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LENKAI NEIGIA RYTU LOKARNO PAKTA
HE JAUČIASI, KAD PRANCŪZIJA 

SKAUDŽIAI ĮŽEIDUSI JUOS
Sako, sudarė planus be lenkų ir 

ragina prisidėti
VARŠUVA, gr. 13. — Pra 

nešt kad Lenkijos diktato
rius maršalas Pilsudskis stu
dijuodamas Prancūzijos notą 
Lenkijai dėl rytų Lokarno 
pakto randa, kad prisidėjimas 
prie šio pakto yra nebegali
mas.

To neprisidėjimo priežastis 
yra ne 4a, kad tjfltų jau per | 
daug tų visokių paktų, bet ta, 
kad lenkai jaučiasi, kad Pran 
elizija pažemino juos. Pranėj 
zai sustatė rytų paktui sniulk j 

menas su bolševikais, suigro- 
ravę lenkus. Dabar gi jie ir 
kviečia Lenkiją prisidėti prie 
pakto. Niekados, atsako mar
šalas. Lenkijos garbė yra 
svarbesnė už tuos paktus.

VARŠUVA, grlS.^— **rini 
eas Janusas Radzivilas, len-! 
kų Reimo užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas ir Pilsud-; 
skio nepartinės unijos vice- I 
prezidentas, aiškindamas sp- į 
audai apie lenkų prancūzų. 
nesusipratimusi stačiai kalti- Į 
na Prancūziją. Jis nurodė, 
kad kalba užsienio reikalų mi i 
nisterio Beeko vardu.

Prancūzų lenkų sąjunga, 
sakė princas, lenkams yra už 
sienio nusistatymo pagrindas. 
Lenkijos diktatorius marša
las Pilsudskis ne vieną kar
tą apie tai painformavo Pran 
eliziją. Tai yra padarę mini- 
steris Beckas ir pats prezi
dentas Moscickis.

Nežiūrint to, Prancūzija 
niekus daro iš Lenkijos ne
priklausomybės. Be pasitari
mo su Varšuva Prancūzija 
deportuoja lenkų darbininkus, 
o prancūzai kapitalistai sava
rankiai įsiveržia Lenkijon ir 
ją eksploituoja.

Radzivilas sako, kad Len
kija neturi pasiryžimo kištis 
j Dunojaus ir Balkanų prob
lemas, nes tas yra netiesiogi-j 
niai jos reikalai. Kas kita y- 
ra su rytų Izikarno pakto su
manymu. Sis reikalas yra 
tiesioginė lenkų problema, ka 
dangi einasi apie jų santy
kius su Rusija, Vokietija ir 
Pabaltijo valstybėmis. Nežiū
rint to, Prancūzija tuo klau
simu nenori betarpiškai pa
sitarti su lenkais ir tik nuo
lat šaukia, kad Lenkija pri
valo prisidėti prie minėto 
pakto.

Štai ir yra tas, kad Len
kija nenori būti Prancūzijos 
pastumdėlė ir daryti tai, kas

Prancūzijos nurodoma. Rad- 
zivilas peikia prancūzų spau
dą, kuri taip pat nesiskai.o 
su Lenkija ir dar daugiau 
pagilina tarp abiejų valsty
bių nesusipratimus.

Prancūzų spauda visą lai
ką informuoja pasaulį, kad 
prancūzai yra įdėję didelius 
kapitalus Lenkijoj. Tas netie
sa, sako Radzivilas. Be lenkų 
aiškaus sutikimo prancūzų ka 
pitalas pats įsiveržė Lenkijon 
ir stengiasi išnaudoti lenkų 
darbą, markintus ir visą eko
nominį stovį.

Radzivilas griežtai užgina,- 
kad Lenkija būtų padarius ko 
kį nors susiartinimą su Vo
kietija žiemių vakarų Euro
pos reikalais. Anot jo, lenkai 
su vokiečiais vien tik sutarė 
nutraukti savitarpius ki vir
čius ir visą savo Veiklą su
koncentruoti savitarpiai nau
dai. Lenkija nepadarius Vo
kietijai nė mažiausios politi
nės koncesijos. I/enkijos pa
daryti nepuolimo paktai su 
Maskva ir Berlynu neturi 
nieko bendra su lenkų prancū
zų sąjunga.

Jei Prancūzija ir jos spau 
da nepakeis savo nusistatymo 
Lenkijos atžvilgiu, sako prin
cas, ir toliau tarp abiejų 
kraštų gyvuos nesusiprati
mai.

ČEKAI KARALIŠKAI PA
SITIKO MINISTERI

PRAHA, gr. 13. — Čeko
slovakijos užsienio reikalų m« 
nisteris Benes grįžo iš Žene
vos. Jis stačiai karališkai pa 
si'tiktas ir sveikintas, kad jis 
taip energingai gynė “mažo
sios santarvės” vienybę ir 
reikalus.

ŠKAPLIERIAI PENKTI
NUKĖMS

NEW Y0RK,~gr. 13. — Jo 
Emin. kardinolas Hayes pri
ėmė dr. Aliau R. Dafoe, Ka
nados gydytoją, kurs dirbo 
gemstan^ pagarsėjusioms Din 
nne penktinukėms mergaitė
ms, kurios laimingai auga 
Kardinolas pašventino ir 
toms penktinukėms dovanojo 
penkerius škaplierius.

0TTAWA, gr. 13. — Ka
nada 1935 m. išleis 100,000 
sidabrinių dolerių Anglijos 
karaliaus pagarbai.

i

AMERIKOS KATALIKŲ 
ISTORINĖS SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
BUS IŠKILMINGAI PRIIM

TAS APAŠTALIŠKAS 
DELEGATAS

AVASHINGTON, gr. 13.—Į
Amerikos Katalikų Istorinė 
sąjunga turės metinį suvažia-1 
vimą Mayflover viešbutyje 

• gruodžio mėn. 26 iki 29 <1. 
imtinai. Suvažiavimas suren- I
gs iškilmingą priėmimą apaš- i 
fališkam delagatui Jo Ekse. 
Arkivyskupui A. G. Cicogna- 
ni. Tas įvyks gruodžio 26 d. 
vakarą.

Priimant valdybos narių ra
, portus ir renkant naują val- 
jdybą suvažiavimo sesijai pir

mininkaus sąjungos preziden
tas M. IVilliams, Comnion 
wealtb redaktorius. Pilnaties 
sesijai pirmininkaus U. S. vy 
riausiojo teisino teisėjas Pie-j 
rce Butler.

AUSTRUOS KANCLERIS
VENGRŲ SOSTINĖJE

BUDAj'ESTAS, Vengrija, 
gr. 13. — Atvyko čia Austri
jos kancleris Kurt Schusch- 
nigg. Vengrų vyriausybė ne
paprastai iškilmingai jį pasi
tiko, kadangi tas yra jo val
stybinis vizitas. Be to Aus
trija yra ištikimiausia Ven
grijos sąjungininkė.

Kancleriui draugauja Aus-į 
4rijos užsienių ministeris ir 
kiti valdininkai. Vengrija jau 
čiasi laiminga turėdama tokią 
draugę, kokia yra Austrija. 
Šias abi valstybes remia Ita
lija, kurios pastangomis T. 
Sąjungoje bus reikalaujama, 
kad austrams ir vengramsj 
būtų leista daugiau apsigin- į 
klnoti. |

SUŽEISTA 150 ASMENŲ

LlVERPOOLIS Anglija, 
gr. 13. — Šiandien paaiški, 
kad 150 asmenų sužeista va
kar koncerto metu sulužus 
aslai Šv. Klemento mokyklos 
auditorijoj, kur buvo susirin
kę apie 500 asmenų.

36 sužeistieji yra ligoninė
se. Kai kurie vargiai išgis.

PIRKS DAUG ŽEMĖS

TNDIANAPOLIS, Ind., gr. 
13. — Krašto vyriausybė pla 
nuoja pirkti 50,000 akrų že- | 
mės plotą ir pakeisti naciona-, 
liu parku. Žemė įdirbimui y-| 
ra netinkama. Ūkininkai bus 
nukelti į kitas valstybes, kur 
yra derlingesnė žemė.

EUDERNAIORIU
KAPRISAI YRA 
“ĮSTAIYKAr

MEKSIKOJ KIEKVIENAS
STAMBUS BEDIEVIS

GALI DARYTI, KĄ NORI
MEXICO CITY, gr. 13. - 

Pueble. valstybės gubernato
rius Palenria paskelbė nau
jas religines taisykles visų 
denominacijų dvasininkams. 
Jis skiria kiekvienai denomi
nacijai tik po 23 dvasininkus, 
kurie neituri būt jaunesni 
kaip 50 m. amž. ir turi būt 
vedę. Visa valstybė padalinta 
į 23 distriktus ir dvasininkai 
iš savo diatriktų negali per
eiti į kitus ir ten eiti savo 
pareigas.

