jose mokslas neturi jokio vai- rateliai. Draugija turi dan
gty bės pripažinimo. Norint
atidaryti naujus maldos na
mus yra reikalingas specialus 
vy riausybės leidimas. Kiekvie 
na valstybė turi teisę spręsti, 
kaip didelis dvasininkų skai
čius gali būti jų kiekvienos 
ribose. Kiekviena valstybė tu
ri teisę uždaryti kad ir visus 
iki vieno maldos namus (baž
nyčias).

giau kaip 4,000 narių ir apie 
1,400 asmenų šiaip dirba drau 
gijos gerovei.

Draugija išlaiko 24 kūdikių 
prieglaudas, kuriose 1,200 kū 
dikių slaugyta pereitais met
ais. Be to, išlaiko 4 vasaros 
stovyklas vaikams, 3 naši ai r-

PARYŽIUS, gr. 1. — Vo-
daus departamento sekreto- ____ •1 kietijos priešai praliejo aš

triai kritikuoti vyriausybę,rius lokes ir šelpimo admini- 
p radėjo šaukti: “Salin alkio stratorius Hopkins nuspren- 
vyriausybė!’’ Jdė kreiptis pas prez. Roose-

veltų, kad susirinkęs kongre-Pašaukta policija, kadangi 
. , , * ii*. *as būtų paragintas skirti ikituo šauksmu jzeistas diktato- .

,,,, . ., • . , • 12 bilijonų dolerių tolimes-rius Hitleris, Suimta daugiau; . *
'niems šelpimo ir krašto eko-kaip 3(X) įtariamųjų.
,’noniiško atstatymo darbams.i . . . .
1 Kiek rs tikrųjų bus reika
laujama skirti, niekas negaii 
| pasakyti, nes šis klausimas 
’ niekam nežinomas. Tai tik

KAMPANIJA PRIEŠ 
NACIUS

BERLYNAS, gr. 1. — Pa- [ apčiuopiamieji spėliojimai, ku

PARYŽIUS, gr. 1. — Pran 
cūzijos parlamentas su di
džiausiu triukšmu atmetė 

kad ji daro kai kurių nusilei- Prancūzijos Vokietijos drau
dimų Vokietijai ypač Saaro
krašto reikalu.

Tuo būdu jie privertė už
sienių reikalų ministerį l.a- 
valį, kad jis tų dalykų išaiš
kintų.

Ministeris Lavai Šiandien 
aiškino parlamentui, kad Saa 
ro krašto klausimas yra tarp 
tautinis reikalas. Prancūzijos 
vyriausybė nusprendė į šį

namius, 1 studentų refektori- Vokietijoj pradedama n«» norimai^airi,) I reikalu nesikišti, kadangi T.
jiĮ, 2 aikštes rekreacijai, 1 Ii. (fiežta kampanija prieš no-
goninę ir 54 namus sene
liams.Socialistiškas mokslas

Kadangi ikišiol konstituci- j' Draugija gauna paramos iš j, 
jos vienu straipsniu buvo dar į vyriausybės ir iš miestų sa- U 
pripažįstama šiokia tokia re
liginė laisvė, valdančiosios 
partijos kongreso nariai pa
skyrė komisijų, kad ji “patai 
sytų’’ minėtų straipsnį.
i Komisija pereitų vasarų 
baigė darbų. Ji rekomendavo 
kongresui, kad j visas moky
klas įvesti socialistišką (be
dieviškų) mokslų. Ji pažymė
jo, kad tuo keliu nuo religinių 
bus atitraukti vaikai ir jauni
mas. Kongresas pripažino re-

vivaJdybių.
Rugsėjo pirmomis dieno

mis įvykdyta fondo sudary
mui kampanija (vajus) davė 
ko geriausiųjų sėkmių.

cius ir prieš patį diktatorių 
Hitlerį.

Čia ir kituose miestuose 
Į plačiai skleidžiamas mažas 
žurnalukas. Pašiepiami vi
si nacių partijos vadai. Žmo
nės raginami parodyti dau
giau civilinės drąsos ir nepa
siduoti nacių vadų aklam klus 
bumui.

kliūčių vvriausvbes darbams.1,-, .... . ... .. . . ; Sąjungą tai visa tvarko. Tai\ isJcas paaiškės tik susinu- I .. . . 'nėra jokis Prancūzijos patai-
kus kongresui. . .Ravimas A okietijai. 

Prancūzija pageidauja, o T.REIKALAUJA REFORMŲ 
SĄMATAI '

gingo susiartinimo pasiūlymų. 
Pažymėta, kad su Vokietija 
taika neįmanoma ir ji toliau 
turi būt apjuosiama geležine 
rinke taip, kad pasiliktų su
žnybta ilgiausiems metams.

Šį prancūzų parlamento ne
paprastų ir griežtų prieš Vo
kietijų nusisbtaymų girdėjo ir 
čia atvykęs specialus kancle
rio Hitlerio pasiuntinys, kurs 
prisiųstas pasitarimams dėl 
abiejų kraštų draugingo susi
artinimo.

Prieš tai apie taikų su Vo
kietija kalbėjo užsienio reika-

KALINYS VOLDEMARAS 
NUBAUSTAS KALĖTI

KAUNAS. — Voldemaras• < . - - .. • - . • '
už straipsnį “Likimo ke
liais,’’ kuris buvo atspausdin

pirmutinė pakilo protestuoti ikomendacijų ir Meksikos vai- .f®8 ,**. laikraity ir
paskui vokiečių laikrašty, nu
baustas 6 mėn. paprasto ka
lėjimo. Straipsny buvę kirši - 
nimų prieš Lietuvos valstybę.

prieš religinės laisvės varžy
mus, vyriausybė pareiškė, kad 
Katalikų Bažnyčia yra kon
trrevoliucinė pajėga ir kaijio 
tokia turi būt išgriauta. 

Konfliktas su K. Bažnyčia

Meksikos vyriausybės kon- 
fliktas su K. Bažnyčia turį 
pradžių iš 1857 metų, kada 
buvo įvesta konstitucija su 
įvairiais priešreliginiais str
aipsniais. J917 metų konstitu
cija, kurios atskirios valsty
bės neratifikavo, dar daugiuu 
varžo Bažnyčios gyvavimų, 
šia konstitucija Kataliku BaŽ 
ryčiai uždrausta:

Turėti nekilnojamas savas
tis, arba ant jų užtrauktus 
morgičius; bažnytinius, arba 
kitus trobesius; investuotus 
fondus; vyrų ir moterų vie
nuolynus; vesti pradines mo
kyklas; išlaikyti labdarybės 
įstaigas; rinkti savo išlaiky
mui fondus ne bažnyčiose; 
dvasininkams viešai rodytis 
religiniuose i(savo pašauki
mo ) ridėtose.

Dar kiti varžymai
Minėtais varžymais nepasi

tenkinama. Einama toliau: 
Katalikų vyskupai ir kunigai 
ir kitų tikėjimų dvasininkai 
negali viešai kritikuoti nei 
konstitucijos, nei vyriausybės, 
nei jos leidžiamų įstatymų;

dovai steigia bediėviŠkas mo
kyklas.

Reikalinga talka
AVindsor baigia pažymėda

mas, kad Meksika ir toliau 
smuks kultūriškai ir ekono
miškai, jei vyriausybė atkak
liai laikysis savo nusistaty
mo.

Meksikos gerovei yra gy
vas reikalas, kad vyriausybė 
šiaip, ar taip padarytų taikų 
su religijbmis. Tik tuo keliu 
būtų atsiekta gerovė. Kitaip 
ne.

ŠV. VINCENTO PAULIE
ČIO DR-JOS SUSI

RINKIMAS

Šv. Vincento Pauliečio draų 
gijos Chicagoj metinis susi
rinkimas įvyks šio gruodžio 
mėn. 9 d. Stevens viešbutyje.

Jo Emin. Kardinolas Mun-/
delein kalbės susirinkime.

PIRKTĄ MIŠKĄ GABEN- 
SIS PER LIETUVĄ

KAUNAS. — Latvijos miš
kų departmentas šiomis dieno
mis Vokietijai! pardavė 30.000 
erdm. pagamintų drebulinių 
popiermalkių. Ši Latvijoje 
pirkta miško medžiaga turės 
būti tranzitu gabenama į Vo
kietijų Tilžės lentpjūvėms per 
Lietuvą.

NUTEISTAS NEGRAS 
ŽUDIKAS

Iki gyvos galvos kalėti nu
teistas negras žudikaR AVillie 
Randolph, 25 m. amž., kurs 
nužudė policijos leitenantų 
Dav.

GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ 
PARODA

Naujam dideliam amfite
atre, stocJcyarduose, šeštadie
nį atidaryta gyvulių ir paukš 
čių paroda.

