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SMOGIS IŠTIKO KLAIPĖDOJE
LIETUVOS VYRIAUSYBE U2EHE TO ANGLAI IR SARO 

PLEBISCITASKRAŠTO MOKYKLAS
Tose mokyklose buvo vedama 

propaganda prieš Lietuvą

SUTINKA PASIŲSTI KA
RIUOMENĘ SAARO 

KRAŠTAN

T. SĄJUNGOS 
TARYBA TURI 

POSĖDĮ

PRIEŠAI NEGALI LIETUVA TURI DERYBAS 
APELIUOTI i su LATVIJA

, STGR.E2WMVUpRolNumatoma’ kad derybos baigsis

KLAIPĖDA, g.r. 5. — Kini 
pėdos krašte nacių tarpe pa
sireiškė daug nepaprasto 
triukšmo, kada Lietuvos vy
riausybė paėmė savo žinybon 
222 pradžios mokyklas iš 223, 
kurių dauguma priklausė vo-

LENKUS APIMA NAUJA 
BAIMĖ

ŽENEVA, gr. 5. — An
glijos delegatas T. Sujungtu, 
kap, A. Eden, šiandien prane
šė, kad jei Prancūzija nėra

SVARSTYS JUGOSLAVI
JOS SKUNDĄ PRIEŠ 

VENGRIJĄ

NiEKOMUNISTUS sėkmingai
j MASKVA, gr. 5. — Sov. 
[vyriausybė išleido formalų 
i dekretų, kuriuo užginama ape

VARŠUVA, gr. 5. — Len
kijos vyriausybė yra labai su 
sirūpinusi dėl prancūzų vo

kiečiams ir kuriose buvo nei-'kiečių susiartinimo Saaro Tei
giama lietuvių kalba ir pati
Lietuvos valstybė.

Pasigirdo kalbų, kad vokie
čiai ignoruos mokyklas, ne- 
leizd&mi į jas savo vaikų, o 
Vokietijos vyriausybe ir vėl 
siųs savo protestus į Ženevą.

kale.
Lenkai nebijo to susiartini

mo, bet bijo, kad Anglija ir 
Italija nesusidraugautų su

LAKŪNAS ULM DAR
NESURASTAS

-----------
H0N0LULU, Hawaii salos, 
gr. 5. — Iki šiandien vakaro 
dar nesurastas vandenyno plo 
tuose nusileidęs su lėktuvu 
lakūnas IHni, kurs su dviem 
kitais lakūnais iš Kaliforni
jos skrido į Australiją ir pa
klydo.

Vienas ieškotojų, U. S. lai
vyno lėktuvo pilotas, rapor
tavo, kad jis pastebėjo van
denyne kokį taijpliuduruojan-

BAIGIAMAS STATYTI 
VYTAUTO DIDI. 

MUZIEJUS

KAUNAS. — T^apkričio 13 
d. pasibaigė Lietuvos, Latvi
jos prekybos derybų pirma 
stadija, o vakar Latvijos pre
kybinė delegacija išvyko į Ry

. . - - « - r,, t ■ j t. i i . ------- „. ~ . gą- Derybos bus tęsiamos to-kietija pareikš sutikimo, a IJOa. 1 uaĮ* skunikj nž jų velkinu) prieš sovietu,' KALNAS. — A ytauto Dl- 'n Kvįoje gruodžio mėnesio
glijos vyriausybė sutinka pa- PneS r>'sium s" S('r , valstylų. ' '------- .................... . '

no,™ i bų karaliaus Aleksandro nu- 'siųsti savo kariuomenę | Sau-, * , vyriausybė
ro kraštą, kad palaikius ten t ud> u-

, __ „ ... . „ ŽENEVA, gr. 5. Atida-1]javimo teisė visiems bolševi-
pasiryžusi pasiųsti kariuoine- , D f. Sąjungos tarybospriešams, kurie bus teis-
nę j Saaro kraštą, ir jei posėdis svarstyti’mo nui)austį mirties bausme

tvarką per gyventojų plebis-! Prancūzijos užsienio reika-
citą sausio įnėn. 13 d. lų ministeris T^aval vakar tu

šavoT
priešus vadina “teroristais” 

i neatsižvelgdama j tai, kad te

džiojo muziejus statyti jau, ,»• .. . ' pradžioje.
baigiamas. Muziejus turės ke- . •, 1 Kaune tartasi dėl prekių,
lėtą skvrių. Karo akvnų su- , . j • x- r*1 _ , 1_ _ _ kurioms, vadovaujantis Pa-

baltijos klauzule, abiejų pu-daro karo muziejaus ekspo
nentai, kurie iš senųjų patal
pų jau perkelti, o senosiosŠį Anglijos pasiūlymą Kd- rėjo pasitarimų su kitų kraš-, ror,zinas K,nul° terorizmą, 

en padavė tarybos pilnaties tų užsienio ministeriais. Pran Jei nebntV sovietų raudonojo j patalpos jau nugriautos. Et-
Prancūzija ir Vokietija. J«*l Ir sio klausim..'cftzija bijo, kad iš t.) Jugosla ,<,rori’, n<‘hl'"'-1 nė
tas įvyktų, tada Lenkija pa- .. ,. ... ., .. J J . ,r _____________... ... , , .. t įssprendimas priklauso nuo vijos nesutikimų su Vengn-sųustų iš naujo ištrenkta iš į , i . , •,. ... . ir.- A ..tarybos. , i ja neiškiltų rimtesni nesusi-. didžiųjų valstybių tarpo. O- „ ... ...Prancūzijos užsienio reika- i pratimai, kurie galėtų su-Šiandien lenkai jaučiasi, kad 
jie priklauso didžiųjų valsty
bių grupei.

VARŽOMA BELGŲ 
SPAUDA

BRIUSELIS, gr. 5. — Bel
gų vyriausybė išleido dekretų, 
kuriuo, nustatoma kalėjimo 
bausmė už paduodamas per 
laikraščius žinias, arba infor
macijas apie finansinį Belgi
jos stovį, kas galėtų pakenk

ei rumsti taiką Balkanuose.
Kol kas nėra žinoma, ką

... , A. .Vengrija planuoja atsakyti į
rei a u ir pati viena s&\ o • j^g^ayįjos. skundą. Bta-!

Ilija ir Austrija stovi Vengri-Į”' 
jos pusėje.

ti valstybės kreditui, o ypač 
tį “daiktą” ir sakė, kad iš- užsieniuose, nežiūrint to, ar
t irsiąs. tas bijtų daroma sąmoningai, 

ar kitaip.

lų ministeris Lavai anksčiau 
paskelbė, kad Prancūzija klau 
sys tarybos nurodymų Saaro

I iniciatyva nieko neveiks, ka- 
' dangi Saaro likimas yra tarp 
tautinis klausimas.

BAIN ANTRUKART BUS 
TEISIAMAS

Pirmėliau taryba buvo 
Saaro

PRINCUI LIEPTA 
NERŪKYTI

TOOWOMBA, Queensland, 
Australija, gr. 5. — Čia lan
kosi Anglijos karaliaus tre
čiasis sūnus, Gloucestcr prin- 

[cas. Jis patyrė, kad visose
I Australijos viešose vietose v- 

daug susirūpinusi ir Saaro'ya u?drausta rūkyti 
krašto reikalu. Dabar šis rei- į*
kalas beliko antraeilis, ka-; Princas, miesto majoro ii 
dangi Prancūzija pasirašė su l.^itų valdininkų lydimas, ap
tarti su Vokietija. Tarybai 
reikės rūpintis įtik, kad ten 
plebiscitas būtų pravestasr
tvarkingai ir teisingai.

Buvusia bankininkas J. 
Bain, kurio dvylika bankų už 
daryta 1931 m., pereitais mo
tais teismo nubaustas nuo 1 
iki 3 motų kalėti už priėmi
mą bankan indėlių, žinant, 
'kad jo bankai atsidūrę pavo-

Vadinasi, laikraščiai nega- , jun. Už tą pat tokia pat baus 
Ii paduoti nė tikrų žinių apie mė skirta dar jo sūnui ir žen 
finansinį stovį, jei tas galėtu tui.
pakenkti valstybei. J. Baino advokatas apelia

vo vyriausian valstybės ‘teis
man. Šis rado kokių tai tek- 
nikalių neaiškumų ir nuspren 
dė, kad Bainui, jo sūnui ir 
žentui byla antrukart būtų 
nagrinėjama.

Remdamasis tuo teismo 
nuosprendžiu Baino advoka
tas padavė vyriausiajam teis
mui prašymą, kad apkaltin
tieji visiškai būtų paleisti.

Vakar teismas atmetė šį 
prašymą ir Bainas su namiš
kiais antrukart bus teisiamas.

NESKIRS MOKESČIŲ 
SVETIMŠALIAMS

PARYŽIUS, gr. 5. — Val-

ANGLAI SIŪLO LIETUVAI 
LAIVUS

KLAIPĖDA. — Spaudoje 
pradėjus dažniau kelti reika
lą įsigyti savo prekybos lai
vyną, lietuvių organizacijos 
Klaipėdoje gauna daug pasiū 
lymų iš užsienių firmų pirk
tis laivų. Ypatingai daug pa
siūlymų gauna iš anglų fir
mų.

lankė surengtą piliečių pasi
linksminimo vakarą /miesto 
parodos srity. Salėje princas 
užsirūkė cigaretą. Ugniagesys 
prie jo priėjo ir liepė, kad 
jis nerūkytų.

Miesito majoras tuojau at
siprašė princą, o ugniagesiui 
Įsakė apleisti salę. Bet ugnia
gesių viršininkas tuojau įsiki
šo pareikšdamas, kad ugnia
gesio negalima kaltinti, nes 
jis pildo savo pareigą.

Princas paliovė rūkęs.

IR VALDININKAI RINKS 
AUKAS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
HONDURASE

TEGUCIGALPA, Hondū
ras, gr. 5. — Smarkus žemės 
drebėjimas ištiko centralinę 
Hondūras dalį. Su nukentėju
sia dalimi neturima susisieki
mo. Apturėtos tik apsiblausu- 
sios žinios, kad sugriauti ke
turi miesteliai, turintieji, kar'8W8 nepritekliaus padengi- 
tu ėmus, 6,500 gyventojų. .mui Prancūzijos vyriausybė

Katastrofos rezultatai bus buvo planavus skirti specia- 
s ūži no t i tik atnaujinus ausi- U>«8 mokesčius visiems svetim 
siekimą. Saliams.

Parlamentas dauguma bal
sų atmetė šį planą.

GINTARĄ VARTOJA TIKY
BINĖMS APEIGOMS

Žymi Arabijos firma Mek-

DAUGIAU TEISIŲ TURKŲ 
MOTERIMS

ISTANKULAS, gr. 5. —
Turkijos diktaltoriuR Kernai 
paša įdavė parlamentui pa
tvirtinti savo sumanymą, ku
riuo pripažįstama moterims 
daugiau pilietinių teisių. Dik-jtas įkrito į krioklį Kanados 
tnitorius nori, kad moterys daĮgone. Spėjama, kad nudribo 
lyvautų parlamento rinkimuo [ apie .200 tonų žemės ir akruo
se ir galėtų būt atstovėmis’nų 
parlamente.

NUKRITO NIAGAROS 
KRANTAS

NIAGARA FALLS, N. Y.,

LIETUVOJ YRA 150,000 
BIČIŲ ŠEIMŲ

Bitininkų dr-jos apskaičia

Ikišiol turkų moterys tik 
lokaliniuose rinkimuose nau
dojasi lygiomis teisėmis su vy 
rais.

šių būtų taikomas palengvin
tas režimas muitų ir kitais

. atžvilgiais, kas prisidėtų prie
'nogralini skyrių manoma su- .® J 1 tarpusavio mainų anvvartu
daryti iš Kauno miesto mu- . n.,. padidinimo. Didelių nuomo- 
ziejaus, Čiurhomes galernos • ... • -n-° J mų skirtumų nepasireiske, to
kai kuriii skyrių ir karo mu- • • , , , , -r,

opi tikimasi kad derybos Rv- 
ziejaus dalies. Archeologi įos , • • , • .. goję bus sėkmingai baigtos,
skyrių manoma sudaryti tuo____________
pačiu būdu. Prie šio skyriaus |i||T|ril||0 DntfČTP*’ 
bus prijungta ir numizmati- MUZ.ILJAUd DuRSIt ““

,(pi . J I KIAUNIŲ LIZDAI
Visiškai atskirai manomai ___ --..

įrengti aviacijos skyrių, ku- | KAUNAS. — Pradėjus
riaine žymiausią vietą užims griauti karo muziejaus me-
“Lituanica I,” kurią mano- pastatą, jo palėpėse ras-
ma patalpinti muziejuje to-i,a kiauni« lizllai' Jau P<“rnai 
... , ,. , z , . | metais invalidai sugavo 3kią, kokia buvo rasta nelai- ,. . . w[kiaunes ir norėjo neprašytus 
mės vietoje. Kad žmonės »»-jgvečiu8 i§ &a iSgyvendinti,
lėtų patirti, kaip ji atrodė, miklūs žvėreliai pasislėp- 
pakylant žygiui peę Atlantą, davo |<aro muziejaus pastoge 
manoma padaryti didelį m«de!Be ir Dahar> prad,ėjus

BEHLYNAS, gr. 5. — Šeš
tadienį miesto gatvėse, tea
truose ir kitose viešosiose vie 
tose įvyks aukų rinkimas varg 
šų naudai. Sion talkon pa-

lį, kuris kaštuotų daug 
giau, negu remontas.

pi-

IŠ JUGOSLAVIJOS PAŠA
LINAMI VENGRAI

ardyti bokštą, kelios poros 
kiaunių apleido savo senąją 
“rezidenciją” ir apsigyveno 
gretimuose mediniuose nainno 
se, kur yra didelis sodas.