Normaliais laikais Puebla 
valstybėje dirbo 208 katali
kų kunigai. TaR buvo mažas 
skaičius, kadangi vienam ku
nigui buvo apie 4,000 katali
kų. Dabar gi gubernatoriaus 
įsakymu vienam kunigui bus 
apie 50,000 tikinčiųjų. .

Kitų denominacijų žmonių 
valstybėje yra nedaug. Ne
žiūrint to, jų dvasininkų skai 
čius pastatytas lygiomis su 
katalikų kunigų skaičiumi.

ANGLIJA SUSTABDĖ VEN 
GRU DEPORTAVIMĄ

LONDONAS, gr. 1.3. -- 
Anglijos užsienių reikalų sek 
rotorius Simon pranešė par
lamente, kad Jugoslavija su
stabdė vengrų deportavimą. 
Tas padaryta dėl Anglijos vy 
riausybės protesto.

Be to, Anglija dar galvoja 
apie tai, kad dalį deportuotų 
vengrų atgal grąžinus Jugo
slavijon, kur jie yra palikę 
namus ir kiias savastis.

TEGALĖS ĮSINEŠTI PRO
DUKTŲ TIK UŽ 3 MARKES

KAUNAS. — Vokiečiai iš
leido naujas taisykles dėl ne 
šamų maisto produktų iš Lie 
tuvos Vokietijon mažajam šie 
nos susisiekime. Jos pradėjo 
veikti nuo lapkričio 19 d.

Kiekvienas Vokietijos pilie
tis, turintis maisto kortelę, ga 
lės vieną kartą į savaitę lai
ko ir tik vienu kartu parsi
neši iš Lietuvos Vokietijon 
3 klgr. maisto produktų, l>et 
tik tokių, kuriems netaikomas 
muito tarifas. Be to, dar 2 
kg. daržovių; bendras kiekis 
5 kilogramai, tačiau įnešamų 
produktų vertė per savaitę 
laiko gali siekti aukščiausiai
3 mrk.

ŽUVUSIŲJŲ KERNS VIEŠ- KAS BUS ĮIMTA Į NAUJO 
BUČIO GAISRE BOSI* KTDA n^,T1cIKI 40 ’ NRA RĖMUS
MIESTAS RENGIAS
PALAIDOTI NEIDEN

TIFIKUOTUOSIUS
j LANSING, jMich., gr. 13. 
I— Michigano sostinė rengia- 
Į si iškilmingai palaidoti Kerus 
i viešbučio gaisre žuvusiuosius,I
kurių nieku būdu negalima 
identifikuoti.

Viešbučio griuvėsiai akyliai 
ir atsargiai atkasinėjami ir 
surandama daugiau žmonių 
lavonų. Spėjama, kad žuvu
siųjų busią iki 40.

ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA MEKSIKOS 

KATALIKUS
I X VATIKANAS, gr. 13. — 
Šventosios Dvasios meksikie
čių studentų misionierių gru
pė buvo Šventojo Tėvo Pijaus 

audiencijoje.
Jo Šventybė apgailėjo vyk- 

stančius Katalikų Bažnyčios 
Meksikoj žiauruosius perse
kiojimus ir aukštino nepapra 

j stą meksikiečių katalikų at
sparumą. Laimindamas Mek
sikos tikinčiuosius Popiežius 
reiškė vilties, kad, netolimoj 

I ateity jie atgaus sau. priklau
sančias laisvės teises.

LATViy TRAUKINIAI PER 
MAŽEIKIUS

RYGA. — Nuo gruodžio 20 
d. vėl bus atnaujintas ilgesnį 
laiką nutrauktas traukinių su- 

: sisickimas tarp Rygos ir Lie- 
pojus tarp Mažeikius. Latvių 
traukiniai, važiuodami per 

, Lietuvos teritoriją, bus užra
kinami.

j Gruodžio 4 d. Rygoje susi
rinko lietuvių ir latviij gele
žinkelių atstovi] konferencija, 
per kurią buvo sutvarkyta ke- 

( leivinių traukinių susisieki
mas tarp abiejų valstybių.

LAKŪNAS NEATSIEKĖ RE 
KORDINĖS AUKŠT.

BARTLESVn.bE, Okla., 
gr. 13. — Standardų biuras 
painformavo lakūną Wiley 
Post, kad jis savo skridimu 
stratosferon nepadarė rekor
dinio aukščio — 48,008 pėdų.

VIENA, Austrija, gr. 13. 
— Trys valdininkai susekti 

’ sankalby prieš vyriausybę.

J No. 93 elementas, sunkiau
sias už visus kitus, išskirtasI
Čekoslavikijoj.

Daug kas, bet bus vengiama 
kainų kontrolės

MILŽINIŠKAS AMUNICI
JOS GAMINTOJŲ PELNAS

AVASHINGTON, gr. 13. — 
Senato taip vadinamas muni- 

’cijos komitetas iškėlė aikštėn, 
; kad pastarojo karo motu amu 
riicijos gamintojai ir kitos 
įvairios kompanijos darė mil
žiniškus pelnus. Kai kurių 
kompanijų pelnas siekė net 
800 nuošimčių. Karo metu tad 
atsirado daugybė milijoninin- 
l.ų, kurie prieš tai niekad nc- 
: tikėjo susikrauti tokių dide
lių lobių.

Į tai atsižvelgus, preziden
tas Rooseveltas ir imasi pa
stangų, kad nepasikartotų kas 
panašaus ateityje, kad amu
nicijos gamintojai būtų su
braklinti krašto įstatymais.

KOMUNISTŲ PROPAGAN
DA CHICAGOJ

Taip vadinamose miesto 
pastogėse, kuriose Chicagos 
vargšai turi prieglaudos, su- 

i sekta sistematingai vedama 
komunistų propaganda. Žmo
nės kurstomi prieš krašto vy- 

' riausybę, kad ją sugriovus ir 
1 sovietus įvedus.

Sakoma, kad ir kai kurio 
šelpimo tarnautojai yra pnšli- 

Įję komunistų pusėn.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
ANYKŠČIUOSE

Lapkričio 20 d. vakare ties 
Anykščiais, šeiminiškių kaime 

j įvyko žmogžudystė, kokių Lie 
Įtuvoje yra labai retai. Anta
nas Jocys nužudė savo brolį, 
brolio žmoną, motiną ir dar 
vieną asmenį. Ir įvykdęs šį 
biauriausį darbą, padegė bro
lio namus, kuriuose buvo nu- 

Į žudytųjų kūnai ir viena ma- 
jža užmuštojo brolio dukrelė. 
Po to žmogžudys pasislėpė 
gretimo kaimo ūkininko kluo
ne. Po ilgo ieškojimo pikta- 
daris buvo surastas besiren
giant dar daugiau žmonių nu 
žfldyti. Suimant jis sužeidė 
vieną šaulį. Dabar aiškinama, 
kodėl jis padarė šią baiaią 
žmogžfldystę. Manoma, kad 
Antanas Jocys staiga pamišo.

Lietuvos litai yra padengti • CHICAGO IR APYLIN- 
auksu ir valiuta 70%. Apy-j KĖS. - Šiandien iš dalies de- 
vartoje yra 84.630.000 litų. besuota ir kiek šalčiau.

AVASHINGTON, gr. 13. - 
Susirinkus kongresui sausio 
mėnesio pradžią krašto vy
riausybė įduos jam pataisytą 
NRA įstatymą, kurs turės 
būt pratęstas dar vieneriems 
metams..

Pramonės gaivinimo boardo 
pirmininkas S. Clay AVilliams 
pareiškia, kad pataisytas N- 
RA įstatymas neturės savyje 
kainų nustatymo klauzulės. 
Kainų nustatymas yra tiek 
daug keblus, kad vyriausybė 
neturi pasiryžimo imtis tokio 
milžiniško darbo.

NRA įstatyman, kaip ir 
šiandien, bus iimti:

Mažiausias atlyginimas ir 
ilgiausios darbo valandos.

Vaiki] darbo uždraudimas.
Kolektivio derėjimosi ga

rantija.
l’rovizijos prieš klastingas 

praktikas prekyboje.
Kada bus vvkdomas ma- 

žiausio atlyginimo ir ilgiau
sių darbo valandų provižijos, 
tada kainų skyrimas nebus 
reikalingas, pareiškia Wil- 
liams.

NUBAUSTAS NRA PER
ŽENGTAS

HARRISBURG, Pa., gr. 
13. — Baterijų gamintojas F. 
C. Perkins kituomet pasirašė 
šios pramonės kodą ir jį per
žengė, neatlygindamas už dar 
bą darbininkams tiek, kiek y- 
ra nustatyta kode.

Jis patrauktas atsakomy- 
liėn. Federalinis teisėjas A. 
L. AVatson nubaudė jį 1,500 
dol. pabauda. Kaltintojas rei
kalavo 5,000 dol. pabaudos.