AUTOMATR1COS UŽ 
ŽĄSIS

Sąjunga planuoja, kad Saaro iministeris Lavai. Jo kal- 
gvventojai dukart apsispręs-i ^a buvo nuolaidi. Jis tik rei- 
tų. Jei sausio .m. 13 d. gyven Į kalavo, kad Vokietijos dikta- 
tojai per plebiscitų pasisakys torius Hitleris, kurs siekia 
už Vokietijų, tai tas nereikš, 'susiartinimo su Prancūzija, 
kad Vokietija gali tuojau’8*™ taikingus norus ir io-

AVASHTNGTON, gr. 1. — 
U. S. prekybos rūmai nus
prendė reikalauti, kad valsty 
hės sųmatoje būtų įvestos kai 
kurija siaubios reformos.

užimti tų kraštų. Rasi, T. Są
junga ir toliau šį kraštų pa

rengus aštriai nubausti žurna t prekyba rūmai visų liks savo žin>'l>oje ir dar kar- 
.1 i-- (juos prOgOS pakartoti np-

Hitlerio vyriausybė pasi-

luko vedėjus ir . rėmėjus.

kardinolo mundelei-
NO SUKAKTUVĖS

k Jo Emin. Kardinolas Mun- 
dėlein, Chicagos -Arkivysku
pas, šio gruodžio mėn. 9 d. 
tninės 19-08 metų sukaktuves, 
kaip paskirtas Chicagos Ar
kivyskupu.

laikų stato kliūtis vyriausy
bei. Reikalauja pajamų su iš
laidomis subalansavimo. No
ri, kad vyriausybė mažiau rū 
pintųsi liedarbiais, o daugiau 
— pramonininkais ir įmoni- 
n inkais.

NUŽUDYTAS STALINO 
DRAUGAS

DIDELIS VIESULAS 
IR SNIEGAS

Didelis viesulas ir sniegas

sisprendimų.
Tas priklausys nuo T. Są

jungos nusistatymo ir Pran
cūzija nesikiša į šį reikalų.

PASKIRTAS I MIRUSIO 
KARDINOLO VIETį

VATIKANAS, gr. 1. — M i 
ręs kardinolas Gasparri buvo 
kanonų kodifikavimo Rytų

džius pakeistų aktualiu dar
bu, kad jis savo akcija įrody
tų, kad pageidauja taikos.

Parlamentas uždavė smūgį 
Vokietijai, tad abiejų kraštų 
susiartinimas vargiai bus ga
limas. Gal tik po to, kada 
Hitleris sutiks prisidėti prie 
sudaromo rytų Lokarno pak
to.

NUŽUDYTOS MERGAITĖS 
IDENTIFIKUOTOS

CARLISLK, Pa., gr. 1. —

MASKVA, gr. 1. — Petrą 
pilio (Leningrado) sovietų ta. Dideli nuostoliai padary- 
bustinėje nužudytas diktato-į ta. Ties Muskegon, Micb., eže 
riaus Stalino draugas Sergiei j're sudaužytas prekybinis lai- 
M. Kirov. ’vas H. W. Cort of Detroit.

Pranešta, kad žmogžudys J gidą išgelbėta, 
suimtas. ---------------------

Kirov bus palaidotas rau- ŪKININKŲ BŪKLE NĖRA

ištiko Missouri, Iowa, Minne- Bažnyčiai komisijos pirminiu Rastos krūmuose nužudytos 
sota, AVisconsin ir iš dalies 
Illinois valstybes pereitos sa
vaitės pabaigą.

Kai kur labai daug prisnig

ku.
Dabar jo vieton tos komisi

jos pirmininku paskintas Ry
tų Bažnyčios kongregacijos 
sekretorius Jo Emin. kardino
las Sincero.

MINISTERIS SKIRS IR AT
LEIS ADVOKATUS

donojojoj aikštėj, Maskvoje.

NUTEISTA 12 MAKE
DONIEČIŲ

SOFIJA, Bulgarija, gr. 1. 
— Bulgarų karo teismas nu
baudė mirties bausme 12 ina 

KAUNAS. — Su Austrija ’ kedoniečių revoliucininkų, ku- 
vedamoa derybos dėl užpirki-’rie pripažinti paprastais žil
ino automatricų, už kurias dikaiSh
būtų mokama žąsimis. Šitam1 
sumanymui austbai rodo sa
vo palankumą.

7~----- ‘

NUŽUDYTI GRAIKŲ 
TERITORIJOJ

BALTIMORE, Md., gr. l.Į ATĖNAI, Graikija, gr. 1. 
— Baigtas statyti milžiniškas'— Bulgarų pasienio sargyba 
laivas lėktuvas, kurs galės įsivijo musulmonų grupę grai 
per okeanus vežti 53 keleivius kų teritorijon ir nužudė 5 
ir paštą. {musulmonus. j

KAUNAS. — Ministerių 
kabinetas priėmė pakeitimus 
teismų sutvarkymo įstatyme. 

MARIJAMPOLE. — Dau- Dabar Teisingumo ministeris 
guma kalba, kad ūkininkų pa j gauna plačias teises pri- 
dėtis skandalinga, kad ūkių į imant arba atleidžiant advo- 
gaminių niekas neperka ir katus. Ministeris savo nuožiū 
t. t. Ypač daug kalbama da- į ra galės pašalinti arba perkel- 
bar, kada yra paskelbtas žą-jiti į kitą gyvenamą vietą ir 
sų supirkimo įstatymas. Ta-1dabar praktikuojančius advo-

BLOGA

čiau ūkininkų būklė nėra to
kia baisi, kaip daugeliui at
rodo. Ūkininkai patys sako:

katus. Tuo būdu bus aprūpin 
ta advokatais visa Lietuva. 
Advokatai susirūpinę ir giun-

trys mergaitės galų gale iden 
tifikuotos. Jos yra Kimo J. 
Noakes iš Roseville, Cal., dūk 
terys, 12, 10 ir 8 metų am
žiaus. Jų motina mirus prieš 
keletą metų. Pas Noakes gy
veno ir šeimininkavo jo sese- 
rietė AVinifred Piercc 18 m.f
amž.

Prieš keletą savaičių Noak 
es pasiėmė į automobilį savo 
dukteris ir seserietę ir sku
biai atvyko į Pennsylvaniją. 
Čia nužudė užtroškindamas 
mergaites, o paskui nušovė 
seserietę ir pats pasidarė ga
lą.

Šios nepaprastos tragedijos 
priežastis dar neišaiškinta.

VISI GALĖS NAUDOTIS 
KNYGOMIS

“Kas didelių skolų neturi,rtė pas p. Prezidentą delega- 
ūkyje gali gražiai, be jokių1 riją. 
rūpesčių gyventi, nes viskas j 
žymiai pigiau, o pajamų iš

KAUNAS. — Švietimo mi 
nisterija ima rūpintis visuo
se miestuose, miesteliuose ir 

TOKIJO, gr. L — Prancū- bažnytkaimiuose įsteigti btb-
įvairiausių ūkio šakų susida
ro vienok nemažai.’’

PLATINKITE “DRAUGĄ*

zijos vyriausybė pranešė Ja
ponijai, kad prancūzai atsisa
ko gelbėti, kad sugriovus ka
ro laivynų sutartį.

liotekas, kad knygos būtų pri
einamos visiems žmonėms. To 
kios bibliotekos bus pradėtos 
steigti nuo 1935 metų.
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šias valstybes eksportuojamas rasistinis 11a- 
cijonalsocijalizmas ir Lenkijos susibičiulia
vimas su Vokietija, kai l^enkija tuo pačiu 
laiku norėjo išlaikyti taip artimus santykius 
ir su Latvija bei Estija. Toji nauja Lenkijos 
užsienių politikos orijentaeija, suprantama,
Pabaltijo valstybes pastūmėjo į pavojingų si- kilometru nuo uabartinio mie-Įtoje stovėję stabai. Ir nuo to 
tuaeijn, juo lubiau, kad Lenkija, ypač tai pa- stelio vienas j Rytus, kitas j I laiko visame krašte prusidė

GARSIOSIOS MERKINĖS’
l’u to apiplėšimo atėjęs zakri
stijonas j bažnyčių, pamatė 

Garsi senovėje buvo Merki-1 keistų reginį: šventųjų statu- 
nė. Apgriuvę stulpai už poros į 1°8 buvo nuvartytos, o jų vie-

DIDINGA PRAEITIS
Du Gaidžiai Ant Plento

jo baisus maras, žmonės kn 
to, kaip rudenį lapui, visi bė-
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tyrė Lietuva, neturi politinio atvirumo, ly-j šiaure liudija senovėje buvu
siai kaip netrūksta jai ir klastingumo. Touėl ‘ sius miesto vartus. Pačiame 
ir labai natūralus dalykas buvo trijų broli* , miesto viduryje, kur stovi da-!g» čia ! gilumų Rusijos, bet 
kų valstybių susitarimas, kuriis negali niekam J baltinė cerkvė, anaib laikais 'maras ir ten juos atrasdavo.

stovėjo garsi .rotušė. Negana \ i^uų kartų seneliui dzūkui 
to, kad Merkinė senovėje tu- Per sapnų pasirodęs šv. Rokas

DIENOS KLAUSIMAI

VOKIETIJA IR PARALTIJYS

Lietuvos katalikų dieuraštis “Rytas” ru- 
, So: Vokietija rodo vis didesnį nepasitenkini

mų trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos, La
tvijos ir Estijos bendradarbiavimo raida. Jau 

-prieš Baltijos paktu pasirašymų ji visokiomis 
intrigomis norėjo jį sukliudyti. Taip dabar 

t atsidėjus svarsto ir kalba spaudoje iV užkuli
siuose apie busimųjų Pabaltijo valstybių ko
nferencijų Taline ir Sovietų užsienių komisa
ro Litvinovo atsilankymų Kaune. Vis| vokie- 

• čių komentarai rodo vokiečių susirūpinimų 
Ir norš netiesioginiai norima pareikšti, kad 
Pabaltijo valstybių bendradarbiavimas palie
čia jų interesus. Nors nemalonu, bet Vokieti
ja turi prisilažinti, kad Rosenbergo planai 
Rytuose yra labai sunku realizuoti. Tokis vie
šosios opinijos konstatavimas iškelia vokie
čiams nelabai malonų faktų, kad lenkų—vo
kiečių susLarimas, iš kurio tiek naudos bu- 1 
vo tikėtasi Didinant spaudimų į Pabaltijį, vo
kiečiams mažiausia naudos suteikė. Kuone vi
sa Goebbelso spauda vis dažniau šį nepasise
kimų bando viešai skelbti. Lenkija, atrodo, 
mažiau tuo sielojasi, tačiau ir ten vienas ki
tas spaudos orgunas nepraeinu taip pat ty
loms pro šį faktų.