TALENTUOTAM IR KALĖ
JIME NE BLOGAI

BELGRADAS, gr. 5. —
Serbų vyriausybė parėdė, kad 
iš Jugoslavijos būtų pašalin
ta visi vengrai darbininkai ir LINCOLN, Nebu, gr. 5. — 
kiti, kurie darėsi gyvenimą į Nebraska valstybės kalėjime
šiame krašte.

HITLERIS PAŠALINO 
GUBERNATORIŲ

Įeina bąusmę talentuotas čekių 
[klastotojas. Kalėjimo virši
ninkas staiga Rusekė, kad di- 

idelis kalinių skaičius paduo- 
Itas specialei dijetai, kad ga-

BERLYNAS, gr. 5. Kanc geresnį maistą.
koje kreipėsi į Klaipėdos fir- j kviesta tūkstančiai rinkėjų. >leno Hitlerio įsakymu paja
mas, pageidaudama pirkti 'Ją tarpe bus ir aukštieji va’- bntas Silezijos gubernatorius
daugiau gintaro. Mūsų ginta
ras Arabijoje esąs labai bran 
ginamas ir vartojamas garsio 
se Mekkos šventovėse tikybi
nėse apeigose. Į Mekkos šven

dininkai.

EKSPORTUOTA PER 
200,000 CENTN. JAVŲ

Helmuth Bruecknes, nacis, 
kur, sakoma, pažeidęs nuosn 

jvą nacionalsocialistų partiją.

Pradėjus tyrinėti susekta, 
kad tas klastotojas suklastavo 
kalėjimo gydytojo parašus 
ant pasų ir juos pardavė pen
kiems kaliniams. Už tai jis 
gavo 27 dol.

Viršininkas nubaudė klasto
toją atvienėjimu ir jo gero 
elgimosi laiko sumažinimu.

SANTIAG0, Čilė, gr. 5. — 
Žemės drebėjimas ištiko Ari- 
ca apylinkę. Drebėjimas tęsės 

daugelis iš jų pamaldose var na per Klaipėdos uostą. Vien sekundų. Kai kur sugadin-
toja gintarinius karolius, bet Lietūkis jau eksportavo apio JauK namų
jie ten tiek brangūs, kad ne 130,000 centnerių rugių, 36,- 
visi teįstengia jų pirktis. Ma-' 000 centn. kviečių, apie 15,- 
tioma, kad mūsų gintarui su-’000 centn. vikių ir per 3,000

gr. 5. - Didelis Niagara kran,vimu Lietuvoj su Klaipėdos Itovę kasmet iš viso pasaulio' KAUNAS. — Šiemet javų 
kraštu dabar yra apie 150,0001 suplaukia daug mahometų ir eksportas beveik išimtinai ei 
bičių Šeimų. 60% jų laikomos
rėminiuose, o 40% kelminiuo
se aviliuose. Apytikriai vie
nas avilys duodąs! apie 4 klgr. 
medaus. Per metus Lietuvos
bitės padarančios apie 600,000 sidarys dar didesnės tiesiogi- centn. sėmenų. Mažesniais 
klgr. medaus, o vaiko apie nio eksporto į Pietų Rytų že- kiekiais rugių ifl kitų javų ek-

BERLYNAS, gr. 5. — Su
žinota, kad buvęs Kubos pre
zidentas diktatorius Machado 
atvyksta j Vokietiją. *

ORAS
PREZIDENTAS IŠVYKO f 

VVASHINGTONĄ

45)000 klgr. mes galimybės. 'sportavo kiti eksportininkai. nepastovus oras.

’ WARM SPRINGS, Ga., gr. 
CHICAGO IR APYLIN-'L — Prez. Rooseveltas šian- 

KES. — Iš dalies debesuota; dien popiet iš čia išvyko į
IVaahinftoną.
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“DRAUGAS”
ttem& kaadlvn, itslcyrus sekmadieniu*

t'KENl'alEKATOS KAINA' J. Amerikos Valstybėse: 
ustatus — $6.00. Pusei metų - $S.5O; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse 

prenumerata: Metams — >7.00; Pusei' metų — 14.00. 
Kopija — OSc.

Bkslblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams ruStų negrąžina, 

tai neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama, tam Uks
ui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vpL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Stciulislų dienraščio redaktorius sako, 
kad: “Pikta ir koktu darosi, matant, kaip 
suaugę žmonės užmiršta ir logiką ir pado
rumų”. Ištikro yra pikta ir koktu, kad so
cialistai, pasiėmę j savo rankas svarbų dar-

KAUPKIME JĖGAS!
Mus džiaugsmas ima, kad neatleidžiamai tuldina sveti- 

per šešioliki), mūsų nepriklau- mų gaivalų savo tarpe arba

Kreivi Dantys
Rašo C. K. KLIAUGA, D. D. S,, Lhicago, Illinois 

Yuikų amžiuje

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

• Publlihed Daily, Excspt Sunday.
BUBSCR1PT1ONS: One Yettr — 16.00; SU Montka

, — $1.60; Three Months — $2.00: One Month — 75c.
Burope — One Yfcar — $7.00; SU Months — $4.00; 
Copy — .OSc.

JUhrtrtUing ln 'DRAUGAS" brlngs best resulta. 
Advertlalng ratea on appllcatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

DAR PRIE ALTASS APYSKAITŲ

nors ir dd skaičiumi, matant jaunus ir 
suaugusius, su dantų ir bm-

augino tiek naujų jaunų jė- lis meilikauti, organizuoti sau j nįų-veikiamijjų jėgų lvgsva- ros nenormalumų reiškiniais, 
gų. Mūsų universitetas, žemės palankius gaivalus ir rengti j ros uvišiaikymo, tuojau pusi-į Neabejotina, didesnė dalis 
ūkio akademija ir naujai įstei-l tikrą dirvų savo ateities plėt-
gtoji aukštoji prekybos nioky- rai ir užgrobimams. Iš trečios 
kla Klaipėdoj kasmet atidaro pusės taip pat matome šian- 

sukeltas visus gyvąsias

bų, sukėlę tiek daug visuomenės pinigi}, ža-|soinj b^s metų nu-lsų ;ajįs įį. braunami j visas aplinkines ša- lnažįausįos> j<ui. uo,.s fu„|u.įjį
dėję skridimų įvykinti šiemet, tačiau prižado 
neišpildė, skridinių atidėjo ateičiai ir žmo
niškų apyskaitų iš savo darbo neišdavė.

VOKIETIJA DIDYSIS LIETUVOS 
PRIEŠAS vartus geram tūkstančiui mū-|dien paprastai pasireiškia nežy-

sų jaunuolių. Mūsų miestai jėgas į dariu) laimėti sau Jš!inįaį įr visai lengvos? foruio-
“Tsb.” rašo, kad Vokietija yra ta raks- [prisipildo mūsų inteligentais.1 kaimynų kuo daugiau 

lis, kuii paskutiniuoju laiku skaudžiai pa-Į Sodžiuje taip pat atsiranda balinės gerovės, kad 
juntama visame Europos kūne, o ypač Lie-1 vis daugiau inteligentiškų, gry į būdu būtų patikrintas 
tavoje. Vokiečių spauda šiuo metu Lietuvosį nos lietuvybės dvasioje išauk- ,nas i1’ klestėjimas. Visi aplin- 
atžvilgiu visiškai neteko nervų. Ji pila išlietų, jėgų. Mūsų didžiosios vi- kui mus kruta ir bruzda. Ir- 
piršto išlaužtas visokiausias pamazgas, kala suomenės organizacijos, kaip
niekus ir šmeižtus. Kasdien vokiečių laik- mūsiškė VVS, Šaulių Sųjnn- 

ga‘, jaunimo, sporto ir kūno

niate-
tokiu
išliki-

didesne dalis k 
reiškia netikslumai ir susida- jų, lai bus priežastimi prara- 
ro dantų iškripimų žymės. į dimo šio šeštamečio danties 

Dantų iškripimai pradžioj dar ankstyvume laike.
Dėlei visiško sugedim i ar

ti užsinuodijimo, kada tų dan

Vakar rašėme, kad kuo daugiau Grigai
tis aiškina antrojo transatlantinio skridimo 
apyskaitas ir darbus, tuo daugiau neaišku
mų pasidaro. Dėl to reikėjo dar kartų per
žiūrėti jo laikraštyje paskelbtas apyskaitas. 
Jas peržiūrėjus surandame, kad ALTASS ko
mitetas yra užtraukęs $4,500 paskolų, tačiau 
nesurandame, kati visa paskola būtų grąžin
ta. Pasakyta, kad paskolos su $7.00 nuošim
čių grąžinta $3,500. Vadinas, komitetas dar 
skolingas $1,000.

Paanalizavus apyskaitas, matome, kad 
ALTASS komitetas viso įeigų turėjo $32,043.- 
14. Iš tos sumos išėmus $4,500 paskolų ir pri
siųstąsias aukas iš Lietuvos $4,186.03, turi
me Amerikoje sukeltų pinigų $23,356.21. Vi
suomenei įdomu bus žinoti, kiek toji pinigų 
suma kainavo sukelti.

Mes čia paduosime ne iš piršto išlaužtas, 
bet paties ALTASS komiteto “N-nų” 278 nr. 
paskelbtas sumas:

Maršrutų ir kolonijų parengimų 
išlaidos.....................  ....... $2,788.54

Auksinės ir sidabrinės špilkutės 
ir išsiuntinėjimas ...........................  $1,947.31

Lakūnu atlvginimas ................ $1,250.00

raščiuose pilna tenykštės propagandos minis
terijos išgalvotų visokiausių provokacijų. 

Netenka jau ir kalbėti apie besiartinau

visų pusių eina beginklis ka 
ras, siekius patikrinti kiekvie 
nam dalyviui kuo daugiau lai

te. Malforniacijų - iškripimų tj priseina prarasti, tai tuo- 
pasėkos atsitinka kartu, tai jau nelaukiant yra galima pa 
yra augimo ir vystimose lite- dai.yti tani tikrą tilteli, laiki- 
tu, būtent, svarbiausia tarp“ nai, kad išlaikius ištrauktojo 
6 ir 12 metų amžiaus. Šiuo danties vietų i r > susitrauki- 
laiku mat fiziologinė veikiam j mo. Ir tokiu būdu bus išveng 
jų jėgų įtaka veikia aukšta- ta šiame atsitikimi- negeistinų 
uie laipsnyj >. Nuo šio periu- malforniacijų.
do daugiausia priklauso nor-1 Be to, šiuo pačiu laiku i<-kultūros organizacijos, buria Illč.)imų. Ypatingu stropumu

Ketenna j.u, ir K.u>eu apie nesiarunan g.raialls’ stipraus dvasia, pa--tas beginklis karas yra nu- llllalfls arba .............-.„alūs ,|a„. |aiUv„ias įniki,,vaikų dan-
v. , i-i •*»*»•• • 'sisventusio savo saliai jauni- .Meiptas pilės mus, kaip skai-j p, žandiniu kaulų ir burnos tų irgi turi dideles svarbos,
b, byla, kurios kaltininkus vokiečiu spauda kuris sudaro mus,, „eprr | „.ussdpua,s atsilikusiais ir. slniUtr„.„s suliiulavojhnas. Zi- .Inos būtinai reikia užtaisyti,
Europos akyse nori padaryti kankiniais, ,ie. | klausoinybes, tautos gyvybes,.biginkliais „ dėl to gal,n,s („„„„„ t„|lu|as Vl.i(lo Kražu. ku,„liet tlk pradv.la Kesll. , j

tuvių smurto aukomis ir ypač stengiasi vi
siems įkalti, kad Lietuvos teismai yra netei
singi. Kai kurie vokiečių laikraščiai paduo
da iš Kauno išgalvotų žinių, kad Lietuvos 
kariuomenės teismas atmetė visus kaltinamų 
jų hitlerininkų nurodytus liūdininkus. Ka
dangi, teisme dalyvausiu tik kaltintojų liudi
ninkai. Vokiečiai per akis meluoja apie Lie-
tuvos teismų neteisingumų. Jie skelbia, kad

lietuvių kultūros ir jos plėt
ros ramstį ir laivių. Tačiau pa
sitaiko nemaža mūsų jaunųjų 
jėgų, kurios yra nutolusios

lengvai virsti kitų grobiu air j !Uas j,, asmenybės ypatybių; taisymas šiuo laiku yra leng- 
pakiatu, ant kurio gali gerai' j-iškumas nemažai nuo to pri- vas ir labai naudingas. Ir tuo 
užaugti ir istarpti svetimi au j kiauso> j 1, i.gvu būdu yra galima iš-
galai. Kad mes visi sužinotu-1 (-įa nor,; pripuolamai via vengti vėliau netvarkingo dan 

nuo mūsų uidžiųjų organizaci-Į me> koki nauji planai ir su- I reikalas suminėti keletu svar-, tų sudegimo ir malforniacijų. 
jų ir bendrai nuo bet kurioj •nany,nai kalami aplink ’H-.s j priežasčių, dėl kurių į Yicšoji žmonių opinija link

1 visuomeninio darbo, gaišina ir *>• prieš mus, mes suprastume,! |,nrnos aparato malformam- laikinųjų vaikų dantų yra 
eikvoja laikų tuščių ir nuola- 2{ad ne vienas iš musų neturi- jos p. 4|antų iškripimai neiš-j klaidinga ir m-t blėdinga. Mat 
tinių pramogų ir pasismagi-įteisės būti abuojus, atša- vvngįaniaį atsitinka. yra sakoma, vaikų dantys iš
minų ieškojime, be tikslo sla-lks al' miręs mūsų didžiųjų or

Lietuvos teismai esu tos nuomonės, jog teis Į** j*'.”*. i ? ... J’? , f Viena svarbiausių priezas-.... , . , . . nkioja gatvėse, pernelvg ilgai1 ganizacijų darbui. \ įsos salys . - 1 .
me nereikia įrodyti kaltinamojo kaltę, o tik , • lnn<0„i,.;0 ,.51 ' 'X1 vra, tal vadinamieji G iii. . .. . . . ' 1 sėdimuoju kavinėse ar be sai- pasaulyje \cl užsikonspiruoja į - • ’ d
patys kaltinamieji turi įrodyti savo nekultu I, ..... ,, . . , vio„:„ a;u„„ . .......'tų pastovieji krūminiai dan1 J ... ..... . ko uzia namie ir pas drau- 11 slepia savo tikrus siekinius’ 1 1 d
mų. Ir čia Vokiečių laikraščiai jau daba? 
rašo koks maždaug bus Lietuvos teismų spre, 

i ndimas Klaipėdos hitlerininkų byloje.