GRĄŽINO ŽEMES

ŠIAULIAI. — Dvarininkų 
Karpių (Šiaulių apskr.) įpė
diniams už nusavintus dvarus 

i kaip atlyginimą Žemės Ūkio 
Ministerija davė 1190 ha že- 

I mės, prie jau turimos 150 ha 
j normos. Grąžinimas sudaro 
kiek keblumų, nes žemės re- 

I formos įstatymas sako, jog į 
vienas rankas negali žemės 

j daugiau patekti negu 150 ha 
, norma.

ORAS

BARTLESVn.bE
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Liet. Ųeogr. pr-jos Akad.-energijos •'žemėlapį, • matomė, ^kai yni akmens anglių i.
‘ elektros energijos — elektn

t i kirčiu i inteligentijai, ir dva- 
si ninku priedams. Šie, pasta-

‘Pcr daug jisai klotuoju. Užuot dariusi
“sensacijas ’ iš jo blofų, tegu Vienybė ge- sejcc*ijOg pakviestas prof. K. ! kad Lietuvoje yra apie w ... . . .................... , , .
riau pataria jam vykinti tų, kų jisai žada”. PakžtaH sUait6 Un.tc pagkąit<. gfaysų {dimatinės energijos flkuelJ0H ^y»e; ,r 1Mes Pah' neJ*’ nlek® *eyukuria> nebai 

Iš to išeina, kad Grigaitis pats nori eiti tenm Li(ituvob kuJtfirin^įpr4 J Idealu tos' klimatinės energt kow tuQ ttUvll«lu /au-j gia savo darbo, - t.k gr.au- 
į teismų su Janušausku. Bet kų pasakys uu- Wemcs (t^ i mm™. Ane.iL ta *u «»vo kaimynais; krito ja senumas moralines doktri-

90 nuo-

kotojai, jei jų sudėti pinigai antrųjam trans- padėties atžvilgiu,
atlantiniam skridiniui bus žarstomi byloms preiegentas,Ių padėtį rėžiu- 
vesti teismuose. Įmavo šitaip: X) Nėra Europo-

jos mes laikome Pietų Angli- .. ..
j,, .Belgija,'i Olandijtj, nuo k«v « P-opūre-ja ^aatyky -a k.. 
riQ toliau ta energija atokios- tom‘8 ta,“,0DI“- Hldn,ulln*6 
tam laipsny plinta Tuo atžvil- Jė«“» “Uv,lg,u 8lov;:u“ 
giu mės esame• privilegijuoti* n^nausiai latviu n estų.l Grigaitis prašo patarti Janušauskui eiti je kitos tautės, kuri būtų iš- 

v.rtiMng rate. o« appucathm. I i teismų, nes jis turėtų “puikios progos gau- statyta tokiam pavojui, kaip
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago ti $25,000 iš Naujienų, $25,000 ALTASS ir Lietuva. 2) Nė viena tauta ne-

■ ■ * * ;--------- 1 1 — I po $25,000 iš kiekvieno ALTASS valdybos eivaržo dėl savo uosto taip
nulio (viso $400,000) ir dar magaryčioms vi- kaip Lietuva dėl Klaipėdos • žemesni.
sų lėktuvų su geriausiomis įtaisomis, kokias 3) Niekam taip nepavydimu į , Jei mūsų krašte vasara bū- v_.. .
galima gauti. Mes laukiame ‘summons’ ”. sostinės, kąip Lietuvaitų 1—8 mėnesiais Ilgesnė, mes ^Juno nus e 1,110 P*v<>jus.

niaus 4) Nė vieiia tauta 'nėra f Būtume kUmatitfs enerriiee Mes tversim svetimo šen 
“V-bės” bendradarbis X. S. į tai atsako: J;____ iJjLr • tCLeU/ieku mmi timento — jausmų per sveti

tik su rusais, b su kitais sa- k*‘“
vo kaimynais - esamo arbs 8ali reolt,B lle?vl5 taata' ** 
lygūs, arba keliais laipsniais > ■'“Kina- neuaol.uoje » ■»

nas, naujų nesukuria, griuvė
siuos vaikšto ir švilpauja.

Visos loorijos apie volunta- 
rizmų sukasi apie kategorijas 
moralų, kurie turi būti griež
tai precizuoti ir vjitdomi. 

Vienas griovime* tegali p»
apsaugo nei aukšti kalnai, nei į dilinti sililitikų, plėšikų Ka
upės? Jai gręsia iš kitų užgo- zlauskų, Balsių, Rinkų skai

čių.
Mes turime pulti tuos, ku-

DIENOS KLAUSIMAI

TAUTŲ KARNIVALAS

Chicago Daily Neva, didžiulis 6io mito- “Man rodos, kad Grigaitis su sudėtais vi-
rie nieko nekuria, bet tik

to dienraštis, rengia iš eilės trečių taip vadi 
namų tautų karnivalų.

Iš tų karnivalų yra keleriopa nauda. Pi- reikalaus atsiskaityti”.
rn|*usia duodama progos atskiroms tauti- Kaįp žil)oum, Grigaičio norai išsipildė.! 1 „uoš. ..... 
nsins grupėms surengti vakarus savųjų varg- Pakvietimi( is tdKmo jis ja„ yra a žlnoni
«ų .gušelp.'iiiui. Taip pat ir is bendrojo visų, ‘ T * ' k
tautu karnivalo, kuris įvyksta rytoj, Chica- Tačiau dėl to greito Grigaičio noro išsi- iiiu 
go' Stadium, visas pelnas eina neturtingųjų pildymo visuomenė nesidžiaugia, nes bylinė-, 
sušt lpimui. Tai yra gražus ir remtinas dar- jūiiosi lėšas ne kas kitas, bet ji turės padeng- 

I ti. Mūsų manymu, Janušauskui nereikėjo eiti 
f Kita karniValo gera pusė, kad duodama i teismų, o Grigaičiui nereikėjo Vienybės pra- 

proga' įvairioms tautoms parodyti amęriko- ^i, kad pasiskubintų su summons .
narna *uvo tautinį turtų — kalbų, dainas, mm ’
ztkų, šokius, rūbus. Kas rytoj vakare atsilan
kys į Chicago Stadium, tas matys 22 tautų

suomenės pinigais juokų negalės labai 
krėsti. Ne tik James, bet ir visuomenė

ieKių pasanyii: ' j f; 1 f B»aui'56- Aaunjuv
Tai vienintelė Musaųfyjfe | vi tau* Obliau, racįjonaliau y° Saviškos g«ės kvapų'.

ta, kur gręsia toks'didelis ph^ gyvena. Lietuvoje t-ra daug turime įtaisyti gerus fil 
vojus mažai valstybei Į suvargusių žmonių (mieste iv trUB' pne.“ atokias dujas. Kai

Tos padėties atžvilgiu gale- kaime). Praeity nuo Vakari] n,"s ,ffah nuo apsaugoti ?

atstovus, girdės jų muzikų ir dainas, matys
šokius. Tokių progų gyvenime nedaug tepa- 25 metai nuo įsteigimo Nekalto Prasidėjimo 
bitaiko. Lietuvius atstovaus Šv. Kazimiero išv. Panelės parapijos, Cnmbridge, MAss. Pa- 
Akademijos mokinės. Jos dainuos lietuvių rapijų suorganizavo ii* bažnyčių pastatė kun. 
senoviškas liaudies dainas ir šoks tautiškus J. Krasnickas, kuris dabar gyvena Lietuvoje, 
šokius. Žinant, kaip gražiai Daily News op- Dabar klebonauja darbštusis kun. Pr. Juškat- 
rašė nkademikių pasirodymų labdarių vaka- lis (kun. J. Vaičūno giminaitis), apie kurio 
re, lapkričio 28 d., neabejojame, kad jos lie- nuopelnus tai parapijai “Darbininkas” taip 
tuvius gerai atstovaus.

Dar vienas geras dalykas, kad tautų kar- 
nįvalo proga tautinės grupės spaudoje pla
čiai išgarsinamos. Amerikiečiai plačiau supa
žindinami su visa tautų eile, su jų dainos ir 
muzikos meno jėgomis.

Tokie parengimai daug prisideda jauni
mų, prilaikyti prie tautinio veikimo, paragina 
išmokti savo tėvu kalbų, mokintis lietuvių 
dainų ir šokių.