.ši nauja reicho propagandos ministeri
jos taktikų — sunervinti lenkus, su kuriais 
bičiulystė nedavė lauktų vaisių — yra laba: 
charakteringa, šis faktas, berods, gali pa
aiškinti tikslus vizitų, kurie keletos lenkų 
“privatinių” asmenų buvo padaryti Lietu
vai. Vokiečiai ir dabar, matyti, norėtų pama
žu įtikinti Lenkijų, kad Pabaltijys turi tiks
lų, kurie nėra nė jai, nė Lenkijai aiškūs.

Tuo tarpu visiems žinoma, kad Baltijos 
santarvės, sudarymų paskubino ne kiti ku
rie tikslai, tik norus bendromis jėgomis ap-

pakenkti, o tik padeda sutvirtinti taikos iš
laikymo pastangas Art. Rytuose.

Atrodo, kad nėra pagrindo daug stebėtis 
tuo, kad Vokietija labai susirūpinusį seka 
šiaurės rytų Europos valstybių raidų, o ypač 
daug kalba apie įvyksiančių Taline šio mene 
šio pabaigoje Pabaltijo valstybių konferenci
jų, nes Vokietija ir Lenkija via atsisakiu
sios pasirašyti Rytų paktų, kuriam šios trys 
valstybės pritarė ir sutiko prie jo dėtis.

Į

Kad Pabaltijo valstybės daugiau orijen- 
tuojasi į Prancūzijų ir Sovietų Rusijų, kul ius 
deda pastangų konsoliduoti taikų ir remia 
Pabaltijo blokų, tai yra savaime suplantuma. 
Vokiečių spaudos puolimai prieš tokRų Pabal
tijo kryptį yra tik konsekventiška jų pastan
gų, kurios slepia blogus tikslus, išdava. Juk j

įėjo Makdeburgo miesto tei
ses, bet ji turėjo ir savus pi
nigus. Ten, kur įteka Merkys 
į Nemunų ant aukšto kalno 
stovėjo galinga pilis. Šioje pi
lyje gyveno Merkinės kunigai
kštis. į šių pilį kas vasarų a-

ir taręs:
— Tegul apneša mano pa

veikslų aplink miestelį tris ka
rtus ir įeina su visa procesija 
į bažnyčių ir nelaimės nuo 
dzūkų atsitolins.

Senelis tų keistų saimų pa-

l)u gaidžiai rainiai gyventų,
Bet ramiai gyvent nėr noro.
Ir štai jie tuojau ant plento 
Kovų pradedu nedorų!

O kokia gaidžių piktybė! 
Mušas, pešas susikibę...
Ko J Argai šiandie nelesę,
Ar apsėdo nelabasis f

O, gaiuzių koks įnirtimas!
Nagais draskos, snapais imas!
Vienas kitų prisilenkęs
Prie pat žemės smaugti rengias!

Kas sudraustų mūsų gaidį 
Niekas jo dar nepabaidė 
Jis ramiai, saldžiai gyventų 
U nūn pešasi ant plento!

Bet kariaujantiems pavojus — 
Didelis, tai žinom aiškiai 
Tik gaidžiai to nežinojo,
Ko, autobusas sutraiškė!...

tostogauti atvažiuodavo pats įsakė Merkinės klebonui. Kle-i^ pusėt> o dešiniųjų jie droš? Žouziu, šioje saloje yra 
Jogaila su savo palydovais, j bonus taip ii padalė. Ii kaip ,npg-u,o užpilti. Tas vokiečia .daugybė paukščių, kurie peri 
Jis čia ir bažnyčių ant seno-1 tik įnešė į bažnyčių stebukli- ms ^ur bld buvo reikalinga jų į savo vaikus, nes jiems čia ma- 
vės dievų žinvčios pastatė ii ligų paveikslų, staiga pradėjo karo tikslams. Esu jie šioje žiau pavojinga ir patogu. Tai 
joje pats žmones krikštijo. O skambinti visi bažnyčios var- vietoje buvo sumanę pastaty- 
Vytautas Didysis šiai l.ažny-įpai ir stabai pradingo. Nuo to^ ti,t|) Apįe 4 niėnesius vir§ 
čiai gražų paveikslų padova-į laiko dzūkai pradėjo šv. Ro-idarbas, bet Neinuno vagų vis 

' kaus paveikslų laikyti didžiau į d-lto užpi,ti nepasisekė. Vie- 
jažnyčios pusėje y-j šioje pagarboje ,r saugoja, įnjj dk>nn dafbų pažifirėti atjo.

Įlojo

Dešinėje
kai Vokietija sioms valstybėms grasina ir į- ra įim-irytos dvi grindys. Apie! kad niekas i», Merkinės baž į jo apskritleK viršininkas. 
Vainoms piįeiiionėins mėgina i jas emrv ti po- jus j|aį kaįp seni Merkinės nyčios neišneštų Švenčiausio-.f • • - |o|o keįkėsi
litiiij spaudimų, negi jos puls j jos glėbį V o- gyventojai atsiliepia. Anais sė jo. Be to, seniai dzūkai sako, j Rad Neinunas baisįai stiprus’, 
kietija šiuo taipu via Slogiausias I abaltijū najs laikais, kada dar lietu-j kad tuose paslaptinguose ur‘iĄpskrįtįes viršihinkas barė ža- 

'viai baudžiavų ėjo, prie šių vuose yra paslėpta daug auk- i ndafUS pi.ižif,rėtojus, kad kam 
grindų pririšę ponai nepaklus-i so, bet auksas užkeiktas ir jįe msų belait,viU) k„.
nius baudžiauninkus plakdavo vargas tam žmogui, kas virį- rie tingėdami dirba. Kitų me- 
rykštėmis. .stų jo ieškoti. j tų pUVasarj Nemuno srovė iš

Toje vietoje, kur dabar sto-
vi bažnyčia, senovėje buvo 

Tačiau Berlynas, matyti, visai nori ūžt y-dievų žinyčių, dar ir dabar po 
lėti tikrąjį Pabaltijo nusistatymų', — kad šios didžiuoju altorium yra žymu

valstybėms partneris, juo labiau, kad Rosen 
belgas vis tebevaro savo agitaciją, u vokie
čių radijo kasdien skelbia, kad Pabaltijo val
stybėse kasdien didėja ekonominiai sunku
mai ir be vokiečių rinkos šioms valstybėms 
gręsiųs ekonominis krachas.

valstybės geriau versis be vokiečių rinkos ' žinvčios aukuras, kur lietu-
negu už kiaules ar sviestų parduos Vokieti vini savo dievams aukas atna
.jai savo nepriklausomybę. Iš antros pusės, šaudavo. Po žinyčių į visas pil

Vokietijų, kini ūkišku atžvilgiu stovi ant 
bedugnės krašto, užmiršta, kad lazda turi du

tikras paukščių rojus. 
Nemunas ties Mergelių sa

la yra gana platus. Gal pla
čiausias ligi pačių jo žiočių. 
Apie 750 metrų vandens vaga 
skiria abu krantu.

TĖVYNĖS VARDAS
Nesigailėkime nei laiko, nei 

pajėgų tėvynės pakėlimui. Te
gu nebūn uuosni ranka svai- 

plovė visų supiltų smėlį. Taip J ginantiems gėrimams, o duo«-VOKIEČIAI NORĖJO Už- apie 300,000 vežimų smėlio Į ni laikraštijai, mokykloms ir

TVENKTI NEMUNĄ nuėjo niekais ir apskrities vi
ršininkui nepavyko įveikti Ne
muno.

Didžiojo kuro metu, kai vo- Dur ir daliui aukštosios Pa
klėčiui buvo okupavę Lietuvą, nemunės gretimi kaimai: Vi-

ses ėjo paslaptingi urvai, ku-jtai Kauno apskrities viršinin-1 čiunai, Zuikinė ir kiti gerai 
rie požeminiais urvais susisie- kas sumanė ties Mergelių sa- atsimena piktąjį Kauno ups-

krities viršininkų ir tų bau
džiavų su smėliu.