- i-- • • i - i I t’.s. Jų via keturi po vienųgus, žodžiu visai bergzd- ir planus. Apie juos nerašei ‘ • v rT
žiai eikvoja savo energijų ir spauda, tyli kalbėtojai, pk ■ kiik\ lenanu žande. I/x uotus 
vysto betikslį gyvenimų. Ne'tam tikros žymės palovio, kadį'1’* ne uul>'
visi žmonės yra vienodų pa-Į eina platus slepiamas uarbas. | ^ai SVdl ,lau tal iš ai \\ 
linkinių ir būdo ir labai sun-į nukreiptas savo tikslams šie-'lnas .1* 8'b kūno.-
ku reikalauti, kad visi būti) kti. , . . .
vienodos dvasios, nuotaikos ir Kurdami savo nepriklauso- , ...
elgesio. Tai yra tiesa, tačiau- mų valstybe,jnes.visi nejučio-'^Guktūių. Jeigu Šuc dan 
mes gyvename šiandien vpa- mis sudarėme sutartį padarv •'ra išlaikomi geraim . t«»

, . -l-cvi- - i i v* m * t • i tinga laikų, aplink mus einaįti iš visų, įeinančių ir įeisimi l'-'-h jaunystės imtu, papias
lutinai pribaigti Klaipėdos kraštų. Mat, Ine-| \ . 1 . . x k • • „ i,..,,, tai komplikuoto pobūdžio de-
luvoje dabar esanti nuomone, kati dabartine i ‘ ° . j ' . . ... , iormacijos neatsitinka. Žinoto ypatingus reikalavimus,1 ge, kuri iš vieno sieks save- ■’

Š’iy garsią bylą Lietuves kariuomenės tei
smas pradės nagrinėti gruodžio 14 dieną.

To dar maža. Vokiečių spauda kasdien 
išsigalvoja visokiausių neteisybių ir apie 
Klaipėdos krašto padėtį. Ji dabar visam pa 
šauliui dumia akis, kad lietuviai ruošiasi ga

įkris ii jų vietoj kiti išdygs.
''Taip, kiti, arba pastovieji 
idantys išdygs, bet dažniausia 
, iškry pę ir normalė dantų su
taiką esti sugadinta.

I Yra atsitikimų, kada vaiki) 
.daidų kritimas yra suvėluo
tas arba dėl sugedimo per- 
ankstį prarandami. Bet pns- 

i'tovieji dantys dygsta tiktai 
i’savo laiku, d’odčl ir šios prie 
; žasdys višViek palieka nenor- 
j malūnui žymes ir netikrų daa 
tų sutaiką.

ALTASS operavimo išlaidos.. $1,068.95 į Martyno Reizgio Klaipėdos krašto direkto- 
Keiionės rysv su Lituanica II $245.4.) I , perdaug švelni, kuri netrukus būsianti 

pakeista. Gi naujoji direktorija būsianti su
daryta dar iš fanatiškesnių lietuvių, kurie dar 
daugiau spaus Klaipėdos krašto vokiečius. 
Kai kurie Karaliaučiaus vokiečių laikraščiai

Leit. Vaitkaus sųskaiton .... $281.50
Viso sukėlimui $23,356.21 išleis

ta   $7,571.75

Tai yra pačių naujieniečių paduota apy
skaita. Jie negali sakyti, kad ji nėra tikra, 
nes po ja pasirašo ALTASS valdyba. Vi
siems metasi į akis, kad to skridinio organi
zavimo darbas labai daug kainavo. Pagaliau, 
mes apyskaitų klausinių keliame ne dėl to, 
kad daug išlaidų padaryta ar kad ką nors 
įtarti, bet kad joje neliktų jokių neaiškumų, 
kad jos būtų smulkmeniškos, finansinės ko
misijos patikrintos, pasirašytos ir paskelb
tos, Dėt ko toji komisija negalėtų pašvęsti 
šiek tiek laiko ir patenkinti visuomenės rei
kalavimų?

Ndaimi^l Pakabė
(Liaudies padavimas)

(Pabaiga)
Kai pamačiau besileidžiantį rai

telį nuo kalnelio į “nelaimingųjų pakai 
nę” man prisiminė kada tai jaunystėje 
iš vieno senelio girdėtas pasakojimas apie 
įvykusį netikėtų liaisų nuotykį šioje pa
kalnėje. Nelaimingų, baisų įvykį, būk ma
tę inan pasakojo šio senelio tėvai. Buvę 
šitaip:

Vienoje bajorų akolicoje gyvenę du 
kaimynu: bajoras Gobševičius ir bajoras 
Sukčinekas. Gobševičius buvęs pasiturįs 
bajoras tik lengvatikis žmogus. Kukčina- 
kas buvęs nuplikęs, nususęs bajorėlis. Lai
svai bajoriškai Išgyvendamas, begirtuo
kliaudamas ir besisvečiuodamas praleidęs 
tėvo paliktus turtus ir buvęs įsmegęs į 
skolas. Turėjęs gerų liežuvį, mokėjęs ge
rai kalbėti, girtis ir daug žadėti. Taigi 

k ne vienam lengvatikiui savo iškalba ap

'ma dar yra daugybė ir kito
kių dienų inoks.'o žiniomis 

šioj srity.j yra daug atsiekta;kad mums būtu vistiek, kaip geroves iv iš vieno ginsis nuo
visų pavoju. Mra kieki ivillls. I ki" P''ežo.Vill.
tos draugės dalyvis paėmėllli-1O"'".' alrlaisyuias .|i„. esau- 

linus, bet jau mažesnės ver- įeių burnos inaltormaei.jų, ati-

gyvena, elgia.d ir kur kryps
ta kiekvienas mūsų žmogus.

ku- kaip tai: apsaugojimo nuo bu

Sie laikai — tai beginklio i sau pareigų daboti, kad nui , • • , ,
, i-,.,, v-'-, • I , ■ • ■ t ■ i 'tos ir'neturi tiek svarbos pa-1 tinkamu laiku vra galima atkaro laikai. Pažiūrėkime tik.lsų draugei gerai eitų ir sek-,1" 11 ,niu,į u

. - - , • • * • i i L'. • , aplink mus darosi. Iš vie- tusi; mes nebyliai pasižadėjo '0.ini8ulno žvilgsniu,
net eme melagingai triukšmauti, kad Klaipė- r ± .nos puses matome, kaip visa 
doje būsianti įvesta kariška diktatūra, nei 5alis manltšUnama> rū[iuoja.
direktorijos pirmininku, esą, būsiąs paskir
tas vienas pulkininkas.

Tačiau čia suminėtieji vokiečių spaudos 
melagingi baisai užsieniuose neranda atgar
sio. Europos spaudai ir viešųjai nuomonei šie

me jai save, visas savo jėgas 
ir pastangas. Todėl, ar turi 
kuris nors iš mūsų moralinę 
teisę šiandien akivaizdoj vi.K
vykstančio pasaulyje pasilik-Į tai nėra vaikinis, bet vienas i 

aukščiausio laipsnio ir sutar-iti nuošaliai nuo mūsų tautos j į,š pastovųjį) ir tai pats svar-i 
tinai visiems, kaip vienas vei- didžiųjų siekimų? Ar gali dy- l iausis dantis tarpe visų ki

ma priešingai visiems tarptau
tiniams uždraudimams, moko
ma apsieiti mažu, taupyti iki

kti ir net sutartinai vienodai kai gaišinti savo brangų laikų 
vokiečių melai nedaro įspūdžio, nes vokiečių su kįtomis"šalimis santykiai! |»r jėgas, kurio? priklauso mfi- 
provokacinės priemonės, kurios paskutiniuo- ti. Iš kitos pusės matome,įsų draugei ir jos siekfmams? 
ju laiku Europoje daug nerimo sukėlė, vi- kaip visos veiklesnės jėgos su‘Kiekvienas tuščias jaunuoli; 
sienis yra žinomos. į kauptos vidujis nuosaikiai i:1 (Tęsinys ant 4 pusi.)

sukdavęs galvų ir išgaudavęs paskolas. 
Panašiu būdu Sukčinskas apsukęs galvų 
Gobševičiui ir išgavęs paskolos — pinigų 
stambią sumą. Gobševičius Sukčinskui pa
skolinęs pinigus be vekselio ir liudininkų, 
pasitikėdamas Sukčinsko sąžiningumu bei 
jo bajoriškumu. Praslinkus keletai metų, 
ir keleriems žadėtiems terminams Sukčin 
skas negrąžinęs Gobševičiui paskolintų pi
nigų pasiteisinuamas ir prašydamas pa
laukti. Gobševičius pradėjęs nerimaut. Su- 
kčinsko pašliję pinig?niai reikalai ir tur
tai ir ne kų gero pranašavo Gobševičiui. 
Tuomet Gobševičius pradėjęs dainiau la
nkytis prie Sukčinsko, prašydamas grą
žinti sl^olų. Sykį Gobševičius susierzinęs 
šiurkščiu būdu griežtai pareikalavęs Suk- 
e'msko greičiau grąžinti skolą. Tuomet 
Sukčinskas įsižeidęs, atsisakęs grąžinti 
skolą Gobševičiui ir prašęs išeit iš savo 
namų ir duugiuu nedrįsti įžengti į jo kie
mą. Po nemalonaus įvykio su Sukčr.isku 
Gobševičius nusiminęs, bet dar nenustojęs

tarpininkauti ir paveikti į Sukčinskų, į 
jo bajoriškų “unarų”. Klebonas sutikęs 
patarpininkauti. Sukčinskas atėjęs prie 
klebono, griežtai išsigynęs, kad nesąs sko
lingas Gobševičiui. Klebono pagelba nie
ko nepešus iš Sukčin^ko, Gobševičių apė
męs liajoriškas apmaudas ir jis kų tik 
nenušovęs Sukčinską. Kai Gobševičius su
griebęs revolverį, buvęs besitaikąs šauti į 
Sukčinską tuo tarpu blikstelėjusi mintis: 
kam čia žmogų šaudyti, kam žmogaus 
krauju tepti savo rankas; nevalia užmušti 
žmogų, Dievas gina. Geriau pareikalauti 
Sukčifnsko, kad jis prisiektų bažnyčioje 
prieš altorių, būk jis nesąs skolingus ir 
tuo baigti bylą. Tat Gobševičius parei
kalavęs Sukčinską prisiekti. Sukčinskas 
sutikęs. Sukčinskas nuėjęs į bažnyčią, 
pribš altorių prisiekęs, kad Gobševičiui 
nieko nesąs skolingas ir, būk, siekdamas 
pridūręs, jei neteisingai siekiąs, tegul vel
nias jam esą galvą nusuksiąs pirmoje pa
sitaikiusioje vietoje, kur nebūsią regima

vilties atgauti paskolą iš Sukčinsko. Jis bažnyčia.
nuėjęs pas vietinį kleboną ir prašęs pa Pasakoja, kai prisiekęs Sukčinskas,

šis šeštametis dantis daž
nai per klaidų, ar nežinystę, 
esti paskaitomas su laikinais 

i vaikų dantimis. Tikrenybėj

siekti gerų rezultatų. Tai yra 
didelės svarbos reikalas, ne 
tik gražumo, bet ir sveikatin
gumo tikslais.

PORCELANINĖ ŽEME PO- 
P1EROS GAMYBAI

Klaipėdon iš Anglijos al
tų. ir taipgi jaunainečių gy- vežta 9,G30 centnerių p.>rc- 
veninie šis dantis lošia svar-! laninės žemės ,(chii:a elny ) 
blausių rolę, sulyginamai n •-1 Petrašiūnų popieriaus fabri- 
gu visi kiti paskirai. kui. Ji vartojama poĮiieriui

Keikia steigtis siu dieną gaminti.

grįždttinus namon raitas, jojęs, kaip “per
kūnas” zovada per miesteli, m-t uiti gat 
vės stovėjusiu trobelkų langai barškėję. 
Kai at.įojęs į šių pakalnę, kurioje nebesi
mato bažnyčios bokštui, kažko Įiasibatuę.s 
arklys, ir visu smarkumu šokęs iš kelio 
jier griovį. Y’argšas Sukčinskas nebeišsi- 
laikęs ant arklio ir žaibo greitumu griu
vęs žemėn. Arklys be raitelio tiesiog par- 
dūmęs namon. Namiškiui ir žmonės radę 
Sukčinską gulint griovyje, negyvų, užpa
kalin atgręštu veidu. Nuo nelaimingojo 
įvykio pas apylinkės žmones Įėjo į patar
lę: nesiek neteisingui, kad kartais ir tau 
nelabasis nennsuktų sĮnundo, kaip bajo
rui Sukčinskui.