Daug jaunuolių šalinasi nuo viso to, kų 
jų tėvai atsivežė iš senojo krašto, nesupras
dami kaip didelę brangenybę jie paveldėjo.
I»ėl to labai gerai daro amerikonų spauda, 
paragindama jaunimų brūžinti savo tėvų 
kalbų, dainas ir papročius.

mos dvasios filmas kineinato- griaujfc. Tai sakydamas, tuos 
(priekaištus aš ir sau taikau; 

kol kas mūsų i ii* aš esu kaltininkas ir aš — 
paskęsta jūroj sve- i nešventas. Tad mūsų despera

tiškas šūkis, šauksmas turi 
mūsų pro būti: “mea culpe, nostra cul- 

imčiau pa- pa!” , \
Pripažinę sau kaltes, mes 

turim siekt aukštesnio, turi
me paveikti gyvenimų įstaty
mais, reformomis, kad jis ei
tų racijonaliais keliais ir ne
sitenkinti vien žodžinisl 

Possibilistinėmis — galimy
bių — teorijomis remiasi visi 
kultūriniai veiksniai Kultūra 
yra tas dvasinis turtas, kuris 
telpa ir mažuose induose. Tei
singai Anglų priežodis sakoj 
“dideli turtai slepiami mažo-

CAMBRIDGB PARAPIJOS JUBILIEJUS
i aos pauenes atžvilgiu - - - -
itu i Lietuva būti panašios tik mus izoliavo Pripetės balos'ii'-Atsakymas vienas —; pati

“Darbininko” žiniomis, šį mėnesį suėjo kai kurios Balkanų niažosio4 girios; mes turėjom sveikų kū tauta gali nuo jų saugotis. Jei 
valstybėlės (Albanija, Bulga- neužkrėstų nuodais — ai- 111®? pu^itikėtumo tik savo ga- 
rija). Lietuvai yra šiuo metu koholiu, venerinėmis ligomis ’ar .Srozy
du svarbiausi konkurentai: Vo į— ir tik vėliau jais užsilęrė- į f1*” . paayvistai u , ,,
kieti ja ir Lenkija v SSSR tuo tėrn. Dabar mūsų kūnas dar tik žiūrėtume ra? se dėžutėse .
atžvilgiu dabar, mums pavo- ■ daugiau turi nukentėti; pu» laiai į as aplinkui vyk-
jaus nesudaro. Su SSSR mes (kvailių, vėplos tipo žmonių sta’"Ar » »»«8 būtame deter-

Tad didelės brangenybės ga
li tilpti ir mažose ir savo er-

laso:
santykiaujaine savo didumu 1 pus mus gali būti iliktokas ^by*-tai ii teigtinnc. mū-ų uve ir skaičiumi tautose. Ma- 

. ..» ,r tokia geografine ir geopoliti-1 x„. ....... ........

‘■ME3 LAUKIAMS 'SUMMOBTS’ t f

Socialistų dienraščio redaktorius Grigai
tis “V-bėje” rašo ilgų straipsnį apie savo 
vargus su Vanagaičiu ir ALTASS. Ta pačia 
proga jis primena lakūno Janušausko grųsi- 
iuuių patraukti ALTASS komitetų į teismų.

kiškos 
pasireiškė
Juškatčio. Jis pirmas (kol kas dar ir pa«ku-' vafJtybe.'* A J
Unis) įvedė Šioj vyskupijoj lietuvių parūpi-1 Erdv5n,is 1Kga|i
jinę mokyklų. Tas buvo padaryta prie labai ncB to8 įrdv58 apibr-. (mai yra didesni, o įea mus da.
sunkių sųlygų. Parapijos skola buvo didelė, (aip pat Strateginės‘po-r<lidelis pavojus gręsia alkoho
patalpos tik teturėjo keturioms pradinėm^ zkdj’os atžvilgt(l* Lietuva ne- lio ir venerinių ligi]. (Labiau 
klasėms. Bet didelis kun. Juškaičio sumanu- <ralį p^įtilcėti; ji neturi nepe- «iai veneriška tauta yra vo 
mas, uolunas ir energija sugebėjo ten kini- rcinamy plo(lJ’. dideliy ka|n„, kiečiai), 
tis iš pradžių apeiti, o paskui ir visiškai nn- p,afių upil|j k • .ios k|iudytų’ Tat giųaia iįtoigimumu, bei 
galėti. Šiandien patalpa mokyklai pilnai pa- 8Vctinlųjų įtakpa invazijai. Ka ma,1 sP«Kl»j >y< privengia 
rūpinta, didžiulis seserų namas įsigytas ii ro metu iiuo aWdju jokie kal., m» tuo reikalu daugiau raly- 
skola tiek sumažėjo, kad į trumpų laikų ji nai siandien tų kliūKų neaa. 
visiškai išdils. Cambridgeio lietuviai džinu- dar0 Lygumų ižvysto
ginsi ir reikia pripažinti, kad jų džiaugsmas didelį vieningudl, _ ,ai 
ne tuščias. Taigi linksmomis širdimis ir pa- igtorijoB eigoj Bp8įdarįmi tie 
kiliu ūpu jie švenčia sidabrinį savo pavapi- sa Ujįtat ir Lietuvoj ta» vie- 
jos jubiliejų . - 1 ningumo dėsnis turi būti ypa-

“Draugas” sveikina Cambridge lietuvių tingai ugdomas kiekviono in- 
parapijų ir jos kleboną, linkėdamas ir atei- teligento ir šiaip smegenis va 
lyje taip sutartinai ir sėkmingai darbuotis ldančio žmogaus. Pažvelgę 1 
Dievo garbei ir savo tautos gerovei. aktyvumo atžvilgiu kliniatinė--

būti atranka ir genijalių žino- » posstbilistines i-
nių. Jiems atrankos galimu- d5J»5 -- ttti vlhu» ir S»limy 

bių idėjas.
Lig šiol mes turėjome per- 

maža energijos kurti ir nekrei 
jiem tinkamo dėmesio į va 
lios ugdymų; dabar mes turi
me savo valių ugdyti; mūsų 
karuose ir kovose lems kiek
vieno individo stiprybė ir as
menybė. Užtat mes turime iš- 
augint stiprias asmenybes; 
mes negalini ugdyti barnios 
(“grex”) psichologijos, bet 
turime sukurti galingų asme
nybių. Visos galingos valio.?

ti ir lyg nenorim griebtis prie 
monių.

Mes savo būdu esam nėra- 
dikalūs žmonės. Ir lietuvio va
rdas pareina greičiausiai ne 
nuo “lietaus”, bet nuo “lė
to” žmogaus.

Dabar atęjo dinamikos ga
dynė. Kol pasaulinė ekonomi
ka rėmėsi vašku, medum, ine*

— mažai tautai — sunkiau su 
literatūra; poetas savo kuri 
nio tegali leisti 2 — 3 tūks
tančius egzempliorių, bet ne 
30 tūkstančių. Dienraštis te
gali turėti 10 —- 15 tūkstan
čių prenumeratų. Estai jau ga 
Ii turėti 30 tūkstančių, o Lat
vija — 100 tūkstančių. Mat 
ten sava prekyba ir buržuazi
ja, ne vien tik savi vaidinki* 
kai. Tas pats su teatru ir dau
geliu kittj kultūrinių produk
tų vartojimu. Jei šiandien lie
tuviai organizuojasi, tai jų gy
vybinis klausimas; jie. nori gy-

turi pratintis susijungi šuto!-, venti( n(!nori v„žiuoU Brali. 
kimiam, dideliam darbut. Hjon ar kitar ir ža,.

Valia. y;a moralinės kategu 
rijos veiksnys, tad reikia R '.-— —t., • . —

timųjų jūroje.
(Daugiau bus)

A. P. Bandys

Lenktynės Į Pragarą
(Pavedu myliniam draugui J. Poškai) 

(Tęsinys)

— Jeigu, Staniuk, nepasįtaisysi, reiks 
pranešti tėvui. Žinai, aš niekados jam nie
ko apie tave nesakydavau. Dabar viską 
pasakysiu.

Savickas buvo tėvas, sykiu ir ]>onus 
Stanio. Motina tni žinojo, tat, mylėdama 

• Htonj kaipo sūnų, dėjo piz langų, kad 
f pakreipus jį į gerųjų pusę; slėpė jo klai- 
’ das, kaip tikroji motina. Jos širdyje Sta

rus buvo šviesi ateitis, senatvės suramini
mas, liūdnų valandų paguoda, giedra po 
audros. Tačiau nukrypimas nuo gero ke
lio žeidė jos motiniškų, jautrių širdį.

— Jūs nieko nesuprantate. Nežinote, 
kaip dabar viskas eina, dėl to taip kal
bate. Mainyte, tai ne senovės laikai, kaip 

. senum krsjujl Kų jūs manote? Viskas kas 
f buvo .senoviška, pasikeitė. Kiti žmonės,

kiti laikai. Gyvename moderniniame pa
saulyje; moderniška literatūra, taktika, 
žmonės, viskas — viskas moderniška!

Taigi pamirškime kas buvo, gyven
kime tuo kas yra. Vynas, meilė ir daina! 
Ak, čia tai visas patenkinimas, paguoda, 
linksmybė! Valio moderniškam pasauliui!

Savickienė negalėjo atsistebėti. Ar 
gi tai jos Klaniukas dabar taip kalbėtų? 
Jos mylimas sūnelis... Negalimas daiktas, 
— sakė jos motiniška širdis. Ne, tai ne 
jo kaltė, tai tie draugai, vietos, aplinky
bės į jų taip kalba.