Mergelių sala yra gana di
delė ir stovi ties Pažaisliu. Ši

liovės lietuvių stabai, kurie, sos Kauno apskrities. 1916 nu; sala iš visų pusių apaugusi di- 
jei nebūtų bažnyčioje Šven- tų vasarų prasidėjo smarkus j deliais karklais, kurių tanku-

galus: kiek Pabultijo valstybės mažiau pasi kdavo su Lyškihvos pylimu ir |a užpilti Nemuno vagų. Tam 
naudoja jų rinka, tiek Pabaltijo rinka suma- Šarūno kalnu. Seni dzūkai pa-j reikalui jisai sušaukė visų kai 
žėja jos gaminiams. Toji vokiškosios didybės 'šakoju, kad šiuose pasalaptin- į mij seniūnus fr jiems įsakė už- 
manija šiandien Pabaltijui tau nėra baisi. (guose urvuose yra paslėpti se- raginti apie 60 pastočių iš vi

“Berliner Boersenzeitung”, kuris dau
giausia kursto prieš Pabaltijo valstybes, ypač

kitiems tautos reikalams. Be
skaitydamas gerus laikraščius 
ir knygas, šiandien ne vienas 
tapo geru, blaivu ir teisingu 
žmogumi. O kokiais šiandien 
matoma svaiginančių gėrimų 
mylėtojus? Girtuokliai sako, 
kad laikraščiai ir knygos nie
ko gera neduoda. Bet paklau
skime, kų jiems degtinė ir a- 
lus duoda?

Kelk, lietuvi, tėvynę skai
tydamas knygas ir laikraščius.

prieš Lietuvą, pastarajai prikiša jos bičių-lu°jau iškiltų į že i darbas. Husai belaisviai kalė i mynuose vasarų slepiasi šiin-1 Tiktai šviesus ii- blaivus žino 
liavimųsi su Paryžiumi, kuris esą “yra visų n,ės Paviršili ir atsistotų sa- kuolus, o lietuviai skubiai ve-[tai lakštingalų, kurapkų, grie ,"•'«« 

vo vietose prie aukuro. žė smėlį. Nemuno vagų pra-jžlių ir kitų paukščių. Pakran-
I Taip pat seni Merkinės dzū- dėjo pilti ties Pažaisliu. Mut, temis bėgioja būriai greitų til- 
kai pasakoja, kad prieš dauge- į vokiečiai norėjo, kad Neinu- vikų. Kada artiniesi salon, tai 

prie kitos traukinių. To laikraščio galvosena, U metl4 iš Merkinės bažnyčios Į nas bėgtų iš kairės Mergelių1 iš tolo pasitinka įkyrimos ^uvė- 
Pabaltijo valstybių sutartis esanti “greičiau1 - ... ............ - -...... ........... - -

blogos sąžinės kankinamų prieglobstis. Gir
di, nenuostabu, kad tokios prigimtys, kurios 
gali gyventi tik iš nesantaikos, jaučia viįena

gus gali būti naudingas.
Mokyk savo vaikus, nes jie 

yra mūsų viltis.
Stefa Lenkauskiene

kortų namelis, kai(p granito blokas”. Pasak da ir kaip reichas begrųsintų Pabaltijo vai- bent gali pakenkti tik Vokietijai.
Kiekvieno kataliko yra 

priedermė remti- ir platinti
jo, Lietuvos vyriausybė, atsižvelgdama į pra- stybės mažiausia yra linkę tos isterikus boti. 

saugoti savo nepriklausomumų. Trečiojo rei- ncūzų—rusų santarvės planus, laiko dabar-. Po Goemboeso atsilankymo Varšuvoje vokie-
cho garsusis “Drang nach Osten” ir Alfredo 
Rosenbergo į Janų agresyvumas buvo svar
biausi Pabaltijo susiartinimo akstinai. Lygiai 
Pabaltijo susiartinimų skatino keistu būdu į

tinį momentų tinkančiu atatinkamoms sutar-|čių spauda pradėjo naudoti naujų grųsinimo 
tims Prancūzijos draugingumų ir užimti tų “kai kuriais įvykiais pietų rytų Europoje” 

formų. Tokios formos grųsinimai yra, maty
ti, paskutinio išradimo arkliukas, kuris ne

vietų, kurių turėjo Lenkija”.
Kokias išvadas bedarytų Vokietijos gpau-

Kad Pabaltijo santarvė yra svarbus fak- j katalikiškų spaudų. Katalikiš- 
tas, šiandien visiems aišku. Reikėtų, kad j. ka spauda nurodo žmogui iš- 
pasircikštų dar konkretesniais darbais, kurie,
beabejonės, bus svarstomi būsimoje Pabaltijo 
užsienių reikalų ministerių konferencijoje Ta
line.

ganymo kelius į amžinastį.

ĮKAITYKITE IR PLATI* 
KJTR “DRADGA“

APSIRIKO
(Pabaiga)

— Tai musų lėktuvai.
rmai kieme pasigirdo kelių vyrų grei

ti žingsniui. Girgžtelėjo prie angio durys, 
kažin kas pasišnibždėjo. Tačiau, į vidų į- 
ėjo tik viena Autose.

Ji kelias sekundes nejudėdama žiūrė
jo į Rimdžių. Degančio pečiaus šviesos 
Atspindžiuose jo.- veidas atrodė baisus. 
Kažin koks be gulo kerštingus, piktas ir 
nepermaldauja mus.

Rimdžius neramiai pasikėlė iš už sta
lo.

Autose! — tarė tyliai.
— Jis! Jis, imkit jį! — šoko ji atgal 

* prie durų ir jas plačiai atidarė.
| vidų įbėgu du šai tavais ginkluoti 

raudoįrirmiečiui.
— Jis šnipas, špionas! Imkit jį! — 

literiniu:i rėkė Autos -.
Rindžin i.pint o. Žaidimas su ugni

mi jam labar gali kaštuoti gyvybės.
Autose! — atkartojo jis tyliai it* 

nuleidi galva.

— Kvailė! Na kas dabar tau pasida
rė! — iškrito Zoriui pypkė iš dantų.

Jis ir Zorienė priliego prie <lukters.
-— Tur būt, iš proto išsikraustei, ni

kų jau!. Tovarišči, kų jūs klausot tos 
mergos! Jis nekultas, sakau aš... Ji užpy- 
kasi ant jo, todėl ir kalba nesąmones!

1 Raudonarmiečiai stovėjo kiek sumi-I
Į še. Jauni, beūsiai, ajidriskę berniukai jie 

vurtė akimis čia į puldinėjančius upie 
juos senius, čia į jų dukterį, čia vėl į

. Einidžių.
— Na, tu, cinam! — pagaliau vienas 

j liepė Rimdžiui. - išaiškins komisariate...
— Bet jūs iš tikrųjų be reikalo... Vis

Į dėl tos kvailos mergos, — priešinosi Zo- 
! rys.

Rimdžius atsipeikėjo. Greit apmetė 
i akims pirkią, ĮMisvyravo ir po to lyg ke

purės ieškodama.- priėjo prie lango į dur- 
i žo pusę. < ia šoko ant suolo ir, vienu aki

mirka. metęsis visu kūnu j langų, su rė-
, mais ir stiklais iššoko į daržų.

Vienas raudonarmietis šoko ,»aski i, o 
kitas išbėgo pro duris, čia pat (.‘arže trink
telėjo keli šūviai... Bet kur tu pagausi 
lauke vėjų. Rimdžius, be kepurės, kaip

buvo vienu švarkeliu, jam žinomais ta
kais takeliais nubėgo į mišką, o iš ten per 
frontų į laisvųjų Lietuvą.

X: X: ♦
- Nemanyk, kad jis toks kvailas, — 

ramino dukterį Zoiys drebančiomis ran
komis dengdamas kiaurų langų. — Senai 
jau jis ,M‘r miškus arčiau fronto brenda. 
Pamatysi, kad sveikas sugrįš. Jis pats 
man sakė, kad po dviejų trijų dienų lau
kiama puolimo. Bolševikai bėgs. Jie jau 
įpratę bėgti.

— Bet kodėl jis man melavo! — pro 
ašaras skundėsi Antosė.

Ji verkė sukniubusi utit stalo.
-- Erzino, ne melavo!
— Aš jam vis tiek už tai atkeršysiu.
— Jau gana atkeršijai.
— Dabar kitaip keršysiu.
Seniui Zoriui jau buvo neįdomu, kaip 

duktė Rimdžiui rengiasi keršyti, bėt už 
tai Zorienė, ligi tol prie pečiaus irgi verk
šlenusi, tuoj pribėgo prie Antosės

— Tai gal jau jam buvai išsižadė
jusi.' — paklausė tyliai.

Nepasiža<*ėjnu, bet pasižadėsiu. 
Kad tik sveikas sugrįžtų! “Tr.”

Gyvenimo Kurijozas praktiškai^ gyvenime jis buvo toliau pa
žengęs už daugelį senų amerikiečių. Jei 
tuo finalu Antanas skaitė mažo kapitalo 
sukūrimų, tail ir čia jis toli gražu nobuvo 
mulkis. Jis mokėjo taupyti pinigus ir sa
kydavo, kad ne kiekvienas durnius tai 
padaro. Žodžiu, ir teorijoj ir praktikoj 
Antanuk, kiek panešėjo į mažų genijų.