Kai senukus baigė (msakoti, saulė bu
vo nusileidusi ir naktis, tarsi vagis, ty 
liai slinko pirmyn. Jau senai buvo atėjęs 
laikas ginti galvijus namon.

A. Stonys “Ž. Pr.”

Karei Nevy

DRAUGAI

Vaizdelis iš Didž. karo austrų — italų 
fronte

Eorejtas! Kas yra l'orejtus?

. Čia buvo kažkoks žmogus, vadinęsis 
tuo vardu. Buvo. bet dalia r jau nėra, ly
giai kaip šimtai tūkstančių kitų kadaise 
čia buvusių, kurių šiandieną jau nėra. Ly
giui kaip ir bus jų dar šimtai tūkstančių 
— minios plačios, kaip upės ir marios — 
ir paskui neliks jų nei ženklo!

Kas tai 
k /

yra gyvenimas ir ka> yra

\ iskus nesąmonė! Pradžioje karas, 
o puskui visa kita: susmukęs ir vargin
gas pasaulis, milijonai apkvaišusių ka
lių, moterų, vaikų, namų!

Namai!

(Daugiau bus)



Ketvirtadienis, grnod. 6, 1934
■Ji.t jb.wt'. gle tu p g x » ■H-*"'" 1 =**?

PinSBURGH Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
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ĮDOMŪS PASISKAITYMAI
KĄ SĖ3I, TĄ IR RINKSI

kiškose mokyklose mokina tą 
Į patį mokslu, tik prideda tikė
jimo gyvumą ir pritaiko prie 
gyvenimo. Pav., du žmonės, 
abu yra akmenų skaldytojai. 
Vienas paprastas kryždirbys, o 
kitas artistas. Abu paims ga
balą marmuro. Vienas iškals 
kryžių arba kokį netikusį pa
veikslą, o kitas iš to paties 
marmuro padarys gražiausią 
statulą, kuri atrodys, kaip gy
vas žmogus. Taip ir katalikų 
mokyklos iš tų pačių vaikų 
padaro gyvais tikėjime, pakili 
snybėje, nusižeminime, Dievo
ir artimo meilėje.

RAULAS: — O, tam pikčiu
rnai vaikui/ apie Dievą tai ir 
nekalbėk! Jis pyksta, keikia. 
Apie bažnyčią ir Sakramen
tus nei neprimink.

JONAS: -r— Jam reik patar
ti, kad jis dažniau eitų prie 
Sakramentų.

RAULAS: — Kad jis neina 
nei išpažinties ir dar yra ne
privestas prie Šv. Komunijos, 
o jau turi 27 metus. Dabar tė
vai labai norėtų jį privesti iš
pažinties, bet jis neina.

KAULAS: — Jonai, atsipra
šau, kad aš pertrauksiu jūsų 
kalbą su Miku; bet aš ką tik 
sugrįžau trumpam laikui iŠ 
Cbicagos ir patėmijau daug 
dalykų; kai kurių norėčiau 
jūsų paklausti.

JONAS: — Na, kas gij taip 
svarbaus?

RAULAS: — Būdamas pas 
^avo eiotką ant burdo, patė- 
lijau, kad iš penkių vaiki} 
lenas visiškai skirtingas. Ke

turi yra labai geri: klusnūs, 
teisingi, meilūs, o vienas, kaip 
tik pasišiaušęs ežys. Jis ne
turi geros kalbos. Jis muša 
savo brolius. Kur jis kokia
me kampe būna, tai nei vie
nam nevalia prieiti. O jau mo 
tina, tai negali nei žodelio pa
sakyti; visuomet jis šoka į 
akis, kaip veršiukas zylioda
mas, net nei valgyti negali pa
prašyti. Ir prie stalo jis būna 
susiraukęs, išvėpęs.

JONAS: — Teisingas, Rau- 
lai yra pasakymas, kad o- 
buolys nuo obels netoli krin
ta, bet kartais ir toliau parie
da vien tik per aplinkvbes.
Taip ir auklėjimas.

RAULAS: — Aš nematau 
didelio skirtumo auklėjime ir 

. aplinkybėse, nes ta pati mo
tina visus pagimdė; tuose pa
čiuose namuose auklėjo, augi
no ir visus leido į škulę (mo
kyklą). . •

JONAS: — Klausimą?, af 
visi penki ėjo į tą pačią mo
kyklą ir ar tie patys moky
tojai juos mokino?

RAULAS: — Ciotka pasa
kojo, kad keturi gerieji ėjo į 
bažnytinę mokyklą, o tas, pik
čiurna, į publik škulę. Tik 
tiek skirtumo.

.TONAS: — O, Ranlni, to ir 
užtenka dideliam skirtumui 
žmoguje padaryti,? I

RAULAS: — Na, argi mo
kykla galėtų vaikuose taip di
delį skirtumą padaryti? Visų 
mokyklų, tiek public škulių,

.tiek katalikiškų, priedermė y- 
pa mokyti.

JONAS: — Raulai, sutarki
me važiuoti į Chicagą. Aš va-i ekologiniai veiksmai didina 

f žinosiu traukiniu, o tu važiuok žmonių energiją ir priduoda
1 ««1»1 «T   - --1 ! 1_ -V •«  V 4 •»•••

drąsos ginti savus jsitikini-

Pittstarglra Cicilikeliai šposiiiriuii
Neužilgo sukaks metai, kaip 

Pittsburghe susiorganizavo 
Katalikų Veikimo Centras — 
Federacijos apskritys. Šiai or
ganizacijai priklauso beveik 
visos mūsų apylinkės lietuvių 
parapijos *ir katalikiškos drau 
gijos . Reprezentuojamų žino
mų skaitliumi ir intelektualių 
pajėgų galybe jai čia nėra ly
gaus kūno. Šis, dešimts mėne
sių “kūdikis” jau yra nuvei
kęs pas mus daug gražių vi
suomeninio pobūdžio darbų, 
naudingų Bažnyčiai ir Tautai. 
Jis energingai plėtoja savo ak
ciją nustatytą linkme ir įgija 
vis didesnį pritarimą įtakin
gi} visuomenės sluoksnių.

Paskutiniu laiku Federaci
jos apskritys uoliai rengiasi 
prie katalikų seimelio sušau
kimo ir Lietuvos nepriklauso
mybės dienos (Vasario 16) mi-

JONAS: — “Kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi”, sako patar
lė. Jei tėvai mažą vaiką nemo

tininkus, sodaliestes, Varg.ulo reikalas Federacijos sky- 
kuopas, šv. Pranciškaus Se-jriaus net ir mažiausioje kolo- 
sem rėmėjų kuopas ir 1.1, irlnijoje. Federacijos skyrius, tai 
t.t. Tat, pranešama, kad Pitts-j akstinas, kuris stums mus prie 
burglio Federacijos apskritys I vieningo darbo Bažnyčios ir 
daro pradžią ir artimiausioje tautos labui. Tat, kiekvienas 

kuri palaikytų bėgimą jo ave-lnteity'e žat,a kreiPtis ! visas sutinka pas save įkurti pėde
lių į tikrą'avidę. Cieilikėliai Ikitus la‘tuv.i'-1 Pit^burglio n racijos skyrių.
pritaria “kunigužiui” ir rfl- aP>’bnkės uraugijas ir <•< ntr 
pinasi sudaryti “ta-ryba”'^,^an*zu< l,'il!'’

rė kokiu nors būdu prisiartin
ti prie šposininkų cicilikėlių, 
kad sutverus kokią nors dr-ją,

“Ta-ryba” lietuviškai reiškia 
ši arba toji žuvis. Tat, tikslas 
tos ta-rybos, kad pasižvejoti 
ir prigelbėti mulkinyčiai pa
laikyti bėgančias aveles. Na, 
ar gi tai galima būt, kad Pitts
burgho šposininkai cieilikėliai 
taip jau žemai nupultų ir su
darydami ta-ryba trauktų Pi- 
ttsburgho lietuvius į “lenkų 
trustą”. Gerai mums žinomas 
“lenkų trustas” ir krokodi- 
liaus būdu apžiojimas Lietu
vos širdies ir nepriklausomy
bės. Reikės ir toliau jų judė
jimą tyrinėti. Ištyrus gerai jų 

'siekius, visi gvoltu rėksime ir’.

uvienyto- 
mis jėgomis prisiruošt ūme va
sario 16 d. Lietuvos neprikišu 
somybės dienų tinkamai pami
nėti. Tinkamai paminėdami tą j dieną, pasirodysime ištikimais 
ir gerais Kūnais ir dukterimis 
Lietuvos, bet paviršutiniai ti
ktai tą dieną paminėjant, že
minsime save ir podraug savo 
tėvynę Lietuvą. Tat, visi, katp 
vienas, stokime į darbą.

Pittsburgho Žinių Red.

nėj i mo. Tėvynės laisvės atga- protestuosime prieš ‘ta-ryba’.
vimo metinę sukaktį šiemet 
norima pažymėti ypatingom iš 
kilmėm. Nėra mažiausios abe
jonės, kad Federacijos tauti
nės šventės parengimas išeis 
tikrai grandijoziškas.

Iš Pittsburgho cicilikėlių jn 
dėjimo, stačiai galima gard
žiai pasijuokti. Jų pranešimu, 
mano iš Pittsburgho lietuvių 
būtinai sudaryti kokią ten ta
rybą. Kažin koks tai paukštis 
bus toji jų taryba? Lietuvoj, 
paimkime, taryba būtinai rei
kalinga, nes tuomi apsigina

Bet, šposininkai cieilikėliai, 
bereikalingos jūsų pastangos 
ir visoki “triksai”, nepatrau-

kad

PITTSBURGHO PROVIN
CIJOS KUNIGU SU

SIRINKIMAS

Šiame susirinkime pakeltas 
ir jaunimo klausimas. Žiūrint 
į jaunimą, kuris eina savais 
keliais, matant jaunimą pas
kendusį amerikonizmo ir iš
tvirkimo bangose, nors ir bu
vo ieškoma būdų nuo dauge
lio metų, bet pasirodydavo be
nt mezgamas mazgas. Tėvas 
Bonaventūra kalbėdamas tuo 
reikalu iš patyrimo pataria 
kreiptis prie knn. Gradeckio, 
kuris Naujoje Anglijoje užsi
mojęs vienija ir organizuoja 
jaunimą. Tat visi sutinka krei 
ptis prie kun. Gradeckio.

Pittsburgho žinių Red.

. . , . ._ nuo negeistinų gaivalų ir be-kino, tai suaugusio nebeismo- ° »
ndrai ji rūpinasi krašto gero
ve. Bet, kad toji taryba kraš

kins. Touel tėvai renka savo 
vaisius už apleistą vaiką. Tai 
matai, Raulai, didelį skirtumą 
tarpe tų pačių tėvų vaikų. O 
skirtumas vien tik auklėjime. 
Tie keturi vaikučiai yra nuo
lankūs, kantrūs, meilūs, — tai 
katalikiškos mokyklos vaisiai, 
o dar svarbesnė priežastis, kad 
jie eina prie Šv. Sakramentų. 
Jie Švelnume pasidaro pana
šūs į angelus. Jie seka Jėzų, 
koris mokino sakydamas: “Mo 
Rykite.s iš manęs, nes aš esu 
romios ir nužemintos širdies”. 
O tą mokslą seserys katalikiš
kose mokyklose įdiegia į ne
kaltas vaikučių širdeles. Už
augę jie savo tėveliams ati
duoda vaisių. — “Ką sėsi, tą 
ir rinksi”. J. V. S.

PASTABOS
Stipri valia, aiškus nusista- 

fnas ir pasiryžimas labai daug 
lemia idėjų kovoje. Tie psi-

arkliais. Prisidėk vežimą šie
no, pasikinkyk porą arklių ir 
važiuokime penkis šimtus my
lių. Kuris iš mūsų patogiau 
lengviau ir greičiau nuvažiuo
sime?

mus prie visokių aplinkybių. 
Kartais mes stebiamės iš kitų 
pasielgimo. Atrodo keista, ka
da, neva susipratęs katalikas 
pradeda smerkti katalikų va-

RAUIAS: Na, ką čia ka-j^ų užsimojimą ir ardyti nau-
lbėti, jūs būsite Chicagoj per 
vieną naktį, o man užims vie
ną mėnesį. O kągi kalbėti apie 
patogumus.

JONAS: — Tas pats yra ir 
su vaikų auklėjimu. Viešosios 
mokyklos išmokina: skaityti, 
rašyti, skaičiuoti ir t.t., bet 
joms nerūpi žmogaus būdas 
lavinti ir iš dalies viešųjų mo
kyklų mokytojams nevalia nie 
ko kito pridėti, kaip tik tai, 
kas yra programoj. Oi katsli-

dingą darbą bespalvės dran 
gijos mitinge.

Tokis nemalonus incidentas 
neperseniai įvyko South Side. 
Tūlos katalikiškos parapijos 
komitetas stojo piestu prieš 
Federaciją mums priešingo no 
sist&tymo žmonių viešoje su
eigoje. Šitas atsitikimas tehū- 
ng pamoka ateičiai. Bile rin
kimams atėjus, nekiškime i 
pirmąsias vietas žmonių silp
nos valios, neaiškaus nusista-

saugoti jaunas sielas nuo iš- 
kripimų ir pavojingų gyveni
mo verpetų V.