— Staniuk, Staniuk — ašarodama ka- 
Ibėjo Savickienė.—Aš viskų suprantu, vis- 
kų. Aš viskų sulaikysiu, net savo gyvybę 
aukosiu, kad tave išgelbėjus. Kodėl tu 
likai toks nedėkingas?

— Ak, mamyte, bučiuodamas jos gal
velę, kalbėjo Stanis, mes dabar esame ki
tokie. Mums nedera eiti tais atgyventais 
keliais, kokiuis jūs pirmiau ėjote. Pamir
škime apie senus nesųmoningus galvoji
mus. Dabartinis mokslas moko, kad mes 
tik gyvensime ir dėl to reikia tų gyveni

mų praleisti laimingai. Mes dabar galim 
apseiti be tų senų praktikų.

— Sūneli, daugiau aš tavęs neprašy
siu. Galėsi pasikalbėti su tėveliu, kada 
sugrįš po atlikimo bitnio reikalų.

— Aišku, aišku, rūsčiai atsakė Stanis.
— Tai tau moderninis pasaulis, muš

te Savickienė. Mano gerinusį vaikelį — I 
augintojėlį, akies lėliukę, išvedė iš kelio. | 
Plėšia jį, bet neišplėš,, Pašto f u tam kelių.

Raudonmedžio vingiuojančiais laip- 
' tais Stanis sunkiais žingsniais lipo į na
mo antrų aukštį. Įeidfeihas į kambarį, taip j 
trenkė duris, kad lubos sudrebėjo.

Stanio kainbatys buvo gražiai išpuo
štus. Vienam kampe stovėjo artistiškos 
statulos; ant sienos kaliojo įvairių kolegi
jų vėliavos, gražūs piešiniai, paveikslai. 
Tie, rodos lyg pašiepė jį už jo storžieviš
kumų. Paėmęs knygų norėjo mesti. Viso
kios mintys skverbėsi į jo galvų. Kaip jis, 
panelių numylėtas, galėjo taip būti pajuo
kiamas. Ar tie žmonės iš proto eina? Ar 
jie mano, kad jis koks asilas? Dar pa
žvelgė į paveikslus. £Je, tie jų sumany
mai niekados negali būti įvykintiI Visa

ta propaganda apie senovinę tvarkų, tai 
tikrai kvailumas. Visi draugai tai pripa 
žįsta. Ir jo koiegijos profesoriai taip yra 
sakę. Visos jo meilužės taip jį tikino. Bet 
gi ar visos? Taip visos! Ne... ne... liko dar 
Onutė Urbonaitė. Ji taip vadinamos se
nos gadynės palaikus. ...Gana graži, bet 
perdaug senoviškų pažiūrą.

— Nežinia kodėl jie nesiliauja manęs 
bereikalingai užkabinėti? Vis tie patys ir 
tie patys pamokslai. Duodu ir duoda tų 
patį dalykų.

— Taigi, taigi — atsiliepė papūga iš 
kampo.

— Uždaryk snapų tu, kimšta enciklo
pedija.

Stanis paleido knyga ir pavertė klėt- 
kų su papūga. Papūga pradėjo daužytis 
ir šaukti.

— Jaučiuosi puvurgęs, — tarė* sau. 
Reikia pasitaisyti gero gėrimo pastipri
nimui. Bet, gal, geriau neėmus tos degti
nės — pamušto Stanis. — Verčiau išger
siu šalto vandens.

Išgėręs vandens pradėjo rimčiau mų- 
styti.

— Dar šiandien reiks su tėvu kal
bėtis.

Brr-r-r šiurpulys nukrėtė Stanį. Ro
dos, jis jau matė Savickų prieš save. 'Jis 
rimtas, rūstus. Stanį išpylė prakaitas. O 
kas bus kai]) pradės su tėvu kalbėtis. Ne
žinia, kaip Savickas pažiūrės į jo pada
rytas išlaidas. Tik, rodos, tris tūkstančius 
dolerių praleido. Tai nedaug. Pažiūrėjo i 
laikrodį. Hm, jau laikas rengtis.

Neužilgo parėjo ir namų užvaizdu .Sa
vickas. Žmogus žynius iš išvaizdos. Nedi
delio ūgio, kakta plati, nosis biskį riesta, 
veidas gražus; akys mėlynos, daug išreiš
kiančios.

. — Labas vakaras, Stoni. Kaip viskas
sekasi? Seniai matėmės.

— O, gerai, gerai. Bet aš su tamsta 
noriu šį-tų pakalbėti po vakarienės.

— Svarbūs reikalai?
— Taip labai svarbūs.
— Pasimatysitne knygyne.
Stanis šiek tiek atsigavo. Dar dvi va

landos. Tame laikotarpyje galės . paruošti 
savo kalbų tėvui. Ir gerų pasakysi Štai

ir vakarienė. (Daugiau bus)• ’ »



Penktadienis, gmod. 14, 1934

py* t *5^ / . . i . *'ir*- . V ’ r ’. . < » <. *. z .iu* y T ►.

■t tfu » ■jii'juKi ■■jjjy. juri. 'Jf
„ t-.••■/ ...—■

-.. ŪRXTTGXs

AUDITORIJOJ, 2601 W. Marquette Rd.
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CHRISTMAS PENNY SOCIAL

Prieš-Kalėdinis Bazarėlis
Bus galima laimėti įvairiausių dovanų naudingų seniems, jau

niems, dideliems, mažiems.

PELNAS SKIRIAMAS NAUJOS AKADEMIJOS STA
TYMO FONDUI. Visi kviečiami išbandyti savo giliukį.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS
4*

Lietuvos Nežinomasis Kareivis
1.91^-1920 nu per Lietuvos 

nepriklausomybės > karus žuvo 
daug geriausių Lietuvos sūnų. 
Vieni jų yra žinomi; jų užra
šytos pavardės ir vardai Žino
mųjų, žuvusių karių kapus »bv- 
ynai aplanko jų giminės b?i 
j a/.istami, tuos kapus papuo
šia ir kitokiais būdais žuvu
si cms pagarbų ųtįduoda.

Greta žinomų karių guli ir 
niekam nežinomi žuvusieji tė
vynės nugąlėtojai, Nežinomi 
jie todėl, kad žūdami neturė
jo su savim jokių asmens do
kumentų arba žuyo iš pasalų 
naktį nuo priešo kulkos. Są
myšio metu niekas jų nepa

jaus sodely ant pirmos per ne
priklausomybės kovas iš prie
šų atimtos patrankos. Pačios 
laidotuvių iškilmės buvo jau 
saulei leidžiantis. Pagarbų Ne
žinomajam Kareiviui atiduoti 
atvyko Lietuvos Prezidentas 
A. Smetona, arkivyskupas - 
metropolitas J. Skvireckas, vi 
si nrinisteriai, vyskupai, už
sienių valstybių diplomatai, ka 
ro atstovai, generolai, Lietu
vos karo vadovybė, visuome
nės veikėjai, mokslininkai, me 
nininkai ir daug tūkstančių kl- 
tij žmonių. Prezidentas Smeto
na ant Nežinomojo Kareivio 
karsto visos tautos vardu už-

Amerikos kariuomenės savanoris kareivis Stepas Darius su 
savo mylimąja motina prieš išvykstant į Prancūziją, kur ko
vojo ir buvo sužeistas didžiojo karo laukuose.

stebėjo. Tik vėliau jų lavonai dėjo vainikų. Tikybines laido- 
_ . - . . r _  __ ?__  _ __ i*buvo rasti, fiesa, kai kuriems 

tokius karius pavyko išaiški
nti ir jų asmenybę nustatyti. 
Bet daug jų ir po šiai dienai 
yra. nežinomi.

Tie hežinomie ji Lietuvos ka 
riai yra verti lygiai tokios pat 
pagarbos, kaip if žinomieji.

Lietuvės kariuomenės vado
vybė tf nutarė kariuofiienės 
šventės dienų, lapkričio 23 d., 
laikinojoj sostinėj Kaune pa
laidoti Lietuvos nežinomąjį

jimo apeigas atliko senelis ar 
kivyskupas Karevičius, kuris 
prioš 16 metų šventino Lietu
vos savanorių ginklus ir lai
mino juos einančius į kovų tė
vynės ginti. Su Nežinomuoju 
Kareiviu atsisveikinimo kai-b
bas. pasakė arkivyskupas Ka
revičius ir Prezidentas Sme
tonų,; ,

Skambinant Laisvės varpui 
ir gaudžiant šautuvų salvei, 
Nežinomojo Kareivio karstas

Kareivį. Jis palaidotas karo į buvo nuleistas į duobę. Gie 
muziejaus sodely, greta pami-įdant Tautos himnų tie žuvusių 
nklo žuvusiems dėl Lietuvos, paminklu išaugo naujas, bran- 
laisvės. |gus ir simbolingas Lietuvos

Lietuvos Nežinomojo Karei-1 Nežinomojo Kareivio kapas, 
vio laidotuvės buvo labai iš-įkuriame pagerbti visi, žinomi 
kilmingos. Jo kaulai, sudėti ir nežinomi Lietuvos karžy-- 
gražiame karste, buvo visų'giai, žuvusieji dėl tėvynės lai- 
dienų pašarvoti Karo muzie-'svės. Tsb.