J r api)> genijus jis labai mėgo kalbė
ti. Kai būdavo prikimba prie Napoleono, 
tai jau būk pasirengęs kluusytį kad ir 
dvi valunoT — medžiagos užteks. Ir da
bar, kaip tyčia, jis užšoko ant Napoleono. 
Tiek aš apie tų didvyrį ifi jo lūpų esu 
girdėjęs, kad maniau, dabar bus geras 
momentas saldžiai pasnausti — vis tiek 
nieko nauja nepasakys. Bet kur tau! An
tano balsas toks plonas ir virpus, kad 
jum atpasakojunt net žinomiausius Napo 
leono gyvenimo įvykius, snausti buvo ne
begalima. Kaip čia jį sustabdžius? Kiek •ir

...Aš taip uoliu miego, o jis kalba ir 
kalba. Kelionė traukiniu visuomet skati- ' 
na mane pasnausti,x bet mano draugus 
Antanus, rodos, pasamdytus tų smagų 
snaudulį nutraukti. Jis kalba interesin
gai. Jis rodos viską Žino ir kaip būtų 
malonu jo klausyti kokiu kitu luiku! Bet 
dabar tas nelemtas snaudulys...'

Mano draugas Antanas labai daug 
mokėsi ir viskų atsimena, kų kada nors 
\ra skuitęs! Aš neesu sutikęs tokio žmo
gaus, kurs tiek daug žinotų. Jis daktaras 
abiejų teisių (kanoniškos ir civilinės), te
ologas, politikas, ekonomistas, kalbinin
kas. Mokėsi Europos universitetuose, 
daug keliavo ir dabar atvyko Amerikon, 
kad, kaip sakėsi, užbaigti čia savo edu
kacijų. Kokių jis čia edukacijos šukų no- , nugalėjęs snaudulį, pradėjau galvoti 
rėjo išeiti, — tai
aišku. Jis, beje sakydavo, kad praktiško 
gyvenimo srityje Amerika tai finalas. Gal 
būt, kad ta finalų jis norėjo pasiekti, nors

man nevisiškai buvo stai»tt n,tth l«»niinga mintis.

(Daugiau bus)
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/ šeikų, kišenvagių, eilinių plė

šikų pasidalina Amerikos k ra

TAI BISKĮ REKORDAS

| Visa tai atliekamu gerai oi Į rašei ui “Draugui,” kuriu nu- inai uu daugybe gyventojų. Ir 
' ganiauotu būdu. Gaujos mu- Į aibtutęs nedėti mūsų jaunuo- šiandieninis San Francisco mie

gatvaitėj beslankiojantį žeme j tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai , mokytojų. Knyga yra didelį 
ir bešaukiantį: “Auksus! Au- kai, kada Dievus leis jį išvys • su stipriais kietais viršais, su
ksas! Auksus!” U tuo tarpumenei nenaudingų aprašymų.) Į stas išdygo kaip grybas po

Iš įvairių šaltinių paimtų lietaus, unt A. Sutterio žemės,jį kišenę kimšo atmatas. Pami
štų ir didžiuosius miestus į (žinių, šiandieninis Amerikos I kurio visos nuosavybės buvo tas į pamišėlių namus į»o ke
tam tikras juostas (ruožus), į kriminalistas, apskritai im- atimtos, gyvenimo namai iš lių metų mirė.
kurių viršūnėje stovi paty-jnnt, neturi daugiau kaip 20 griauti, gyvuliai išvogti ir to 
ręs ir išdidus, dažniausiai po-| metų amžiaus, ir mažiausiai j naujai pastatyto malimo nei

Vienas garsus Anglijos ra 
šytojas, grįžęs namo ir ap
rašydamas savo įgytus įspū
džius laike kelionės Ameriko
je, tarp kitko pažymėjo, 
“kad niekur kitur pasauly 
nėra taip įsigalėjusios plėši
kų, mušeikų gaujos, kaip Ame 
rikoje.”

Žinoma, Amerikos spaudai 
nekaip patiko toks išreiški
mas. Prieš kiek metų šios ša
lies spauda būtų visų bėdų 
nuvertusi ant ateivių. Bet 
šiandie to negali padaryti, 
nes taktai rodo kų kitų.

Yra žinoma, kad J. A. Vai 
istybėse kasmet būna užregi
struota 12,000 žmogžudysčių, 
arba kas mėnuo, 33 į
dienų; 100,000 užpuolimų pa
daroma į metus, 50,000 va
gysčių, 40,OtXI įsilaužimų Į 
namus, lximboinis bei išde
gimu sunaikinama 5,000 pri
vačių namų. Visa tai padaro
ma į vienerius metus, o aš 
esu tikras, kad yra daug plė
šimų, užpuolimų, kurių nieks 
neregistruoja.

Ir kaip čia gali patikti A- 
merikos spaudai, kuomet ki
tataučiai išvelka aikštėn to
kias krinunalogijos statisti
kas !

iitikierių, bei anglų laikraščių 
gerbiamas vagis-gangsteris.

12 metų.
Šios ištraukos yra paimtos

žymės neliko. Visa tai griovė, 
ardė, manydami atrasiu duu

Pasidaro iš to visu tokia iš
vada: kad, turtas vien tik pra
žūtį, o ne laimę, atneša.

Nei vienos plytos į savo na- iš .vairių kalėjimų, k. a. Jo- gum aukso.
mėlį neįmurysi, nei vienas 
vežimas - t rokas neįvažiuos 
miestan, nei sudėvėtų drabu
žių įleišsivalysi, nei atmatų 
neišvesi, nei kimotografo iv- 
pamatysi, nei anglies šmotelio 
neįsigįsi be mokėjimo tam tik
ro nustatyto mokesčio bude
liams — užpuolikams, kui ie 
save vadina “apsaugotojais.”

Toji piktadarysčių našta 
Amerikos visuomenei kainuo
ja daug kartų daugiau, negu

ti šventuoju paskelbtų. 
Kiekvienam įdomu pažinti

to garbingo Vilniaus vyskuii 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjudos knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

------------------------Knyga parašyta no vieno
.. . . . ARKIVYSKUPAS JURGIU Uogaus, bet daugelio mūsų

auks° “,UM,Ja /‘T i-'' MATULEVIČIUS. Labiau ir .Lietuvos profesorių, kunigu 
keliolikų metų, o tos turtin
gos žemės savininkas jau nei labiau auga pasitikėjimas šiuo j 

šventu vyru, mūsų mylimu tau i

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, 0PT.

persiuntimu kgiua $1.90, dul 
galima gauti.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, lll.

Visliose didesniuose Lietu
vos miestuose per šiuos rinki 
'mus atstovų į miestų tarybas 
laimėjo lietuviai.

VENH1AN MŪNUMENT C0„ INC.
V <1

r -
Išdirbėjai ankJtteroAs rflKles Para tuklų 

Ir Orabnamlą

' f

Didžiausia parniūkiu dirbtus# 
Ghlcagoj

-------o-------
Kur Iri 50 metų prityrimo

liet, Sing-Sing, San Quenten 
ir kitų. Ir, pagal gyventojų 
nuošimtį, tie taip jauni kri-
niinalio pobūdžio žmonės nė- j ** Gilo negalėjo prieiti; jis bu-j 
ra vien ateivių vaikai, kaip | vo priverstas kreiptis prie au 
tų norėtų mums primesti an-1 kštesnės krašto valdžios Wa 
glų spauda, bet tikrų ameri- |sliingtone. Bet ir AVasliingto- 
konų vaikai, kurių jau sente-1ne J*s su •‘‘uvo draugu mūzai 
viai yra čia gimę. teatrado užtarėjų.

' Tik praėjus 30 metų, .T. A
AUKSAMEČIO NELAIMĖS Vai. kongresas galutinai pri

________ Į pažino jam dalinai atlyginimų.
Sausio 10 u, 1843 m., Jonas ^žinojęs apie kongreso nula

ši# ekontfminis prispaudimas. ’:Marsha|I) statydamas vandeni! rin‘Q» «is, jau senyvas žmogus 
Visų šį darbų atlieka čia, į nį niaiflll<ų ant Augusto Sut I ištiesęs rankas į dangų, kad 

Amerikoje, gimęs jaunimas; i (erio žeI11pS atrado gabalų ne- padėkoti Dievui už tai, krito 
tai bereligijinių mokyklų pa- |ahai kįeto llietalo, kurs buvo n*ir<\
duras, įvairių socialiu l,er_ panašus į auksų. Kiti jo drau- 
\eismo norinčių žmonių auk-jgaį darbininkai nepripažino tų
lėtiniai. Kur nėr Dievo, ten1il.i ėm l . w i • t r _. ’ , keisiu metalų auksu, net jau- ] rytų v\ asliingtono policija ra
nėi diausmės; kur nėr sųži- nas dailydė savo draugų spre-' ,|() jj 
nes, ten nor doros. I aip, kad i n(|j|nuį netikėjo, tuoj padarė j 
vaikėzas vos sulaukęs 15 ar bandymų su azotine rūgštim,
16 metų amžiaus nusiperka Į |<urj parodė, kad šis keistas

Jo draugas, J. Marsliall, 
prieš tai neteko proto. Vienų

kokioj tai užpakalinėj

Tcl. LAFayctte 3057

LIETUVIS
OI’TOMETRICALLY akiu 

SPECIALISTAS
Pa.engviua aktų Įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
■ao. skaudamą aklų karStJ, atltalao 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Upecialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedfih'oj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomo* be akintų. 
Kainos piųlau kaip pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
laupykite pink;us

------ -o------- -
Mes atlikome <larl>ą daugeliui ž>m 

olų Chlcagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ,
W m* ->« arU llran.l A»<\.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

šautuvų, tampa didvyriu aki- nu.ta|as yra grynas auksas. Ir 
vaizdoj jo draugų, o 
laikraščiai aprašinėja ne tik 
jo gyvenimų, bet jo darbus, 
neatsižvelgdama į to aprašy
mo sekines, kurs duoda drą
sos kitiems vaikams tapti

anglų, j<Ur tik biskį prakasė, ten jis 
rado to aukso.