PLATINKI! t “DRAUGĄ’

PRIE VIRIMO

VARTOKITE

PASTEURIZUOTA
PIENĄ

Lapkričio 27 d. buvo mėne
sinis Pittsburgho provincijos 

, kunigu susirinkimas. Jame da-

BRIDGEVILLE, PA. 
ŽINUTĖS

luite prie savęs Pittsburgho , 1;,lmn p,NI„lr„,,„ Praėjus> sek“»dieni. P»«Pl-.. ... didžiuma 1 ittsburgho jOf} sa^je jvyko 8varbus soda.
ir apylinkės kunigų.lietuvių, nes jūsų praeities ta 

škai pliurpalų ir jūsų nepasto
vumo, nes prieš vėją nepapū- 
site. Kerėpla

tui būtų gerovė, į ją būtinai tu 
ri įtraukti rimtus, pastovius ir 
sąžiningus vyrus, kurie savo 
jėgas pašvęstų krašto gerovei.

Bet, Pittsburghe juokingiau 
šia, kad šulai į tą tarybą yra 
be jokio rimtumo, pastovumo 
ir sąžiningumo. Tad, ją žing
snis ir atrodo man labai stebė
tinas. Žinoma, mums gerai, 
kad tų organizatorių tarybos 
ir jų plauko lietuvių maža čio
nai randasi, ir tie patys ma
žai jais pasitiki, nes dažnai 
savo netaktu ir pliurpimu juos 
apvylė. Na, šposininkai cicili- 
kėliai, norėčiau jūs paklausti, ! 
kiek jūs čionai turite savo 
plauko lietuvių, kurie jums 
pasitikėtų? Tėmijant šiandie
ninį jų judėjimą, man teko su
žinoti šulus tveriamos tarybos. 
Jais yra Joannele, Juozelis, 
Kepalas ir, žinoma, papurtgal- 
vis “studentėlis”. Bet jų vie
ni yra cicilizmo, kiti korauni 
zmo platintojai. Tiems, kaip 
jau praeitis parodo, lietuvybė 
tiek rūpi kiek šuneliui penk
ta koja. Tokiems rūpi tik sa
vas biznis. Giliau besvarstant 
šposininkų cicilikėlių judėji
mą, pasirodo, kad į ją lenda 
.ir penktas šulas, t. y. nezaliež- 
ninkų “kunigužis”. Matyda
mas, kaip apleidžia ir nyksta 
jo avelės, galvą laužo, kokiu 
būdu jas palaikyti prie savo 
mulkinyčios. To “kunigužio” 
bosu yra lenkas, kuris ir pata-

PRANEŠIMAS
Pittsburgho Federacijos ap

skritys planuoja vasario 16 d. 
tinkamai paminėti.

Pittsburgho Federacijos ap
skritys vienija ir riša visas 
Pittsburgho ir apylinkės Ko
mos Katalikų lietuvių parapi
jas, visas draugijas, kurių čio
nai randasi devynios galybės; 
visas centr. organizacijas, kaip 
tai: Federacijos skyrius, Su- 
sivienymo R. K. A. kuopas, 
Kunigų Vienybės, Moterų Są-

Šį susirinkimą galima pava
dinti itin svarbiu, nes jame 
buvo svarstomi aktualieji Ba- 
žhyčios ir tautos reikalai. Vie
nas iš svarbių reikalų buvo 
vasario 16 d., laetuvos Nepri
klausomybės dienos tinkamas 
paminėjimas. Vienbalsiai už- 
girtas Pittsburgho Federacijos 
apskričio sumanymas, kad Lie 
tuvos nepriklausomybės dienai 
apvaikščioti pakviesti tautines 
draugijas ir organizacijas, tai
pgi kviesti ir tolimesnes čio
nykštes kolonijas į bendrą ap- 
vaikščiojimą, nes šiaip jau 
sunku dažnai suvažiuoti. 

Kitas svarbus reikalas bu-

1 liečiu susirinkimas. Pirmučiau 
šiai visos mergaitės buvo pa
vaišintos karšta kava ir gard
žiais pyragais (eake). Šiek 
tiek pasistiprinus, eita prie 
organizacijos reikalų svarsty
mo. Nutarta nupirkti Kalė
doms į bažnyčią eglaites, pa
puošti “kūtelę” (crib), nušvei 
sti altorių liktorius ir, kuriai 
laimė nusišypsos, patiekti Ka
lėdoms dovaną — didelį žąsi
ną.

Į ateinančių metų vadovybę 
pakliuvo: E. Kaspučiūtė — 
pirm., M. Papeikiūtė — viot* 
pirm., A. Mickūnaitė — rast., 
S. Kaspučiūtė — ižd. Sveiki
name naują valdybą ir linki-vo, tai vieningas veikimas Ba- 

jungos, Vyčių kuopas, Šv. Pra1 žnyčios ir tautos labui. Vienui-į me» kaip praeityje, sėkmingai 
nciškans trečiojo ordeno tre-l gani veikimui aiškiai pasiro- tvarkyti draugijos reikalus ir

$

Alk aitui Ikt Mjy K»y- 
«•»»«>/.». A liuli Jura 
payatnl, kaltai t alaalbly 
»• ya»r (/<•,/.„ Jrrvire 
kiU Ta carai- ultnil aat 
atkar caitt, a loautaial 
kiĮktr prita h ckargat f ar 
appliaacai taU aa Aefanral 
pajraaaah.

PREMIER
SPECIALI

I ĮMOKĖTI
Geroka nuolaida už 
jūsų seną valytoją

Nepraleiskite šio pasiūlymo! Jis yra 
daugiau negu paprastas bargenas. Pre- 
mier Special yra naujas, specialiai su
planuotas, pilnai garantuotas — tvir
tas. lengva - jį - vartoti, ilgai tveriąs. 
Turi pritaikomą motoru varomą šepetį. 
Bali - bearing, oru - šaldomas motoras. 
Tuzinas kitų žymių pagerinimų padaro 
Premier Special vieną iš geriausių pir
kinių bile kada pasiūlytų. Pasiklauski
te apie jį šiandien.

IŠBANDYMUI DYKAI SAVO i 
NAMUOSE

Pašaukite RANdolph 1200, Local 535

tymo, be individualybės, be 
principų. Pasisaugokime ir bai 
lių, kurie moka užčiaupti lū
pas kada yra būtinaR reikalas 
kalbėti. Strauso manėrų vyrai 
netinka į karininkus...

Vilimas

COMMONWEALTH

Electric
EDISON

Shops
Downtown—12 W. Adams St.—132 So. Dearboro St.

Teltpbotit RANdolph 1200—Lotai 535 

PEDERAL COUPONS GIVĘN

4362 Broa4way 
2619 Milw.uk.. At.. 
4S3J Irrisg Put Hvd. 
42JI W. MadisoaSt. 
4SJ4 So. Ashland Avs. 
3464 So Scm«S<.
•32 V. 63rd St.

2934 1.9204 St. 
111161. MkttgaaAv^

Geros virėjos vartoja 
daug šviežio, pasteuri- 
zuoto pieno prie viri
mo. Jis pagerina mais
to skonį — prideda 
kvapsnį.

Geros motinos pri
žiūri, kad kiekvienas 
asmuo šeimoj išgertų 
stiklinę pieno su kiek
vienu valgiu, nes jis 
padeda išlaikyti svei
katą.
TAUPYKIT PINIGUS

Pirkite šviežią pieną 
iš reguliari o savo pie
niaus garantuojančio jo 
gerumą. Jis paliks jį 
kasdien pas jūsų duris 
— tai parankus ir tau
pus būdas pirkti.
MIME FOUNDATION, INO. 

A n-on-profit organization 
endowed to glve out scien- 
tlfif fflct8 on gpneral hculth 

105 W.Wackcr Drivo, (Tik tųfo

Didesnė jėga Nervuotiems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zlnku- 
Fosfotdu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforu, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkali&ką fosforą parašo 
daktarai kad sušvelninti ir nura
mini! sujaudintus. svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
'•musidAyčJltno” jausmą.

Tas Jaunus receptas turi tam tik
rą formą : geležies, raudono krauto 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžfiil- 
mul spalvos Ir pilnumo išblyšku- 
stems, ploniems vėidams. Ba to, 
fitTGA-TONB turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Prodėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stlpršsit. Parduoda visi aptlekorial 
sn garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OT, 
— Idealų Lluosbotoją vidurių 25c 
ir 80c.

Stop 
Itching 

SKin
•ryji.., ^ritmnu Z.mo roMabdo 
nl.MJIm. odo. | penkis. Mkund.a 
— ir p«ir.lblnt*a prl. Besamo., 
pulkų. d*d.rvln*.. Ir lib.rlmų Že
mo bevelk stsbukllnssl prašalina 
viKkl&a odos Intaeljaa, kadangi 
k> sydymo ypatybės retai randa
mos kitos, ryduolėse. Visos valml- 
hv^loa užlaiko—Ižo. ž«o. 11. T pa
tintai tvirtas Žema. Du syk ga
re*! rssultatal 31.11,

žemo
F- C B S K. IN I R G I T G T l O tj S

Buy gloves wlth whot 
lt savęs

Notąlk mokėti (to. afl 
dantų mootj. Ustorlna To- 
•th Pauto gaunama po SSo. 
tJaayk. kaip garai ji važ> 
kla. Ją vartotadamao per 
matus sutaupai gg.gą.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

Milw.uk


D R A tJ G A S

GRAŽIOS VESTUVĖS SUCH IS LIFE—mas mūsų darbo ir jėgos žen-
------------ Iklas, prisidėti j Vilniaus va

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 1 davimo darbų. Mes negalime 
ifield Street, gruodžio 10 d. irjar jaunuolė be musų tautos . nieku būdu apsileisti. Jei mes 

denių, be noro jiems ifirbti yra 1 Vilniaus nevaduosiine ir neat
tik nevertingas balastas miųm

SUKAUPKIME JĖGASdarbiu paroda bus atidaryta 
pas Giuibels Bros. Department 
Store, titli Avė. and Smitl.- |Pittsburgtio Žiotos

ŠIS - TAS IŠ WEST tND
HlfSBMO PA

DANGĖS
Lapkričio 27 d., šv. Vincen

to Lyeetuu vaikiau pramoga 
labai gerai pavyko. Taip eard 
party, kaip ir kalakutų laiiny- 
kis parapijai buvo pelningi.
Sėkmės pramogų aiškiai rodo, 
kad vaikinai darbavosi para-
pijus labui. Iš los jų ,Urbuo- JvuMsi. ir gyvose gėlėse, j ,............................ , ,
lės pasuou-v apie trys šaute- nt>i|allk? šešlakai J'"1'
Imt dolerių, kas ŠU& bertai-- . y i,. ši»in ,alkl,s hui l't''kall,ls:a >»

BKADDOCK, HA. — Lap
kričiu 29 d. 10 vai. rytu, šv. 
Izidoriaus baž.nyėiojv, klebo
nas kuli. V. 'V. Abromaitis su
rišo Motin ystės Sakninieiitu Y. 
šeštukų su M. l.eščiuskiūtc. 
Pabroliais buvo L. Pri'zgiutas, 
A. Leščinskas, C. 'I'ragessaris 
ir t'. Leš.:.iuskas. Pamergės A. 
Gelunibauskuitė, A. šešti, kaitė,

•tesis iki gruodžio 24 d.
I “Reikalinga, kad susiJory-
II »j st iprus, bendras Pittsbui g- 
lio lietuviu komitetas tai pz-

i rodai patronizuoti, kad vi-i

pulsime, tai ir Kauno ir visu 
šeimai, draugei. Jei mus kiti; kito neteksime. Ar mes galinu-I*-
paliktų ramybėje, mes gal tu- pakęsti, kati per šimtą ar ke
rėtume teise vien sau save lias dešimtis kilometių nuo 

mūsų priešas grobikas ir įsi-lietuviai žinotų apie jų ir, kad >hlulH ll('lu asmeniškų gytenimu
didžiuma atsilankytų. Kiek gyventi. Bet mes matome, kad ! briovėlis baigtų nustelbti imi- 
galima reikia pritmukti ir žv- ll,u,l,s

A. Suskiūtė 
čiūtė.

A1. Travinčan niesnius zvuus iš

Bažnyčia buvo išpuošta kuo 
Altoriai skendogražiausiai. 

\se ir

Įkilęs prie pirmu.s progos su- 
daryli kontaktu su (iini-bei-
krautuvės 
ment

iš kelių pusių rengia 
jivtuvos ų’pį | pragarinius sumanymus. Mie

gai neturime teisės kitų pul
ti, bet gintis nuo kitų puoli
mo yra ne tik mūsų teisė bet 
ir pareiga. Ta pareiga yjiač

Publieity Depart 
(M r. Lem- 

kokios 
liet m

•n kalba, mūsų kultūra ir mu 
sų gyvybės dalį? Kad jis ten 

i nuolat engtų, h.įaugtų ir žu-
vlvtu mūsų kūno ir kraujo du- 

I ‘ ‘ .*■ . .Ii.' Kad jis grųsintų mums ir 
kad jis pasaliai {dėstų savo

Leščinskai, ju gimines ir šiaip
bės laikais didelė dovana pa- daugelis pažįslainų. Choras, po |V1',.l"'Sl'S'

vadovyste vurg. E. Simone, 
puikiai giedojo per Mišias.