Laisvas pilietis 
Tuoj susipranta, 
Ruzveltų renka 
Į prezidentus.
Jo pirmas žingsnis — 
Bankus tvarkyti, 
Senos tvarkos jis 
Negal matyti.
Antras jo darbas — 
Alų grųžinti,
Niekais piliečių 
Nebevaržytį.
Gali kas nori 
Eit į sąlįūnų, 
Atšaukia priedų — 
Alus tebūna. .
Štai, ir darbų ‘jau- 
Tuoj atsirado; 
Piliečiai džiaugias, 
Mąžiūu bus Sūdo,* ' .V- . >

PREZIDENTAS: — įrašyk 
taip: išleista bėgančiam rei
kalui.

Dabar žiema, tavorščiai. Kai 
nadskas šaltis ne vienų papu-' 
rto arba į kalnierių įtraukia.] 
Daugelis dainuoja “Šalta žie-: 
mužė”, Ale jei kam šaltis ne
gi liuoja, tas gali ta pačia na
ta dainuoti kitokių dainų — 
apie mūsų šlaunų prezidentą, 
kurį Lietuvytis taip apdainuo 
ja:

Klausykit, žmonės,
Ką pasakysiu;
Ruzvelto darbus
Aš aprašysiu;
Jo šviesų protų.
Auksinę širdį;
Visas pasaulis
Jo darbus girdi.
Šių dainų pinu
Apie mūs vadų,
Kurs ateityje
Daugel mums žada.
Mieste gyventi

Būtų nebloga,
Jei nekankintų 
Ta krizės slogo. 
Pinigų reikia,
Nėr kur uždirbti 
Didelio vargo 
Reikia patirti. 
Daugel dirbtuvių 
Senai neveikia, 
Dirbi — nedirbi 
Valgyt vis reikia. 
Juk miesto žmogus 
Iš to gyvena,
Jeigu nedirbi — 
Vargas kutena. 
Bedarbiai vaikšto, 
Gatvėse trinas, 
Kur kų suranda, 
Tuoni ir maitinas. 
Viskam yr’ galas, 
Pasibaigt turi; 
Valdžia į viską 
Pro pirštus žiūri.

ŠTAI, U TURI MAŽAS 
MIESTUKAS

COALDALE, PA. — Mies
telis nedidelis. Jan.o yra tik 
7,000 gyventojų. Lietuvių ran
dasi apie 150 šeimynų. Lietu
viai turi savo bažnyčių ir gra
žių salę.

TEISĖJAS: — Ar apskųs
tasis prisipažįsti, kad sveti
mam miške nukirtai didelį ų- 
žuolų?

APSKŲSTASIS: — Etų ne 
kaltas, pons teisėjau.

TEISĖJAS: — Papasakok, 
kaip ten buvo su tuo ąžuolu?

APSKŲSTASIS: — Buvo 
taip. Ąžuole peiliuku norėjau 
įpianti savo vardo ir pavar- 

I dės pirmąsias raides. Per ne- 
į apei&ūrėjįmų pergiliai įpio- 

as parvirto. *-

■ ■''?
išautai gėrėja,
Kąs-to nelaukia? ,
Po to, jis garsų 
N. R. A. lėidžia,
Vargo žmonelių 
Jis neapleidžia.
Ir daug dar gera 
Vargšams padarė,
Blogus laikus jis 
Toli pavarė.

VYRAS: — Zinai ką, mano 
brangi. Jeigu tave kės pagro
bti}, tuojau išmokėčiau 150 10 
kstančių doL

ŽMONA: — Už tai, kad ma 
ne grąžintų !

VYRAS: — Ne, kad ant vi 
sados pasilaikytų.
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ŽEMESNIO FLETO GYVE
NTOJAS: — Žinai kų, vakar 
per vienų spiritizmo seansą 
pasirodė Beethoveno dvasia.

AUKŠTESNIO FLETO GY
VENTOJAS: — Ir kų ji sakė?

ŽEMESNIO FLETO GYV.: 
— Sakė, kad tu liautumeis ska 
mbinti jo sonatas.

AStop 
Itching

Skin
fe

KLEMKAS: — Kaip turiu 

įrašyti į knygas 50 tūkst. do
lerių, kuriuos išsinešė pabrg- 

! damas banko kasierinsf

Šioje parapijoje • klebonauja 
bolševikų kankinys gerb. kun. 
Mockus. Jis yia visų gerbia
mas ir mylimas. Yra didelis 
katalikiškos spaudos apašta
las. Kiek galėdamas, platina 
visus katalikiškus laikraščius.

Nors skaičius lietuvių nedi
delis, bet politikoje nesnau
džia. Vyriausias miesto teisė
jas yra geras lietuvis katali
kas, Juozas Jonikis. Taipgi į 
miesto kontrolierius ir pora 
aldermonų yra lietuviai.

Lapkr. 30 d. A. Peldžius 
rodė judamus paveikslus: ‘Liu! 
rdo Stebuklai’, iš Lietuvos,

Dariaus ir Girėno laidotuves, 
Pasaulinę parodų ir kitus. Zmo 
nėms paveikslai labai patiko 
ir kvietė Peldžių kitų kartų 
atvykti. Nors tų dienų labai 
lijo, bet, nežiūrint į tai, žmo
nių prisirinko.

A. Peldžius buvo apsistojęs 
pas teisėjo tėvus. Ant rytojaus 
teisėjo brolis Petras nusivežė 
Peldžių parodyti anglių kasy
klas. Reikėjo į kasyklas įsi
leisti apie 1,500 pėdų gilumo. 
Tos kasyklos priklauso Lebi-gh 
Navigation Coal Co. Mr. Jaca 
AVhitebead Peldžini aprodė vi 
sas kasyklas ir išaiškino kaip 
anglis iš jų yra imamos.

UŽ ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuntimui 5c.

“DH AUGAS” P V B. CO.. 
2334 So. Oakley Avė.,

Cbieago, J?..

Nuo Geliamų' 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Ezpelleris visuomet 

palengvina skausmus

Maalni>lok nlaMJl.

__ UMrtmata.
Ir kiltu odas nactramaU. Tik

trdaatl natuaptlk* »tf» 
A»tlakoaa. IS«^ «t<.

91.M.žemof sKt'M ip»b nn ion

Pipiras

Praeities Pabyros
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergvvcntų laikų
I dalia pusi. 95 -
II dalis pusi. 192

Nauja Gaila Nusilpusiems 
Organams

NUGA-TONE stlmullueja nusilpusias 
organus. Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Viduriu Judėjimas pasiliuosuo- 
Ja. NUGA-TONE veikm« J Sirdj iš
šaukia didesnę energiją jos jvat- 
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
klos ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE Šiandien. Persi
tikrinkite Šio toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas Ilk už Vieną 4>o- 
lerj. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap- 

> tiekoriai.
Nuo užkietėjimo imkit—ITGA-SOI. 

— Idealų IJuosuotoją vidurių 25c 
Ir 50c.

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

“DRAUGO” PRENUMERATA
Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos, 

“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam a- 
pie jūsų gerą valią ir duosnumą. Šią dovaną aukštai įvertins kas 
tik gaus ją. ’ ! . r i

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Cbieago, III.

Šiuomi prisiunčiu $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant 

....................................... d. siųskite sekančiu antrašu:
k

Vardas, pavardė ....................... ...............................................................

Antrašas......................................................................................................

Miestas ...................... .. ...............................................................................
t

(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny, $7.00 m.)

i»bJr
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ŠV. ANTANO PARAPIJA
Smagu pužymėti, kad parn- 

pijonai gausingu atsilankymu 
parėmė parapijos paukščių ba- 
zarėlį, kuris ėjo per 4 dienas. 
Pelno parapijai liko $165.00.

Lupki*. 25 d. Vyčių paren
gimo pusę pelno ($70.00) ko
mitetas įdavė parapijai. Už 
tokį pasidarbavimų klebonas 
ir parapijos komitetas širdin
gai visiems dėkoja.

Grumi. 2 d. Šv. Kažančiaus 
dr-ja buvo surengus buuev. 
Turėjo gražių dovanų. Publi
kos susirinko nemažai. Drau
gija turės pelno.

visas komitetas dėkoja darbi- 
ninkams-ėms už darbų ir pa
sišventimų; taipgi visiems, ku
rie dalyvavo ir rėmė buzaių 
savo aukomis.

Atskaitos bazaro bus išduo
ta šį sekmadienį per sumų.