Tuoj pranešė apie tai že
mės savininkui, A. Sutteriui, 
kurs liepė niekinu apie radi-

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer a ve. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 iki s vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliotais pagal 
sutartj

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

nį nesakyti. Bet kas tau. Vos ofiso tu.: LAFayette sbbo
lies. Tcl.: Vlltginla 0669“didvyriais. ’ (Čia galima pa praėjo keletas mėnesių, kaip 

reikšti aukštos pagarbos dier j jau buvo žinoma viso pasau
lio kraštuose, kad Kalifornijoj 
atrastas auksas.

Ir žaibo greitumu pradėjo 
eiti tūkstančiais aukso ieško
tojų, šaudydami viens kitų, 
mušdamies už gabalėlį žemės 
Ir taip, darydami netvarkų, iš 
ramaus Kalifornijos gyveninio, 
padarė vien tik anarchijų — 
netvarką, kuri tęsės net ke
letą metų.

Kur pirma buvo gražūs lau
kai, ten išdygo miesteliai, kni-

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. V. E. SIEDLINSK1S
DENTISTAS

OAS X - R A Y
1113 AHCltER AVENUE

Kampas Francisco Avė.

Tel. CAMal 0257 I Office Phone
Res. rftOspcct 4852 PROspect 1028

DR. P. Z. Z ALAT0R1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALHTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslab Avė. 

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 
8 iki 8 v. vakare

DR. G, I. BLOŽIS
Tel. CAMal «IBS

DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampu Leavltt SL) 

Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

BerndoJ pagal sutarti

»«#. OANai eiaa

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nodfiliomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas RKPnblic 7884

DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

TS. ¥(K«tnll MM
Ofiso vai.: 3—4 Ir 8—8 p. m. 

NodMlOttla papai sutarti

Tel. Ofiso BOCI^vard MU 
Km. VIOSory 3343

-H

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; n«o 8:88-8:80 

756 W. 35th Street

Res. and Office 
286# So. Leavltt SI 

CANAL 070(

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
gydytojas n* chirurgas

4640 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Ifešef. BOUIevard 7820 
Mamų Tcl. PROspoct 1930

YeL BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DMNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.j nuo • iki s vaxar<
■srakoj pa«al sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir (lydytojas

2615 WBBT 69th ST. .
Of. ir Rez Tel. HEMIock 6141 ^s ”

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso: Tel. LAFayctte 401T 
Res.: Tel. HEMlock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 8-8 vai. vak.

RezHlenrtJos Ofisas: 2868 W. 80th 8L 
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis Ir Ned81lomis papai Sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 KO. 4#th CT., CICERO. ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

8147 KO. HALKTED 8T., CHICAGO 
Panek. Sered. ir S u b* L I—I vai.

Office Tai. W*ntworth <388
Res. Tel. Hyde Park 839'

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPBClALtPTt
69(X) SOUTH IIALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 popiet; 7 iki 8 vak 

Išskyrus Seredoma

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR, CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
ortSAs

4729 So. Afhlaod Avė.
3 lubos

CHICAOO. IUL.
OFISO VALANDOS:

Mrtn lll Iki 13 vai. ryta. nuo 1 Iki 4 
vai po pietų fr nuo 7 Iki 8:85 vai. 

vakaro. Nedėtomis nuo 18 Iki 1> 
valandai dieną

, Telefonas MMOway 2AM

GYDYTOJAS Ir CH1RUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. YAR,la »»(

«<■».: Tel. PI.Aaa 2400 
Valandas:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.
NokPUleaials auo 10 lkl 12 klans

R<-s. PiloneENIUs-uimmI (III11
Office PIioiic

TKIuiikIi- 0014

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIItVRCAS

7356 So. Halsted Street
ROOM 210

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

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 aukštas
Pastebčkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Ruoni 8.

Phone Ganai 059S

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Išdlrhl- 
me visokių rūšių paminklų Ir pra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna spociallzuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

H1LLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEMSACOLA 8011 
BELMOMT 3485 

, Office: HILLKIDE IMS
Alfred RoseUl, pres. Vlnoeat Roeelll, secr.

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 8 ik*. 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Office Tel. RFPul.llo 7898 
Raa Tel. GROvehUl 0817

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2432 W. MAFMJliFTTK ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 

VaL 8-8 Ir 7-9 vak. Ketv. 2-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. I.AFayette 78R0

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer A varne 
Vai.: t—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
Tok CANal 0403

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Kada pasibaigia žmogaus 
kelionė paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2506 W. 63rd St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labai pigiai.

GRABORIAI :
LACHAW!CH 

IR SONOS
LIETUVIAI OEABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglanria 
Reikale meldžiu atsišMktl, o mano 

darbu hflalte uiganėd/ntl 
Tel. CANal 2515 arba 2618

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th GL Cicero, HL
______ TeL CICERO 8227

Tol. LAFayctte 3572

J. Liulevlčius
Graborlus 

Ra įsam'Artojas
Patarnauja Cblca 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži _ 

Koplyčia dykai 
4092 Archer Are.

u. zTlp
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VTlTT'bŪ* T Afl

1646 West 46th Street
Tcl. BOUlevard 5208—A413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime eųryšių su firuii 

tno ęa&n vardui

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ir BAIDAM UOTO JAS 

ratamavlmas geran Ir nebrangus
718 West 18th Street

Tnlofnnas MONroe 8277
■ — I. ■ I ■■ . —

J. F. BADŽIUS -
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |?6 00 Ir aukAėtao 

Moderniška koplyčia dykai 
848 W. 181h HL Tol CANal 8178

cat«r>. tu.

f
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VIETINIS ŽINIOS
NESUSIPRANTAME - DIEVO APVAIZDOS PAR. 

KOL BŪNA PERVĖLO i

PADfcKA lietuvių katalikų, bažnyčias, 
be abejo, visi moka gerai lie
tuviškai.

Teko kurtų pastebėti Štai 
kas. Du seneliui atsistojo prie 
iškabos, kur yra visokie kvie
timai sudėti. Pakelia galvas ir

žmonių apie 1000. Ateito ir statyti ir dabar jau galutinai 
miesto aukšti valdininkai, pro- užbaigti tijkrai puikūs Vytau- 
fesoriui, laikraštininkui ir to Didžiojo gimnazijos didžiu- 
daugelis profesijonalų ten da- liai rūmai, ant kurių frontono 
lyvavo. Lietuvių kolonija bu- aukso raidėmis parašyta: “Tr 
vo pilnai reprezentuota — ta- šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
rpe dalyvių matėsi vietos kle- telyui”. Rūmuose? dabar tal-

‘‘0, Dievo, Dieve”, sa-j bonus kun. Lietuvninkas, kun. pinasi gimnazija, naujai įstei- 
“neužilgo nebegalėsime Į Mendelis, adv. N. Rastenis, gtas komercijos institutas, į- 

dr. A

Pinnadienipw gruodžio 3, 1934 
s*?

NAUJI RAŠTAI.
NAUJOS ADVENTINĖS IR 

KALĖDINĖS GIESMĖS

Šiais laikais įvyksta daug 
lelaimių, daug skaudžių įvy- 
;ių, ypač jaunuomenės tarpe 
’erskaitome, apkalbame ir 

.tuoj užmirštame. Bet kuomet 
tų įvykių dalyviai yra lietu
viai, reikia susidomėti.

Lapkr. m. buvo lietuviams 
labai nelaimingas. Pasėmę lai
kraščius skaitėme:

Sunkiai serga žinomo veikė 
jo ftaltimiero motina Mari jo 
na. Gydo dr. Vinskūnas. Li
gonei linkime pasveikti.

ftv. Kazimiero Akad. Rėmė- 
| jų 5 skyriaus sus-mas įvyko 
I lapkr. 25 d. Pirm. neatsilan- 
I kius, sus-mų veuė vice pinu. 
i V. Jucienė. Naujų metų lau
kimo vakarui rengti, gruodžio

Jauna lietuvaitė žuvo auto- 31 d, komisijon įėjo: A. Var 
Lmobilio katastrofoje. .Ji važia-1 dauskas, l’. Jucienė; prie ki 
vo namo iš šokių su nepažį-1 tokių darbų — 0. Zdanevičiū- 
štamais palyu*ovais, kuriuos! tė, T. Stunsinskienė ir P. Vai-

Cbicagos Vargonininkų Pro 
vincija lubai dėkinga didžiai 
gerbiamui pralotai M. L Kru- 
šui už gerų širdį ir vaiįšingu- 

I mų. Jau keliolika kartų Chi-
cagos vargonininkai viešėjo žiuri 
pas gerb. pralotų. ko,

Lapkričio 27 d., kada J. R. 
vysk. T. Matulionis laikė po- 
ntifikalines šv. Minias suva
žiavusiems vaikams, kone vi
si Chicagos gerbiami kunigai 
dalyvavo šv. Mišiose. Tarpais 
giedojo vargonininkų choras, 
ir visas vaikų choras, vado
vaujant prof. A. Pociui. Pas
kui buvo specialis programas 
svetainėje atsisveikinimui su 
J. E. vvsk. T. Matulioniu.