Po šliūlto jaunieji nuvažia
vo nusifotografuoti ir pasiva-|^s lll,lst! pusės parodų tvarkys 

];a žinėti, o giminės ir draugai su d1 rūpinsis visu publieity dar- 
sirinko pas Leščinskus, kur 

vaka- i įvyko smagios vestuvės. Į ves- 
kle-

lapijai

Žiūrėdami Į sunkiai dirban
čius vaikinus ir vyrukai Šv. 
Vincento parapijos sugalvojo

“Prekės parodai ir propa
gandos literatūrų parūpins Lie 
tuvos Generalinis Konsulatas.

išbandyti savo jėgas ir 
nors po Kalėdų suruošti; sa
koma, gruodžio 2b d. 
rų ir senovės šokius. Tas jų su-; tuves atsilankė ir musų 
manytas balius ir senovės šo-1 boinis.
kiai, ne vienam primius tuos 
šokius, kai šokdavo jauni bū
dami savame krašte ir, be a- 
bejonės, sutrauks vietinius ir 
iš apylinkės, nes kiekvienas no 
rėš lietuviškų šokių palrepsė- 
ti. Gabūs muzikantai iš Pitts- 
burgb, McKeu's Rocks įr Car- 
negie surankioti grieš klum
pakojį ir kitus lietuviškus šo
kius.

Blogiausiai yra, ka,d vieti
niai mažai tedirba, net pragy
venimui neužtenka.

Gruodžio 2 d. Šv. .Jono drau 
gija laikė mėnesinį susirinki
mų. »

Bingo
parapije.-

šeštaoienių vakarais 
labui labai sekmin-

Cibukas

SIUSKITE ANKSTI, KAD

Visi svečiai smagiai pralei
do laiką ir taria Leščinskams 
ir Šeštokams nuoširdų ačiū už 
malonų priėmimų, o jaunave
džiams linki linksmaus ir lai-! hinkvkim<

bu ponas tionykurdas, mūsų 
komercinis agentas. Su juo su 
sitiksite per Gimbels žmones.

“Kvietimas į talka via pa
rašytas ir abiem klebonams.

ŠV.

sugyvenimo ir sudary
tų, gražų šeimyninį ži-

‘ Ten Buvęs*

SOUTH SIOE
KAZIMIERO MOKYK

LOS ŽINUTĖS

Vaikučių trumpos misijos 
labai gražiai pasisekė. Gerb. 
misijonierius, Tėvas Bonaven
tūra, trumpuose pamokslėliuo
se nupiešė jiems dorybes, ku
rias turėtų ugdyti' savyje ir 
taipgi davė pažinti ydas, į ku
rias vaikučiai dažniausiai į- 
puola; ragino jų vengti ir jų
jų vietoje auginti' priešingas

GAUTU HRIES KALĖDAS ! ,ms "lw“.s du‘-b..* į klusnumų, teisingumų ir sųži-
PIRKITE DABAR, GERAI nnigii Pne(ler,“‘M atllknnų. Ra
SUVYNIOKITE, GERAI į f1,10 U“Zhai elh pne Sv* Sa’
SURIŠKITE, AIŠKIAI krani.entų:, ..... , .

ADRESUOKITE I . Dekingl vaikuclai «erb- UUf 
; sijonieriui už pamokinunus.

‘ Parcel post ratų ant siunti
nių į Lietuvą yra 14 centų už 
svarų ar dalį svaro. Negali
ma jmsakyti tikrai, kada siu
ntiniai bus pristatyti tiems, 
kuriems .jie yra siunčiami, nes 
kai kuriose vietose muitų į- 
statai juos kiek laiko sulaiko. 
Dėl to, visi dovanų siuntiniai 
į Lietuvą turi būti išsiųsti 
Ruoanksčiausia.

Laiškus ir atvirukus reikia 
l>asiųsti Lietuvon nevėliau 
gruodžio 12 d., 1934. Priruoš
tus Kalėdų siuntinius reikia

kuris šiandien 
“Su geriausiais linkėjimais .deda Vilniaus 

P. Žadeikis, Geu. Konsulas“.
Taigi broiiai lietuviai, ap 

visi šia parodų, pa

didėja šiandien, kai kova prieš grobimų ir laisvoje mūsų kra , 
mus perkeliama Į mūsų pačių što dalyje.' Jei nėra kas ki-j 
namus, į mūsų vidų. Mažiau-, tas, kas mums padeda, mes. 
šia mes turime atsakyti tos patys apsiginsimi •! Mes turi-Į 
kovos užkirtimu bent mūsų me kaupti savo visas jėgas ir 1 
namuose. Visai nesuprantama, lėšas Į krūvų, mes privalume j 
kaip gali atsirasti mūsų tarpedirbti, kariauti savo nekrail j 
jaunuolių ar ir vyresnio am Įjingų karų, kol ji laimėsime.! 
žiaus žmonių, kurie gali būti D laimėti mes galime.. Mes ne i 
abejingi Vilniaus darbui.' To- 1 žinome, kuomet mums susida-Į 
kiems ne vietų mūsų draugėj. • rys gera proga laimėti, gal1 
ir juoba dar žymesnė, garbiu- • greitai, o gal ir ne, bet progų 
gesnė vieta joje! Kiekvienas J bus -- jos ateina. O jei proga 

visai neprisi- 1 ir būtų nepatikimas daiktas, 
darbui jokiu tai mes patvs savo jėgomis tll- 

būdu, neskiria jam jokių lėšų,, rime jų sudaryti. Ir tai vra

ketvirtadienis, gruod. 6, liKH
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CMJLINGS OF THE PATNTER WH0 OVERHEARS SOMS 
D1S1NTERESTED COMMENTS ON H1S W0BĖ

G

NAUJI RAŠTAI.
NAUJOS ADVENTINŠS IR

KALĖDINĖS GIESMĖS
Kų tik iš spaudos išėjo nau 

jos Adventinės ir Kalėdinės 
ti jokiame pavidale! Mūsų I giesmės. Žodžius ir melodijų 

sirodysime amerikonams, kad mokesčių pavidale dalim pri-j vevc.-ų suvažiavimas šiemet pa i Pala^ kun. Zvdanav icius. ILa- 
darė gražų nutarimų: kiekvie |rillol“zavo Pr°L Žilevičius, 

tybės laikymui, tai lygiai i? I nas narys turi pritraukti j, Kalbų tikrino pralotas A. l)a 
Platesnis prauešimas tilps kiekvieno turį būti įr reikalau j VVS dar bent po vienų narį mbrauskas.

sekančiam l’ittsburglio Žinių jama prisidėti mūsų didžiųjų l ai nukreipkime savo pastan-j Liesminėlis 
organizacijų darbui — Vii į gas Į tuos, kurie iš mūsų tar-lPllJ 11

I niaus vadavimo darbui. Kiek j po ir kamieno dykai savo lai- ia*,c- Plikantiems didesnį skai

tai yra parazitas, neverta.- 
su draugės nario vardo!

matysime musų brolių iš Lie- šiandien iš kiekvieno reika- 
tuvos rankų išdirbystę ir pa- laujaina, kad jis savo uarbo

mū i galima. Tik mes turime sukau-! 
Jei pli visas savo jėgas iš naujo. 

Dyko jų eikvojimo neturi bū-

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

mes įdomaujame Lietuvos me-įsidėtų musų draugės — vals
nu

niimerv. K. J. V.
turi 140 pusla- 

34 giesmių. Kaina tik

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

Telefonas PRGspect 1133
Panedėlio, Vtarninko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

“PROVIDttMIJA” JU
BILIEJUS

PHILADKLPBIA, PA.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLAGE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlmaa 5960

Seredomis iki 9 vak.

duodama žymi nuolaida.
Rev. J.

vienas mūsų privalo ir turi ir i kų leidžia ir gaišina. Atves-!cl^’
darbu ir savo lėšomis,' kurie juos i VVS. Įveskime i Kieipkitės antrašusavo

kurios yra ne kas kitas kaip I paprotį, kad kiekviena žiuii ! Žydanaviėius, AnisteriPam, N.
j sukoncentruotas ir ajK-iuopia-i apie lietuvio niiskriaiuumų \ i ai^a DRAUGAS PLTB.

P“Providienije”, ukrainiečių -Įti) kad 5ieluel sllkak 
kataliku benelitini

ĮIniaus krašte atneštų munišj^k’ So. Oakley -^venue- gldiatOmis visų dienų iki 9 v.y. 
<o 5d me- *nau.)fJ’ šimtų narių, n kiekvie-Įtbicag0’ Ilk Kas popietų nuo 3 iki 6,

n i »< 11111 k* \ • 11»1 111.-1«111 -T. i >.
LIETUVIAI DAKTARAI: 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI:
įsikūrė nos l,a’k.vblos — lūkstain-iiii 
unijotlJLjų ir naujų lėšų.

Mūsų darbas plečiasi. Jam

susivieny-1 kaip šioje šalyje 
mas, kurios centras yra ''bū Į graikų - katalikų —
I biladelpliijoj, šiemet mini nkiainiečiu bažnvėia; •’>() m
melų sukaktuves mm įsikūri-,alnž, sllkaklį „.ini ir vvsk. Bo-,'kubiai 't,ikal'ngo.s naujo.-

būtenl, Ta ;H'oga laP«<';'<’i<» <k I l.aėevskis, 25 m. kunigystės ir iv lėšos- Duokime ju! 
ukrainiečiai suruošė iškilmę, ip ,(|
kuri susidėjo iš dviejų dalių 
— bažnytinės ir vokalinei 
muzikaliuos — koncerto.

Prieš piet, graikų - katali 
kiškoj ukrainiečių katedroj

_______ (prie Franklin gatvės) vvsku-
Neseniai mūsų vaikučiai su-! pa> Doliacevski.-, asistoje 

-ilaukė įdomaus dalyko. pie- <lau«(‘Bo kl,ni^b klaike pon-
nininkų Sąjunga atsiuntė įl 
mokyklų atstovę, kuri rodė pa j 
veikslus Pasaulinės Parodos ir! 
sykiu aiškino. Paveikslais ai
škino pieno reikalingumą au 
garn ių vaikučių sveikatai. Jo

tifikalines Mišias ir pasakyta 
atatinkamas toms sukaktuvė
ms pamokslas.

Pavakare, ukrainiečių sve- 
, tainėje (irgi prie Krankliu ga
tves) akyvaizdoje didelės mi-

| atsilankymo tikslas buvo su !r,losį l’asaul'onių, dvasiŠkijos ir 
teikti į amokiuimų sveikatos • '>s^npo Boliase\skio į-

ireika|ui. " į vyko puikus koncertas, su ata-
_______ I tinkamomis kalbomis.

Kadangi Padėkos dienų vai
kučiai buvo liuobi nuo pamo
kų, tos šventės nepraleido Ih- 

jMisiųsti tuojau, kad išvengus1 paiiiinėjįmo. Diena prieš tai. 
paštų užsikimšimų per sun-Į kiekviena klesa turėjo atskirų 
kjausį jiei’MMlų. Del platesnių I programėlį, kuris susiliejo išl 
informacijų nueikite Poreign j įvairių dainelių, eilučių irvei-i 
Section, Now Post Office, AVa-l kalelių piešiančių tos dienosi 
Tiush 9207, local 18.

Emest J. Kruetgen.
Postmaster

i reikšmę. Padėkos dienoje vai
kučiai susirinko išklausyti šv. 

į M išių, kad padėkojus Dievui 
i už apturėtus malones.

i Tel. CANal 0257

mkaktį, kaip Romoj į- 
šventintas į vyskupus. K.V.

AKIŲ GYDYTOJAI

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMUTKKJA1.I.V AKIU 
KFECIALISTAS

Paiengvlns aklų Įtempimą, kurie 
•etl priežaatlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
-no, skaudamą aklų karėti, atltalac 
trumparegyste Ir tollregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 

i Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8 pečiai ė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomoa Valandos nuo 10 iki S v. I 
NedSli'oj nuo 10 iki 12. Daugely at- I 
altiklmų akys aliialMontne be akinių.

Prie progos reikia imž vi nė-1 K*toos pigiau kaip pirmiau. 
_______ _ __________ <712 80. ASHLAND AVĖ.

TcL LAJ ajcttc 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzi’e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėllomls pagal 
sutarti

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

A-tis. "M. V.

SKAITYKITE IB FUATIN

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
▼ai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TrX OANal 0403

10 PIKCE COSMETIC 
SĖT $1.97

Tblw H n l’at.iciin Vivnnl Rot i»ntl in- 
HuflcR fa'*' |>ow'lur. <1.00; Ko'ign, 7<c, 
TImrur C*cam II. L>r pila tory S«.00, 
Partal A^fringcnt >1 75. Bath Kalt 1.00, 
Tollat W..for 1125. r*rr(uiHO 12 75. Hrll- 
Jlanfinr 7<c, Hkm W bitine r 7<n Totai 
Vrtlun SIS 00 Nr«a« lai prlca >197 for all

pievon to Introduce thla liną.

TąrdM .............................
A. d r anai .................................
Siunčiama per paAt< COD

Pinigai grattnamt. Jei 
nepatadkinta*.