VAKARAS KUOPOS DR- 
EANIZATORIUI

Moterų S-gos 54 kuopa lai- 
įkė metinį susirinkimų gruod 
žio mėn. 6 d. į susirinkimų at
silankė beveik visos narės. Tų

Pro!'. Pareini, Kalėdotas mo- j vakarų įsirašė dar dvi nait- 
kiną chorų savo parašytų vei- jos narės.
kalų “Pastorale”, keturiems į Seniau buvo nutarta suren- 
balsams. Bus giedama Kalėdų gti vakarų kuopos organizato

riui kan. F. Kemešiui pagerb-rytų su simfonija orkestrą. 
Pereitų

per sumų gražiai giedojo Mo
carto mišias. Per Offertoriuiu 
“Beatus Vir” gražiai išpildė 
solo Agota Juodsnukaitė.

A. ir T. Mogoliai susilaukė 
dukrelės. Grumi. 9 d. pakrikš
tyta kkilalijos vardu. Kūmais 
buvo M. Siuvbienė (!>r. J. P. 
Siurbi o žmona) ir D. B. Bra-. I
zis. T. Mogolienė (Imueiūtė) 
prieš kelis metus vargoninin
kavo Šv. Antano {mrapijoj, jta- 
vyzdingai darbavosi su didžiu 
Iru Vyčių choru ir vaikučių
choru. , ',
ii ' ■Mogohai augina 2 sūneliu» • ' »

i jų dbkreię.

sekmadienį choras Įti, kuomet jis lankėsi Anieri 
koje. Susidėjus kitokioms ap
linkybėms, pagerbimas neįvy
ko. Vis vien kuopu nutarimui 
pasiryžo Įvykdyti, nors jam Į 
nesant sausio pabaigoje sure 

Šiemet, klebonas pavedė Ka- ngti vakarų. Visas pelnas bus į 
ledų plot kėlės sesutėms, ku- Į pasiųstas kali. F. Kemešiui į 
rios, kiek laikas leis, išnešios 1 jetuvų.
norų arčiau prie bažnyčios gy-, Vakarui sųjungietės suaukc- 
veliantiems. Kurie toliau gyve- ;c daug gražių dovanų. I ke
liate, norėdami plotkelių, pra-įmisijų apsėmė gabios narės:

ko Notre Daine universitetų. 
Pasak, “Detroit News”, Jo

to lietuvis, bet pirmas detroi- 
nas yra ne tik pirmas Detroi- 
tietis, kuris žaidžia pirmam 
(varsity) tyme per pereitus 25 
metus, darbe Detroito lietu
viams turėti iš savo tarpo pa
sižymėjusį sportininkų.

Jonas taipgi yra minėto u 
niversiteto sunkiojo svorio k n 
mštininkų četnpijonas.

Jis dar vienus metus turi 
žaisti futbolo komandoj. Gin
kim jam pasisekimo sporte 
srityje. Sporto Mėgėjas

dalenos dr-ja. Visos draugijos 
yra darbščios ir daug padeda', 
parapijai savo parengimais.

Judamieji paveikslai. — Se-'(
Į kiyadienį, gruodžio 2 d. par. 
salėje A. Peldžius rodė pa
veikslus. Prisirinko tiek žmo
nių, kad salė buvo kimšte pri
kimštu. Paveikslai visiems pa
tiko, nes lutei pamokinant i ir 
įdomūs. l»e rinitų dalykų, pa
rodė ir jnokų.

40 Valandų Atlaidai. —j 
Gruodžio 9, 10, 11 d. buvo Į 
Keturdešiintfts atlaidai. Buvo 
daug svečių kunigų iš kitų 
miestų. Žmonės lankėsi laitai 
skaitlingai. Daugelis ėjo prie' 
Šv. Sakramentų. Rap

SUCH IS LIFE—

šomi kreiptis į seseris.

Dar kartų, pranešame apie 
rekolekcijas, kurion prasidės 
grumi. 19 d. ir baigsis 23 d. 
Rekolekcijas ves Tėvas Sylvi- 
us, pasionistas. f pagalbų ža
da pribūti keletas svetinių ku 
nigų. Nepraleiskite patys ir 
kitus paraginkite, pasinaudoti 
proga. Tylutė

Jurgis ir Anelė Ambrozai* Sf: V
silailaukė antros dukrelės. Tė- 
vųį džiaugiasi Dievo dovanu.

A. Anibrazienė eina Moterų 
Sąjungos 64 kp. raštininkus 
pareigas; yra gabi veikėja.

VAIDINIMAS IR DAINOS
Lietuvos Dukterų draugija 

po globa Motinos Šv. laikė 
b*igus aukštesnį mokslų Bu- metinį susirinkimų gruodžio 2 
aijej-

Šv. Kalėdos via pat. Mtiz. 
J. A. Blažys su L. Vyčių cho
rą niokosi naujas Kalėdoms 
giesmes, kurioms per garbin
gas šventes galingai giedos. 
Jaunimui gera proga prisira
šyti prie Vyčių choro. Pamo
kos būna penktadienių vaka 
rais, mokykloj.

THE PROFESSOR ARRIVTS HOME ^AT^AFTERGIVING HI3 
y*.tunus LECTURE ON “MAN. THE DOMINANT

AND INVINCIBLE," ; J < j , , į

ENERGINGAS KLEBONAS
— — - ■.■■■■

ST. ULA IR, PA. — Čia kle- 
į bonauju senelis patrijarka, ge
rk kun. V. Matulaitis. Šios 
apylinkės kunigai jį vadina 
“papo”. Nors jis jau nebejau- 

_ ; nas žmogus, bet gana stiprus, 
: greitas, energingas ir darbš- 

milžiniš j ltts‘ ^orsj J,s metais nebejau- 
anglių 1WS’ dvasia, kartais pra

kasyk,os. Gyventojų yra virš i ^‘“hia 11 i* januosins. Gerk* kun.

SENA UETUfiy KO
LONU*

MAHANOY CITY, PA, 
s miestas yra apsuktas 

i visų keturių pusių 
kalnais. Darbai

mos w
kais

E. Paurazienė, M. Stonkienė i
ir G. Kremblienė. *u . . , _ . .. 17,000. Lietuvių virsPaskui seke rinkimas nau į Seniausiu lniznyna.

valdybos. Dvasios vada.jos vaidybos 
pakviestus kun. J. L. Gižaus 
kas, pirm. liko J. H. Medime- 
nė, vice pirm. — J. Astraus
kienė, imt. rast. — M. Vai 
čiūnaitė, finansų rast. — M. 
Širvaitienė, iždininke — E. 
Stepanauskienė, iždo globėjos
— M. Novikienė ir V. Mika
lauskienė, maršalka — E. Vai
čiūnienė, imlų prižiūrėtoja — 
O. Banionienė, jaunamečių ve
dėja — M. Aukščiūnienė, s pa a 
dos rėmėjų draugijon atstovės
— M. Vaičiūnaitė ir A. Viz-

d. Ši pašai pine draugija labai gaitienė, kuopos koresponeton- 
gerai gyvuoja: turi daug na- te — J. JI.
rili ir gerai finansiniai stovi, Į mečių globėjos — A.

Sulaukėme šalčio ir dabarI 
dažniausiai sėdime namie. No- 
boduliui nuvaryti ir viskų a 
pie pasaulį sužinoti geriausiai! rašt. 
bus skaityti “Draugų”, ku-

daug darbuojasi renkdunios 
gražius vakarus.

>Sausio 13 d. dr-ja rengia 
vaidinimų su dainomis. Duk
terys nutarė tų dienų priimti 
naujas nares už pusę įstojimo 
mokesčio. Taigi, gerb. mote
rys, pasinaudokit tų dienų, į- 
sirašykit dukterų dr-jon.

Valdvbon 1935 m. išrinkta: 
pirm. — P. Bunzienė, vice pi- 
rmin. — B. Dapkienė, finansų 

E. Kasevičiūtė, nutar.
rast. — M.

3,01 M i.
— lie

tuviai katalikai turi vienų se
niausių lietuvių bažnyčių A- 
merikoje. Ji yra statyta 188b 
metais. Klebonauja energin
gas, darbštus ir visų parapi
jiečių mylimas kun. Pijus Čės- 
na. Jis čia klebonauja virš 14 
metų. Asistentu yra kun. Lau- 
makis.

Mokykla. — Parapijoje mo 
kykla pastatyta 1907 m., o a- 
tidaryta tik 1925 m., nes ati
darymų trukdė parapijos ko 
mitetas. Bet, po kelių metų 
kovos, mokykla atidaryta, ku
rioje dabar mokytojauja sesu

Medinienė, jauna-L- v -•’J,. . les Pranciskietcs. Vaikučių v-
puk ----- \ _ i*zrrni. I „ ,ra 340.

Matulaitis yra labai malonus 
ir vaišingas. Taipgi jis yra 
didelis katalikiškos sįkuaIos 
rėmėjas ir platintojas.