Kų tik iš spaudos išėjo nau
jos Adventinės ir Kalėdinės

■sutiko šokiuose. Užmušta ant Įkaitė.I
yetos, kai automobilis, ku
ilio ji važiavo, susidūrė su

ir

nei savo bažnytėlėj lietuviškai 
susikalbėti”.

Gražu yra girdėti mūsų jau
nuolius kalbant lietuviškai.

Jaunuoliai, švieskime mūsų 
vakarėlius gražia mūsų lietu
viška kalba.

Daug girdis nusiskundimų, 
kad mažai žmonių tesilanko į 
parengimus ir pasidaro nuos
toliai. O kam rūstinat lietu
vių veidus, kviečiant į paren
gimus atspausdintais angiųPažvelgus į tos dienos įvy

kį, matome, kad gerb. prato- ' kalba lapeliais!
Seni. tui buvo daug rūpesčio. Pri- Turime savo tarpe daug ir

giesmės. žodžius ir melodijų 
Želvys ir kiti. Ūpas vi- vairūs vakariniai kursai. Yra| parašė kun. Žydanavičins. Ha

rmonizavo prof. F. Žilevičius.
Kalbų tikrino pralotas A. Da 
mbrauskas.

Giesminėlis turi 140 pusla- 
1 pių ir 34 giesmių. Kaina tik 
50c. Perkantiems didesnį skai
čių, duodama žymi nuolaida.

Kreipkitės antrašu: Rev. J. 
Žydanavičius, Amsteruam, N. 
Y., arba “DRAUGAS” PUB.

sų puikus, kaip per šventes. 800 vietų salė koncertams bei 
Parodos pasisekimas Lietu- susirinkimams. Be to, yra eilė

vos ir lietuvių garsinimo at
žvilgiu yra milžiniškas. Bet 
nes parodos prekės, ypač lie- 
parodai sekasi ir bizniškai, 
taviški audiniai, gintarai ir 
medžio dirbiniai yra tikrai ar. 
tistiški.

Didelis kreditas tenka pa-

patalpų lietuvių organizacijų 
reikalams. Bus net įrengta a-į 
pie 100 lovų patalpa į Klaipė
da atvažiuojančioms ekskursi
joms. Taigi čia ras laikinų po
ilsį ir į Tėvynę atsilankusieji 
amerikiečiai. Lapkričio 3 die
nų įvykusiam rūmų iškilmifi

rodos sumanytojams ir dar di- gain atidaryme dalyvavo daug ' CO., 2334 So. Oakley Avąme,

važiavo,
Įatvėkariu. Jos draugė ir du 
Laikinai sužeisti.
[Lietuvis jaunikaitis apkal

tintas suktybėj
Išeikvojo firmos pinigų $2000 
atleistas iš darbo ir jo tėvai 

turėjo atmokėti sūnaus paini- 
Įtus pinigus.

Pasirodė, tas jaunikaitis bn- 
[vo pradėjęs gambleriauti — 
lošė ant arklių. Biskį po biskį 
I— pritrūko savų pinigų ir 
pradėjo lošti firmos pinigais.

Lietuvaitė mirė alkoholiu 
užsinuodijus

‘Baliavojus” per visų die- 
ir naktį su dviem vaiki

ais taip apsvaigo nuo deg
tines, kad reikėjo gabenti į 
įigoninę, kur už dienos mirė.

Ir apie kitokius panašius į- 
zykius dažnai tenka laikraš
čiuose skaityti.

Visi tie įvykiai išvengiami. 
Feigu mergaitė nuvažiavus į

Kvietimas į Kol 
Rėmėjų seimų, gruodžio 9 d., lėmimas svečių ir tvarkos pa- 
Aušros Vartų parap. svet., pri laikymas, vienok ir tuomet ge-

dėsnis parodos talkininkams, 
garbės svečiams, kaip gub. 
Ritchie, miesto majorui, Dr.

visuomenės atstovų. Kalbas jClncago, III. 
pasakė rūmų statybos komi i 
teto pirmininkas (buvęs mini

imtas ir išrinkta atstovai: O. 
Zdanevičiūtė, P. Ivanauskienė, 
Valuckienė ir A. Vardauskas. 
Sudėta ir auka.

Mergaičių Sodalicija taiso, 
perka naujus rakandus, savo 
“Club Room”. Pirm. O. Pei- 
žauskaitė dirba išsijuosus; ji 
nori, kad mūsų kolonijoj dau
giausiai mergaičių priklausy
tų prie tos kilnios draugijos. 
Sodalietės parapijos vakarie
nėj tarnaus prie stalų.

Gruodžio mėn. sodalietės re
ngia surprizų vakarų. Nau- 
jon valdybon išrinkta pirm. — 
Q. Pužauskaitė, vice pirm. — 
V. Budžiūtė, rast. — L. Bu 
džiūtė, kasin. — V. Slausgal 
vytė.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų bunco party lapkr. 25 d. 

šokius būtų važiavus namo ga- pasisekė. Svečių buvo net iš
Itvėkariu, ji ir šiandie gyven
tų. Jei būtų kas pamokinęs 
lunikaitį, kad lošimas ant ar- 
lių, ar bite koks gambleriavi- 
įas, neapsimoka, jis šiandien 

turėtų darbų ir būtų geras 
vyrukas. Jei būtų kas pamo
kinęs merginų apie alkoholio

tenksmingumų, ji dar būtų 
zvenus.
Kas kaltas: Tėvai, mokyk

is, ar kas kitas! Sakoma, kad 
patys. Tėvai mokino, mo- 

zklos mokino ir gyvenimas
)kino. Bet atėjo gadynė, kuo 

įet išmokstame tik po laiko.
o tuomet jau būna pervėlu. 

Patyrimas labai daug kai
nuoja. Mokykimės nuo kitų 
patyrimų. Mikas

So. Chicngo. Dėkojame visie
ms už atsilankymų. Pelnas pa 
skirtas Šv. Kazimiero vienuo
lynui.

Mūsų parapijoje atsiranda 
geraširdžių žmonių. Štai, A 
gota Budreckienė davė aukų 
kieliko atnaujinimui. Kiti au
kojo nupirkimui auksinių Įei
nu (lace) prie visų trijų alto
rių. Gražus darbas.

rh

KASTANCIJA SF.RBENTIENf. 
(po tėvais Mačiokaltė)

Apleido S) pamini) lapkričio 
30 d.. 1»S4 m., 5:30 vai. ry
to, sulaukus 4 9 metų amžiaus.

Amerikoje iAgyvrno 30 metų
Kilo 19 Suvalkų rėd., Vllka- 

viAklo apskr., Žaliosios vals., 
Juodupėnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą lAuriną. du sūnus 
Stanislovą Ir Vincentą, dvi du
kteris Kūgini Ją Ir RIrutą. anū
ką Richardų, keturias seseris: 
Amerikoje Kotrlnn Mikaravl- 
členę Ir Lietuvoje Viktoriją , 
Mačiokaltė, Anną Valucklenę Ir 
Moniką Navickienę; Amerikoj 
dar pusseserę Oną Cesnlenę Ir 
Ivoger) Joną. Ir daug riminių.

Kūnas psftnrvotas 212—I 55th 
Place, Caluinet City. III. lai
dotuves (vyks antradlen). gruo
džio 4 d. 19 namų 9:00 vai. 
ryto veliones kūnas bus nuly
dėtas ) 9v Pranclftkaus parap. 
bažnyčią. Indiana Harbor, Ind. 
Po gedulingų pamaldų velione 
bus' nulydėta ) ftv. Kazimiero 
kapines, llltb St. Ir Crawford 
Avė., Chlcago.

NuoAIrdžIal kviečiame visus 
rimines, draugus-ges Ir pažys
tam u s-ma« dalyvauti Šermenyse 
Ir laidotuvėse

Nuliūdę lieka- Vvras įmū
ri nas, Hūnal Ir Dukterys.

Laidotuvėms patarnauja grn- 
bortus Jos. Csechanskl, 248 — 
IBSth Pt„ Calumet City, UI. 
Tel. HAMmond 372.

ir myli visur dalyvauti. Tik 
rb. pralotas neužmiršo vargo-J užkvieskime juos gražia lietu- 
nininkų. Pasibaigus iškilmėms , viška kalba.
visus pakvietė į pulkų kamba
rį, kur buvo prirengti skanūs 
pietūs.

Turėdami, tokius malonu
mus pas didžiai gerbiamų pra
lotų M. L. Krušų, mūs, Chi
cagos vargonininkų, susirinki
me nutarta išreijkšti viešų pa
dėkų už gerų širdį ir duosnu- 
mų. Koresp. N. Kulys

senesniųjų, kurie yra smagūs Bagdonui ir visai Baltimorės I eteris pirmininkas Klaipėdos
lietuvių kolonijai

Ketvirtoji Lietuvos ir Esti
jos dirbinių paroda įvyks pas 
May Company — Cleveland. 
Ohiio. Parodos atidarymas 
gruodžio 3 dienų 1 valandų.