Bes Vsu *>8O-5tb Aienu», Nev York

šiomis dienomis K. J. Yai- 
šrmrus, Amerikos Lietuvių E- 
konominio Centro raštininkas, 
guvu laiškų nuo Lietuvos ge
neralinio konsulo iš Xew Vor- 
ko, kuris skamba sekančiai:

“ Buitie Al t and llaiHlicral’t 
PKhibit“ e

“Lietuvos ir Estijos rauk

Ofiso Tel.: LAFayette 2650
Rcz. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA3

O A S X . R A T
4143 ĄUCHLR AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

Res. Phone
EM,Lcuixm1 0UI1

Office Phone
TKIsnffK- 0014

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
Vai.; 3-4 ir 7-9 vai. vakaro

H

f'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 

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

Phono Ganai ^523

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HKMlock S2M

DR. A. 6. RAKAUSKAS✓
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Rezidencijos Ofisas: 285# W. 69th Kt 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredotpis ir Nedtliomls pagal sutarti

DRŪrAMŪNAr
LENTISTAS

1448 SO. 49lh CT., CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv. Ir Fėtn. 10—9 vai.

*147 KO. HALSTED ST-. CH1CAGG 
Pgned. Sarsd. ir Sųbat. I—9 vai,

Dienoms Tel. LAFayette &7M 
NaKUoUa Tat CAKal 040*

DR. A. J. JAYOtt
Office: 2643 W. <7th Street
Vai.: 2 ik! 6 po pis t, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo, pagal sutarti

OfRce Tel. REPj.bUc 7898 
Re*. Tel. OROvehUI 0817

7017 M. EAUU1ELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3433 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

▼ai 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
NedėlfrJ tuslU|U9

Res. PROspcct 8059

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH ULVLS1ED STREET 
Rczkk'u.-IJa 6800 So. Artėliau Avė. 

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

DR. 6.1. BLDŽIS
Tel. CANal 8123

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampus Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6133

I Office I’hone
PROspcct 1028

Res. and Office 
2*5*1 So. LeuvKt S»

CAJfAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicą<o
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 te * P, M. 
Sunday by Appolntnaeat

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ąve*
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOUlcvąrd 7**0 
Namų Tel. PROspoct 10»0t

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Baredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

0631 S. Califomia Avė.
Telefonas ItEPublic 7888

Tek DOULevard 7043

DR. C. Z. VEZtt’B
DENTINAI*

4645 So. Ashland Atr.
arti 47tb stsast 

▼ai.; nuo 9 Iki • vakare
Pasėdoj pegęi _____

~DURUŠŠELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WBST 09th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 61<1 

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

Tel. OUso BOULevara
Rea VICtory 2843

DR. A. J. BERTAS#
Ofiso vai. nuo 1-1; nno756 W. Sfith StM»t

DR. T. DUNDULIS
GYDTTOJA8 IR CHIRURGĄ*
<157 ARCHER AVENUE

TeL VIRglnla 0038
Oflao vak: S—< to *—* 9 m.

Nedaliomis pagal sutarti

ĮVAIBŪS DAKTARAI:

! DR. CHARLES SEGAL
(IIP ISI A M

<729 8o. Ashland Av*.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryta nuo 2 Iki 4 
▼al. po piety fr nuo 7 Iki 8:20 vai.

vakaro. Nedėllomls nuo 18 Iki 12 
valandai dienaYpi«biof« MIDw«y *aaa

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek YAItdtt 09R4

IU-z,: Tol. ?L4aa ^400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v. 
Nadėldlep'ah' ųuo Į 0 iki 12 diena
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Marijonu Kolegijtss Rėmėju 8-sis Šen
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 

3 Seimas įvyksta sekmadienį, 
gruodžiu 9 d., 2 vai. popiet, 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, 2323 \V. 23rd 1*1., Clii- 
eagu, J ii.

Idos įvyksta Aušros Vartų po
ra p. bažnyčioje, 10 vai. Šv. Mi
šios ir pamokslas visų Kole
gijos rėmėjų, geradarių ir sei
mo dalyvių intencijai. Iškil
mingose Mišiose giedos Auš-

Gerbiamieji Marijonų Rė- ros Vartų 
mojai uoliai darbuojasi ir de-Į vadovaujant gerb. varg 
da pastangas padaryti šį sei- zapui Brazaičiui. Pamokslų sa
mų sėkmingiausių vienų. Jie, kys gerb. kun. Juozapus Svir-
seimo naudai rengia pramo-

kai atidarys seimo posėdžius klO 4111110 MCVO AP į tikrai nuoširdžiai dirba kuo-| 
ftve. Panelės Marijos himnu. ^0 ™UJUninaniini pOs labui |
Seimo renginio pirmininko pa- YAlZDOS I AR AP, JOJ į ^ad parodyti, jog mes įver-
sveikinimo kalba, prezidiumo, ----------- tinanie jų nuopelnus, kuopa
mandatų, sekretorijato, spau- ( Ketvirtadienio vaKurų, gruo'nutar? savybės vaka-
dos ir rezoliucijų komisijų ri- (lžio G d. mokyklos salėje pra1'*’'1! valdybai pagerbti. Pramo 
likimai. Rėmėjų skyrių svei- sidė-s liaudies kursai. Reikėtų o*’*1*’ įvyks Stirbių namuose, 
kildinai, apskričio ir Centro 'aštuoniolikiočiams pusinaudo-1 prašomos nepamiršti,
valdybų pranešimai. Referatų • ti šita nepaprasta proga ir pa- .i°X sekantis kp. susirinkimas

jiarapijos choras,į skaitys gerb. dr..Aleksandras 
.luo-j J. Jovaišas, M. »S. Sumanymai 

ir rezoliucijų priėmimas. Sei
mo uždarymas 5 vai.

bus pas Stirbius, 4403 S. Cam
pbell Av. Ta pačia juoga bus 
gerbtos jdrniiausiai į šių kuo-

skas, Šv. Mykolo parapijos Clii
;as, kurios gerai pavyksta; o- vagoje klebonas.
rganizacijonis, draugijoms ir Po pamaldų, 12 vai., pa
brolį joms išdalinėja pakvieti- rupijos svetainėn, visiems be

ndri pietūs ir draugiškas pa
sišnekučiavimas.

4. Po pietų, seimo dalyviams 
bus duodama proga aplanky
ti Marijonų vienuolyno kop-l Kolegijos Rėmėjų 19

Sein?,o Rengimo Vadovybe

MARIJONU KOLEGIJAI 
BUNCŪ PARTY

Kaip visuomet, Briglitonj 
Parko sųjungietės remia visus] 
gerus ir kilnius darbus. Šį 
kartų nutarė dalyvauti para
pijos jubiliejaus bankiele.

Korespondentė

Kiekvieno kutuliko yra 
priedermė remti ir platinti 

katalikiškų spaudų. Katalikiš
ka spauda nurodo žmogui iš
ganymo kelius į milžinas!).

siklausyti. garbingų profesijų 
rialų - kalbėtojų, kurie per vi
sų eilę ketvirtadienių gvildens 
įvairius įdomius klausinius iš į PQ grasiusios nares 
visokių mokslo šukų. įžanga 
bus veltui. Laukiame skaitlin
go atsilankymo.

DRAUGO’ KALENDORIAI 1935 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

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

gydomoms ligomis sergantic, Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
ji, kad gauti stebuklingų per,dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei- 
dynių. sti užsilikusias prenumeratas. Draugo agentai

Be to lar pamatysite: visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų-
1) Istoriškus paveikslus iš . >, »i • . 1 « . ” ,

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietą, — Sol
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą (Worlds 
Fair),

4) Komediją, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL- !
DŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, gruodžio G d , par. 
salėje, Mt. Carinei, Pa.

Nedėlioja, gruotlžio 9 d., par. 
salėje, Girardville, Pa.

Subatoje, gruotlžio 15 d.
Kun. Ežerskio parap. salėje,
Wilkes-Barre, Pa.

Nedėlioję, gruodžio 16 d., 
par. salėje, Kingston, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avė., Chicago. III.

ĮDOMŪS judamieji 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

Dievo Apvaizdos Moterų Rė Į SVC. PANELĖS 
mėjų draugija savo rengiamų p<g» į įį į į m
bunco party dėl svarbių prie-

WKST SIDE. — Marijonų i žas?ių perkp,- is ketvirtadie-

lytėlę ir knygynų, “Laivo” iri ruošia bunėo party, 
“Draugo” redakcijas ir spau-l Vartų parapijos s

sk\i ius j gruodžio L“, d. ant antra-
Aušro? Į jįenio gruodžio 18 o. Šitos 

vetainėje,

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

stuve.
To pietų, ti30 vai., Ma-

I 2323 W. 23rd PI., Chicago, 111., 
' S vai. vak.

j draugijos narės uoliai darinio 
Jusi, kad užtikrinus 
jiasisekimų šitam parengimu:

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa- 

geuau.-ių gauiyje Prancūzijos miestų

mi s, nuoširdžiai užprašydami 
geraširdžius dalyvauti šeiniau 
ir paremti katalikybės, tautos 
ir apšvietos kilnųjį dailių; 
odiig ir planingai veikia, Die
vui padedant, numatomi gra
žūs ir pelningi vaisiai.
Šioji nustatyta seimui tvarka:

1. Aušros Vartų parapijos
svetainėje, sekmadieni, gruo-1 rijūnų Seminarijos klierikai, 
džio 9 dienų, 9:30 vai. ryto. j Aušros Vartų bažnyčioje, at 
atvykusieji šeiniau atstovai ir giedos kateuralinius mišparus 
svečiai bus papuošti Kolegijos
aštuntojo seimo- ženkleliais.
Todėl gerb. atstovai ir svečiai
maloniai prašomi paskirtu lai
ku būti jiarapijos svetainėn.

2. Seimo iškilmingos pama-

Rengimo komisija ir šiaip 
Kolegijos ir Seminarijos rėmė- 
jai-jos uoliai darbuojasi va- 

ir bus palaiminimas Švenčiau- karėlio pavykimu. Tikietm 
siuoju Sakramentu. ! platina, renka dovanas, kurių

G. Po pietų, 2 vai., parapijos! jau daug surinko, ir kviečia 
svetainėn susirinkus visiems visus renienčiuosius savo gan 
gerb. atstovams ir svečiams,j siu prisidėjimu kilniąsias j- 
Marijonų Seminarijos klieri- staigus.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Parapijos metinė vakarienė 
šauniai pavyko. Žmonių buvo 
jiilna didžioji salė. Visi links 
mai praleido keletą valandų, 
gėrėdamiesi gražioms vaišėms 
ir programa, kurių išpildė mo
kyklos vaikučiai ir K.-Sabo
nis su savo choristais.

LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa

Praėjusį trečiadienį buvo iš
kilmingai palaidotas a. a. Ka
zimieras Valentinas. Tai bu
vo jiavvzilingas katalikas ir 
geras parapijonas. Ašt.1

I

LABAI DŽIAUGIASI

Spaudos Darbus

BRIGIITGN PARK. — Mo- 
, teių Są jungos 20 kuopos na- 
’ rėš džiaugiasi, kad šių metų 
į valdyba: Statkienė, Panavienė, 
Baliūnienė, šriupšienė ir Ša
tienė sutiko ir ateinančiais 
metais kuopai vadovauti. Ma
lonu jiabiėšti, jog ši valdyba

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

9B

jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas1 metams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpedalLstat iškalime Ir lšdirbi- 
me visokių rūšių paminklų Ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*.

MOUNT C ARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PKMSACOLA *011 
BELMOMT >485 

, Office: HILLSIDE SHOB
Vincent Ronelll, aaer.

Visi Telefonai:

Yards 17414742
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

VENETIAN MONIIMENT CO, INC.

GRABORIAI:
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausfa 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi*ntl
Tek OAMal >515 arba >51*

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8. 49th Ct Cicero, HL
_______ Tet, GIOgRO &M7

Tok LAVayettc 357i
J. Liulevičius

G ra bortas 
Ir

nalsanušilojas
Patarnauja Chlca 

goję ir apylinkėje.
Didelė ir graži _ 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avc.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

TBD&JAS
1646 West 46th Street
TeL BOt levard 5903—341*

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturima sąryšių su firma 

tuo pačiu vardui

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 Ir BALBAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangiu
718 West 18th Street 

Telefonas MOMroe >377

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |2i.00 Ir auktčiatt 

Modsrntžka koplyčia dykai
Tol CAJlai *174 

U.______ __
M8 W. IMth Ht.
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VIETINES ŽINIOS T0WN OF LAKE ŽINELĖS

ŠIANDIEN PASKAITOS 
VISUOMENĖS KUR

SUOSE

Sitai, savaitės bėgyje vėl mi
rtis pakirto a. a. Klžhietų Ko- 
rsak. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

Pranešimai
PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Cicero prakalbos įvyks gruo 
I džio 14.

Brigbton Parke gruodžio 16.
Town oi' Lake gruodžio

ėst Šitie gruodžio 19. Į Teklė Bondzinskienė. Per ge- Naujienose gruod. 4 ir :• i
Lapkr. 28 d. palaidota a. a.

Darius - Girėnas Post No. 
271, American Legion, netln-Į 

lyvaus laidotuvėse Antano Mi-, 
ėiulio, kuip buvo garsinta I

Visuomenės kursu vadovybė 
skelbiu, kati šį vakari) įvy

ki tos kuopos prašome pra
nešti dieni), kurioje norėtumė
te, kau pas jus įvyktų šios

galingas Mišias P. Pieržinskie 
nė gražiai giedojo solo prita
riant dviem smuikams. Laido

menų. Antanas Miėiulis nebu
vo narys viršminėto posto. Ne 
žinomu, kus jis yru ir koki;’ Žiūrint pro delną jau ar dešimtųjų skūra!

Ketvirtadienis, gruod. 6, 1934 

Kų tik išėjo iš spaudos

“Pašaukimas į Dvasinį 
Luomę”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

tuves tvarkė grab. J. Eudei-! teis? turi vartoti n,as’J Posto 
i ir valdybos vardus.
■ Darius - Girėnas Post No. 

Gruodžio 1 d. palaidotas se-|27, T,1() Aniorican Legion
of III.

Commander
(Pavardė neišskaitoma)

ksta paskaitos Šv. Mykolo, l nepaprastai įdomios prelekci- 
l)ieva Apvaizdos, Nekalto Pra • j°s-
sitlėjiino, Šv. Antano ir Aušros) Taipgi nutarta surengti bu-
Yaitu pnrnp. salėse. Paskaitas j neo party apskričio naudai, jnas &v- Kryžiaus parapijonas,• pep 

1 kuris bus Šv. Kryžiaus para-,a* u- Konstantas (’ikanauskas

kini.
jo

Balšavikų Kasiejuj prasidė 
“rojaus” klynijimas. \'i-

KUCIOMS
Vartokite Kalesnes plotk<*- 

les su lietuviškais parašais, pa 
sveikinimais ir linkėjimais,

.lei jie tokį marsavimą su- šios Kalėdinės plotkelės vi- 
organiznotų, aš ir gi prie ja įsiems teikia daug malonumo, 
prisidėčiau ir visus vabalus,! nes turi gražius ir aiškius pa

pijos svetainėj, gruodžio 13 d.,’’nivVs &v- Kryžiaus parap. ko-
2 vai. popiet. Į komisijų iš

sirinktos Sudeikienė, Kašinskie-l 7
! nė ir Lukauskienė.

skaitys šie prelegentai:

šv. Mykolo parap. salėj —
Sakalas, dr. Jovaišas 

dr. Paukštys.

Dievo Apvaizdos — dr. A. i Apskričio vice pirmininkė 
Rakauskas, ark. M. Žaldokas k. Sriubienė nuoširdžiai ragi

no sųjungietes lankytis į Fe
deracijos rengiamus Liaudie?

ir komp. A. Pocius.

Nekalto Prasidėjimo — Pr.
Gudas, adv. K. Savickas ir dr. 
P. Atkočiūnas.

šv. Antano — dr. B. Nau-( 
sėda, Al. Kumskis, dr. Vins-j 
kūnas. i

Aušros Vartų — P. šalti- 
mieras, dr. J. Simonaitis ir St. 
Pieša.

Universiteto kursus. Cicero k u 
rsai palikę žmonėse gero įspū
džio.

mitcto narys. Laidotuvės bu 
vo iškilmingos su trejomis šv. 
Mišiomis. Laidotuves tvarkė-.]. 
F. Eudeikis.

Gruodžio 3 u. gražiai palai
dotas a. a. Vincentas Mikutis. 
Laidotuves tvarkė I. J. Zolp. i

Gruodžio 2 d. iš Šv. Kry
žiaus lig. tapo jau parvežta

Vieton korespondentės grong Kisielienė. Sėkmingų o- 
peracijų padarė dr. S. Brenza.

Dar tebeserga donas Venc
kus, automobilio auka. Ligonį 
prižiūri dr. S. Brenza.

ŠV. KAZ. AKAD. ALUM- 
NIEČIĮJ DARBUOTĖ

BAZARAS VIENUOLYNO 
AUDITORIJOJ

VIENINGAI DIRBA Šių savaitę visos Šv. Kaz.
------------ Akad. alumnietės ypatingai

Moterų Sųjungos Cbicagos l daug dirba prie dovanų, ku- 
apskritis laikė susirinkimų1 rios bus atiduotos laimėtoja- 
Marquette Parke parapijos sve, ms per tris dienas, gruodžio

J. Krenciui, 1809 W. 46th 
St., važiuojant į Springfield, 
netoli Bluemington pasitaikė 
nelaimė. Važiavęs su juo N. 
N. buvo sužeistas. Dabar jau 
pasveiko.

sus, kurie nenori džiaugtis to Limbas, mizeriokus, solomsko- i veikslus iš Kristaus gyvenimo.
“gėrybėmis,’ “lais kus; vienu žodžiu, visus ščy- Plotkelės įvairios spalvos, pri- 
lygyb“, kruninu ji rus balšavikus tuo savo vož-; menančios mums atgailų, ne-

“ rojaus sargai šautuvų kili-, nu delnu švelniai glostyčiau. I kaltybę, viltį ir krikščioniškų, 
komis varo lauk. ' ------------

ve
rojaus 

$» i r

, ------------ [broliškų meilę, dangaus links-
Pas mus, Amerike, kai gu-j \ ienas praletariskas poei- jnybes ir daug kitų dorybių.RAŪIU

Visiems patinka Budriko ra 
dio programai, bet praeito se ' 
kmadienio iš WCFL, 1 v. vpa 
tingai patiko. Programas atsi
darė su lubai gražiai sugrota 
maršu (Medinių kareivių pa 
radas). Labai maloniai, švel
niai smuiką ir pijanas sugro
jo popularj šokį padespanų 
Dvigubas kvartetas, solistai ir 
merginų trio išpildė likusių 
programo dalį. Prasidėjus Ma 
kalų šeimynoj krikštynoms, pa 
miršome kur ir kuomi esame, 
taip labai veikalu domėjomės. 
Ačiū Budrikui už tokių pro 
gramų parūpinimų.

Pasiklausykime Budriko se 
kančio programo šį vakarų. 
7:30 vai., iš stoties \VHFC, 
1420 k. Būsime net patys sau 
dėkingi. Entuziastas

verrnarias kada-m kada pada- į as nesenai Bruklyno Bimbt - 
ro mažų paklynijimų, tai | gazietoj šitaip giedojo api 
paėmę vienų-kitų zajadlų ba!-[kapitalistines kontres: 
šavikų kai kokį buržujų palv-Į “Jau laikas man atbusti, 
di į šipų, įsodina ir su pašė I
nuvone pasiunčia ten, kur jis į 

Balšavikų “ro-
tokio zokono nėra (bn

jis kapitalistiškas.) Tenai ne

kiaules garu'
fjuj”

vienų, bet tūkstančius išvaro j. 

j laukus, isako išsikasti duo- i 
bes, sustoti prie jų, o komisą-Į

“Ir rimtai pamųstyti, 
“Mieguistas savo akis 
“Jau plačiai atidaryti, 
“Kas daros toj šalyj, 
“Kur pabaiga mūs vargų? 
“Kaip greit ištruksime 
“Iš šių nelaisvės nagų.’’ 
Pasirodo, padaryta mistti-

Plotkelės gaminamos elektri- 
kinėmis mašinomis prityrusių 
kepėjų. Tūkstančiai plotkelių 
jau išsiųsta ir nuo visų gauta 
pagyrimo laiškui.

Norintiems pamatyti siun
čiame plotkelių ir vokų pavy
zdžius. Plotkelių reikalai? 
kreipkitės šiuo adresu:

BR. VLADAS CIBULSKIS 
2334 So. Oakley Avė. 

Cbicago, 111.
Tel. Canal 7790rai šautuvais pykšt į kaktas įkas. Daina buvo skirta Rasie- 

ir. .. atliktas kriukis. jaus balšavikų “rojaus“ gy
------------ ventojams ir turėjo būti į<li-

Lietuviški balšavikai, kurie Izviestijoj, tik per mis-
tiek mučijas dėl politinių ka- 'Lukų pateko į Bimbos gazie- 
linių kapitalistų kontrėse, da- ’!l- 
bar turėtų “alkani“ niaršno-
ti į Vašingtoną ir užatakuoti Musų policija andai sugavo 
balšavikų ambasadorių, kaip vienų raberį, pas kurį rasta

PARSIDUODA grosernė i r 
bučernė. Turim kitų biznį. Pa
rduosime visai pigiai.

TONY PETROKAS
3401 Lituanica Avenue

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studio su Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST «3r<l ST.

Lapkr. 27 d. mūsų 8, 7 ir 6 
skyrių mokiniai Šv. Jurgio ba
žnyčioj giedojo šv. Mišias, kad 
pagerbus J. E. vyskupų kanki
nį T. Matulionį.

tainėje. 9, 10 ir 11.

Suvažiavusios iš visų kolo- Šv. Kazimiero seserų vie
niju, galima sakyti, gabiausios t nuolyne įvyks metinis bazaras.

Be sesučių gražių rankdarbių, 
bus ir alumniečių “booth’’

Jeigu ir buvo kada nesutiki-i kurioje rasis “noveliškų rodi- „_____ _ ____ _ ~.......... . __ .... ,
mu apskrityje, dabar, dėkui nių“. Skyrių tvarko komisija 1 žiaus parapijos bazaras. Rap.|Įies A 1 P1* ® Nau-į tiese rėva iucijas ’e įa, nuo 

ieviri. .h, nėra. Tas narodo. 16 E. Nutautaitės. S. Morkai ________________ jos (iadynės choras. Be to, pa.pat.es Ras.ejaus halsav.hu,|

veikėjos, gražioje nuotaikoje 
svarstė organizacijos reikalus.

Dievui, -jų nėra. Tas parodo, 
jog mūsų katalikės moterys 
darosi brandesnės veikėjos.

Per gruodžio mėnesį Mote
rį) Sųjungos Cbicagos apskri
tis vajaus užbaigimo proga re
ngia paskaitas įvairiose kolo
nijose. Šios paskaitos daugu
moje bus medikalio pobūdžio 
ir specialiai taikomos mote
rims.

tės, O. Sloksnaitės, O. Butri 
mienės, ir O. Grigonytes ir pi 
rmin. V. Jasinskaitės.

Gruod. 9 d. bazaras prasi 
dės ir “penny sočiai“ ankst 
popiet ir tęsis visų dienų; k: 
tomis dienomis publika Už
leidžiamą vakarais.

Pasiryžkime nors sykį apla
nkyti jų “parodų“ vakarais,' gailėsite. Visas pelnas skiria- 
gruod. 9, 10 ir 11 <1. Bronė mas seserų naudai. A. Š.

Gruodžio 2 <1. baigės Šv. Krv

CICEROS ŽINIOS

Praeitų sekmadienį klau
siaus Progress Furniture krau 
t avės ranio programos iš sto

jie dažnai padaro kitų kon- [ ‘Įniktai pavogti tų pačių dienų 
trių ambasadoriams, jeigu tu J Čikagoj ir New V orke. 
ri bent kiek žmoniškumo ir — Kokiu cūdu tu galėjai tų 
pasigailėjimo politiniams su-1 Pa,,ių dienų aprabinti žmones ®**,ewood 5840 5888 
kiteliams. Juk kuogi skiriasi Čikagoj ir New N orke1 — pa- 
I alšavikai, kurie kitose kon- , klausė raberio Jitektyvų biu JOHN B. BORDEN

GERI VALGIAI SUSIDEDA 
Iš VAISIŲ, DARŽOVIŲ

IR PIENO

Yorke turiu savo
tiekta daug įdomių pranešimų ( kurie norėjo sukilti prieš da- J skyrių, atsakė raberis. 
apie Progress Furniture krau- kantinį dar aršesnį carų, negu 

: tuvės biznio eigų ir Cbicagos buvę Nikolajnškos, ir komisa- 
I lietuvių veikimų. Jostra rus, lupančius savo vergams

Nekalto Prasidėjimo draugi
ja rengia buneo partv, gruo
džio G g., 7:45 vai. vakare. Po1 
vanų bus kuogražiaūsių rank
darbių. Naiės kviečia visus, 
jaunus ir senus. Atvykę nesi

i -L * ' »

Gerkit ir Reikalaukit

Telefonas-telegrafas — vie
natinis žmogaus su žmogum 
pasikalbėjimas, už kurį reikia 
mokėti.

Žemė — turčių rojus.

Lietuvis Advokatas 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name) 

Val&ndoa Raadlen nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas R E Public 9BII0

KALĖDOS LIETUVOJE
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios, 

įspfuungos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai, 
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio 
“Draugo“ laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas. 
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis 
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimų.

Dienraščio “DRAUGO“ laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

b
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MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tch TAED8 UOS

BANKAS
F LIETUVIAMS
Taupykit savo pinigu? 

šiame banke

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th 1*1.
Narys FRDERAL 

INStJRANCE KOKI’OK^CIJOK

Anelvs! Kam mokėti aukšta kainą, 
koomet galite pasipirkti Tropicair ga
rantuota v-oga ir Šiluma. Vartoja
mos suvi'rS 5.000 namuose. Scrcenlngs 
— $4.75; Mine mn — $5.75; I aini p 
arba Egg — ta 00. •

NOItTHERN COAI, CO. 
I.n\vn<lal<- 7.100 Mcn-liMiu- 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cbicago. III.
TEtu REPCBLIO 0409

Katrie perkate anglis 18 
dralverlų, siųskite juos } 
CRANE COAL CO Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
Plnfgų.

Per Pasaulini Karą. valdžia, bnn- 
dytlalma sutaupyti nuilsto, pravedė 
seriją "be kviečių”, "be mėsos”, "be 
cuk-ans" Ir k . dienų, kuomet plli'e- ' 
člal buvo praftoml susilaikyti nuo ' 
valgymo tu maistų. Net ant tų dle- j 
nų, kuomet nebuvo Jok'os restrlkel- • 
Jos, žmonės vartoto kuomažlansiaf 
kvločlų. cukraus, klausinių Ir Švie
žios mėsos Kiti m-Ustal buvo varto
jami vieton s, j u'nėtų, bef kaip pa- 
praital. nebuvo tinkami I

Viena motina, kuri mėgino savo 
Šeimyną pasotinti ir tuo pačiu laiku 
boti patri’iotlSkai taupi. vadindavo 
daugnmą Slų maistų "vėjų pudingu”. ' 
Tuoml JI pareiškė, kad nors Sis mais
to* turlijo svorio, Jis neturėjo Jokio I 
maistingumo. Ir nors patenkino tuo- | 
Jan» pavalgaus jo, žmogus greit Ir 
vėl išalkdavo.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BERK.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREVING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Y ardu 2084 -------------- arba---------------- Boulevard 7179

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

, -« ’115 R - ’ z?
♦Flhlhl UiVICZ £■ (o-

, M0RTGA6E BAMKERS

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

SUKYS - DOODY - ANIONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

J
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