Penktoji paroda bus atida

Jaunuoliai gali daug kų nu
veikti draugaudami su visais.
Kviesdami , broliai lietuviai- 
tės, lietuviškai, pastebėsite, 
kaip mūsų salės bus prikimš- i rN^a gruodžio 10 d. Pitts-burgh.
tos žmonėmis. Tr girdėsis lie- P35 Gimbels.

atvadavimo laikais) Ernestas 
Galvanauskas, krašto guberna i 
torius dr. J. Navakas, direk | 
torįjos pirmininkas Reizgys ir t 
kiti. Kalbėtojai apibudino ru Į 
mų reikšmę klaipėdiečių švie
timui, jų organizacijų stiprė
jimui ir krašto atlietuvininmi.

Tsb.

6ARSINKITĖS
“DRAUGE”

Pranešimai

tuvių kalba, dainos. Juozas Abi šios parodos tęsis iki 
pat Kalėdų. L.G.K

AVEST SIDE. — Ramyga
los Aido klflbas laikys prieš- 
metinį susirinkimų antradienį 
gruodžio 4 d., 8 valandų vak., 
Barausko svetainėje. Prašomi 
visi susirinkti. Ramygalietis

SKAITYTOJĮI BALSAI
NĖRA SAVIESIEMS SAVO 

KALBOS

Surūstina kiekvieno lietuvio 
veidų, kai išėjus po maldos 
lietuvis lietuviui pakiša po no- 
se kokius ten kvietimus at
spausdintus anglų kalba, 'į 
vakarėlius. Ir dar kokie?! Mei
lės dainos! Nori, kad mūsų lie 
tuviška, katalikiška spauda 
garsintų vakarėlius dykai, bet 
kada priseina atspausdinti ga
rsinimus ir bilietus, tai eina 
pas svetimtaučius. Jie sako. 
kad ten pigiau.

Ar mes pririnksime nors 
trečdalį lietuvių, kurie eina 
į bažnyčių ir moka tas meilės

dainas perskaityti? Tai kam ' „ v- . -it*
juos ir kviesti? Reikia dalinti, Gražus, spalvuoti su naujais paveikslais, Drau-

; • • • i « <••• - 1 •. + • •_airiams.
Įėjus į bažnyčios prieangi 

matos didelės iškabos. Ar pa
matysi ten kvietimus j viso
kius parengimus, atspausdin
tus lietuvių kalba? Viskas an
glų kalba. Katrie lanko mūsų,

LIETUVOS RANKDARBIU 
PARODOS PASISEKIMAI

Po New Yorko. ir PbiladėP 
pbijos Lietuvių ir Estų dirbi
nių parodų, lapkričio 21 d. bu
vo labai iškilmingai atidary
ta pas Hutzler Brothers, Bal
ti more, Md. paroda. Marylan- 
uo šteito gubernatorius, ponas 
Ritchie atidarė ‘Baltic Exhi- 
bit gražia kalba<po-kurios žo
dį pasakė Dr. Bagdonas, Lie
tuvos Chargė d‘Affaires, at-

KLAIPĖDOS GIMNAZIJA 
PUIKIUOSE RŪMUOSE

* Vytauto Didžiojo vardo gi
mnazija Klaipėdoje iki šiol ta
lpinos! ankštose patalpose, o 
tuo tarpu gimnazijų lanko 420 
moksleivių. Be to, lietuvių or
ganizacijos savo reikalams tu
rėdavo brangiai nuomuoti iŠ 
vokiečių sales ir nevisada gau
davo. Šitai matydama Lietu 
vos švietimo ministerija nūs-

įvykęs iš Washingtono, ir Es- prendė duoti klaipėdiškiams, 
tų Generalinis Konsulas Kun- visiems jų reikalams, geras | 
sik. k- patalpas. Ministerijos lėšomis, i

Atidaryme dalyvavo minia'už apie 1,100,000 litų, yra pa-i

IŠAUGO TRECIOS 
AVIETĖS

Šiemet Lietuvoje, dėl šilto 
ir ilgo rudens, kai kurie vai
siai davė antrų derlių. Kan
klininko J. Strimaičio sodely 
avietės atnešė trečių vaisių.

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

Ką, tik išėjo iŠ spaudos

Praeities Pabiros
Kun. A. Petrausko, M. I. C. 

Atsiminimai iš 1905 — 1914 
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95 
n dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25o.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO.. 
2334 So. Onkley Avė. C*icaoo,lU

MAROUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 'iki 9 vai.

DRAUGO” KALENDORIA11935 
KETAMS GATAVI NAUJOS RAMOS

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
Snbstomts visa diena iki 9 v.v. 

Kasjpopietų nuo 3 iki 6,

Buvo susirgus mūsų seselių 
vyresnioji Sesuo Fabijnna. A- 
čiū Dievui, pasveiko ir vėl 
darbuojasi mokykloje.

Balandėlis

ĮSPŪDINGAS SLIŪBAS

BRIDGEPORT. — Praėju
sį sekmadienį, lapkričio 25 d.
Šv. Jurgio bažnyčioj J. M. pra 
lotas Krušas suteikė Moterys
tės Sakramentų Genovaitei 
Stankūniūtei ir A. Rentmees- 
teriui. Nuotaka yra duktė W.
Stankūno, plačiai žinomo fo
tografo. Bažnyčia šioms iškil
mėms buvo šauniai išpuošta.
Iškilmingo šliūbo pamatyti pri 
sirinko kupina bažnyčia. At
silankė taipgi Lietuvos konsu
las A. Kalvaitis. Jaunavedžių 
ir palydovų eisena buvo bri- 
dgeportiečiams nematyta. Vi
sų dėmesį patraukė paseserės, 
kurios buvo pasrėdžiusios rū
bais panašiais į vienuolių pra
nciškonų. Jų priešakyje buvo
“matfon o f liouor V. Game- yur, uy<juoi»>«. kurion veikia kaip to-
kienė, nuotakos teta. Kompo-i;]“- “o

įtarios Pocius iškilmėms pri-| ro.“'ISSSK'
taikė muziku. Taigi įspūdis v,!SSbS5S3i.
susidarė neužmirštamas. ,UNuoP7nuiu«jim» imkit—uoa-soe

Ten buvęs — Idealų Lluonuotoją vidurių 26c

go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.

šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostu-

Sveikatos Apdrauda Nusilp- ^neriais. Kaip žinoma Draugas metams kai
riausiems žmonėms Apie ! nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims menesiams 

#2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

Netik pasiekia kitas pasau
lio dalis, liet yra stebėtinai 
geri dėl gavimo mažųjų 
stočių.

P. GONRAD
FOTOGRAFAS' 

Atsidarė nuosavą, mo- 
derniAką ntudlo su Hol- 
lytgood Avlesomls.

430 WERT OSrd ST. 
Englcwood RS4O—58MS

t 7

-Bak.
rpfl|N

E XI
T-T

3ELLF.R _ j
Nuo Neundrttltų 

Skausmą 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 

Paia-BzpellerU vUoomet 
faleagriaa akanemne

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėlio. Seredoe Ir Pėtnyčloa
vakarafa 4 Iki t 

Telefonas CAlVal 1176
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RKPtiblIc 3404

lt I S P nuo

3c Dienoj
NUOA-TONE (rodė c«ą« 
apdrauda daugeliui nuaUpunIų vyrų 
Ir moterų. Tai tlkraa tonlkaa. kuria 
relbatl ramtal, kad auatlprlntl nuall- 
pnljualua organus. Atrodo, kad vlaaa 
kūnas reaguoja >| stebėtiną trytmen- 
tą. Jaunystes dvasia sugr)<ta nusti
pusiems Ir seniems. NUOA-TONE 
stimuliuoja nervua, raumenis Ir nu
silpusius organus, kuris tapo neran
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin
gumas pabalinama, nes NUOA-TONE 

gyduole

■veikalo*

I hll
PERKAM

LIZTUVIB

KUS BONUS

INSURANCE
NOTARY

PUBUO

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite Į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bizni* 
2608 WS8T 47th STRIKT TeL LAPayette 1083

Philco,
Zenith.

Kainos
iki *1

Areadin,

L.00

Crosley,

VTTAEONAS,RADTO 
kuris groja rekordus taip 
gražiai ir garsiai, yra ge
riausias pasilinksminimo 
būdas namuose.

Jos. F. Bndrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

Anglys! Kam mokėti a u k* ta kalną, 
kuomet galite pasipirkti Troplcalr ga
rantuota vogą kr šiluma. Tūkstančiai 
patenkintų kostumertu Chlcagoje. 
Ik-reenlngs — 34.76: Mine mn — 
36.75; I.tanp arba Kgg — 34.OO.

NOKTHERN COAL CO. 
liawn<lalc 7344 Merrltaac 2624
Daug Šilumos - matai pelenų; gera m 

illvaduotojos dėl Pocahontaa; Black 
□ old. lump arba cgg, 64.00; Mine mn. 
65.75; ecreenlngs 64-76.

ORI’NDY MINING COMPANY 
Certarcrest lįst

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cbleago. 111.
TKih RCTUBIjIO MM

Katrie perkate anglie lt 
dralvertų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis ui maliau 
ptnfgų.