Lupki*. 27 d. gerb. kliu. V. 
Matulaitis buvo pasikvietęs A. 
Peldžių parodyti paveikslus. 
Nors tų vakarų labai smarkiai 
lijo, bet žmonių prisirinko pi
lnutėlė salė. Visi paveikslais 
gėrėjosi ir girdėjau, kad mū
sų klebonas užkvietė Peldžių 
ir kitų kartų atvykti.

Čia puikiai gyvuoja ŠLRKA 
kp. ir sodaliečių draugija. Šia 
nie miestelyje žmonės su dar
bais nelabai nusiskumlžia. Di
džiuma dirbinėja. Bijūnėlis

Per neapsižiūrėjimų buvo 
i išleista atvirutės, kviečiant na
res į priešuietiiiį sus-mų, ku
ris turėjo įvykti gruod. 10 d.

Iš priežasties 40 va,, atlai
dų mūsų parap.,' šiiš-mas ta 
po atidėtas kitam pirmadie
niui, grumi. 17 d.- •

’• f ; • »
Taigi viįųsj sų-.tės kviečia

mos susirinlvti laikii .pirmadie
nį, 7:30 v. v;,; į phrap. mokyK- 
los kambarį.' Kitip žinote, sus
inąs ilgas ir daug yra svarbių 
reikalų svarstymui. Be to, bus 
renkama nauja valdyba atei
nantiems metams. A.S.

ADVOKATAS 
J. F. WAITCHES

praneša, . į ’ 
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos Mokios:

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WR*T 03rd STREBT

- • r: i i ’ i i-Kaiujias Weslern ir 63rd St.
Telefonas PROspect 1133 

įPanedėlio, U tumi ūko, Ketver- 
go ir Petnyčiųs vAkhraį įuo

7 jjĖLę.yjLj

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State Ir 103td PI. 
.Telefoną* PUIdman 5950 -

Seredomis iki 9 vak. 
Snbatomis visą diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI D A K T AI A Ir 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTABŲ DRAUGIJOS NARIAI:

tienė ir V. Čepelioniūtė, kny 
gų patikrint. — J. Samnliem 
ir G. Kremblienė.

Linkime naujai valdybai 
daug selenių. J. H. M

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS 
SPORTININKAS

Draugijos. — Parapijoj! 
ra keturios draugijos: Soda
liečių, Šv. Juozapo klubas, S 

! L. R. K. A. 31 k p. ir Šv. Mag-

j Kiekvieno kataliko yra 
v" priedeimė remti ir platini*, 

katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo kelius į amžinantį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tcl. CANal 02S7
Ki-s. PllOepevt

DR. P. Z. ZALATORIS
, Office Phone 
Į PROiSOCct 1028

Rea. and Office 
2339 So. UcutMI St

CANAL. U7M

rianie visada yra įvairiausiu ninke — M. Širvaitienė, kaso 
žinių. Užsiprenumeruokite die globėja — O. Balčiūnienė, 
nraštį, arba pirkite pas bažuy-'knygų patikr. — O. Balčiūnie- 
čių. Būtinai įsigykite penkta-' nf> čekotienė ir J. Medinienė, .čių. IJutinui įsigykite pe
dieniu prieš Kalėdas numerį? maršalka — M. Aukščiūnieųė. 
Jame tilps daug gružių raštų, Spaudos rėmėjų draugijon at 
marguinynų. stovės — B. Dapkienė ir M.

----------- Aukščiūnienė.
Lietuviškų gražių kalcndo- Baigus susirinkimų, pirm. 

rių galima įsigyti pas M. ši- p, Bandzienė atkalbėjo maldų

Turiu už garbę pranešti lie ' 
tuvių visuomenei, kad Joną;
Michuta, Notre Danie univer-

Kasevičiūtė, kasi- c„a,i • • .siteto iutbolo pirmojo tymo 
narys (right taekle) yra lie
tuvis.

Jonas Mieliula yra baigęs 
Šv. Jurgio parap. .mokyklų ir 
Šv. Vardo aukštesnę mokyk
lų, kur pasižymėjo visam spo
rte. .Jau treti nie

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. YA1TŲSH, OM.
mgiuvia

OPTOMETRICAULY akju 
. SPUCIAUKTAS 

PMen«vtos aktų Įtempimą, kuria •aO prtateatlml palvo* įSaSdėJlmo. 
malsimo altip apteanlma, aarvaotu- 
mo. skaudama *kl« kariti. atlUlao 
trumpara«yat« Ir tollraayata Priren
gia Maingal aktnfoa Vtsuoae atald- 
klmuoae egaamlnarlmaa daroama au 
elektra parodančia maJUaualaa klal- 
daa Speciali atjrda atkreiptaam I 
mokyklos valkua. Krelroo akys atl- 
taloomoa ValaoAoe nuo 10 iki S ▼.

Office Tel. REPublte 18M 
Rea Tel. GROveMU 0817

7017 S. FAIRFIKLD A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
Ull W. MARQLCTTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL »-« Ir 7-» rak. Ketr. •->* ryto
miattamn

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezkleuclju 6800 So. Artcsian Ava.
Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 

8 Iki 8 v. vakare

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and t to » P. M. 
Sunday by Appolntment

įnonj, 3547 W. Vernor Tligli. 
Labai tinkami jiasiųsti į Lie- 
tuvų ir šiaip natriuose luikvti 
Taipgi p«s jį galima užsisa 
kyti “Draugų” ir kitus laik 
rašeius. Kas užsisakys “Drau 
gų”, gaus gružų “Draugo” 
kalendorių dykai.

už įnirusias draugijos nare

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Pas iždininkę M. Širvaitie- 
nę buvo komisijos O. Balčiu 
nienės, J. IT. Medinicnės, B 
Dapkienės ir A. Barštienės su 
sirinkimas peržiūrėti knygas. 
Peržiūrėjus knygas, viskų ra 
dus tvarkoj, M. širvaitiiMiė v} 
.-us maloniai priėmė ir pavui- 
šino. Dėkingo: esame jai už 
vaišes. Nors M. Širvaitienė 
šiaip turi daug darbo, bet 
daug darbuojasi Lietuvos <tnk-

~:l. LAFerellc 3037

DR. A. RAUKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 We*t 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzi*e> 
ValandOM: nuo 2 iki • vai. vakaro 

geredomto Ir nedAUomla pagal 
autart]

tni kuin It,.' Nea*lft>) nuo 10 Iki 11. Daugely at- tai, KUip nn- sl«kM»g akya ailtatonume be aktalg.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASKLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

Tel. LAFayette 7854

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: 2—4 Ir 7—» vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Irf. OKffal 0409

Ofiso Tcl.: LAFayette 1650
Itea. Tcl.: VlRglnla 0««»

DR. V. E. SEDLINSKIS

Šv. Jurgio purup. bazarus 
sėkmingai buigėsi gruod. 9 d
.Puskulinį bazaro vakar,'' M„Urv

priairinko pilna švelnia.', ž.ao- jungoj(, visos linkime a.
nių. N.paanršo ,r a,asų »«-!tverm5, Lietuvos DaV>
nieriiii atsilankyti. Liko gra , ■ .. ......... - -----

BIZN1EKIAT. GARSINK)

DENT18TAS
O A 8 X - R A Y
4113 A RGB KM A VENŲ K 

Kampas Franclsco Avo.

Rcs. Phone
E.\ <>I«w«knI 8(111

Office Phone
TRIangle (HH4

zaus pelno.
lįleb. kun. J. čizauskus ir į TĘS “DRAUGE’

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

VaL: 2-4 Ir Z-l vaL vakaro

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAE

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 6t.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškalias

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

PhoftB Ganai 0523

Ofiso: Tel. IJlEayctte 4017 
Rea.: Tel. H KM Ine k 0288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

ResldencIJos Orisaa: 2834 W. 89th St.
Valandos: 11-12 Ir 2-2 vaL vak. 

Šaradomis Ir NadSllomls pagal sutarti

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANal 6122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo > Iki 12 ryto 
Nua 1 iki J vakaro 

Seradoj pagal sutarti

TeL CANal 8129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. C&lifornia Avė.

DR. STRKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nua 2 Iki 4 Ir auo 8 Iki t vak. 
NediUamls pagal sutart)

Ofiso teJtet. BOUlava
Tek HKkvect 1930

Tek BOlTLevasd 7»4>

DR. C. Z. VEZaiS
DENTISTAS

4645 So. Aahlaad Avė.
arti 47tb 8treet 

▼ai; auo • Iki 8 vakare
■eradol pagal sutarti

Tclefo UKPubllc 7888

nėra4 1

DR. P. ATK06I6NAS
DENTISTAS

1448 SO. 4ttb CT., CICERO, ILL. 
Utar.. Ketv. Ir IVtn. 19—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. ttered. Ir Subat 2—• vai.

Dienoms Tat. LAFayette 8798 
Naktimis Tai. CANal M99

DR. A. J. JAVOK
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 lkt 8 popiet, 7 Iki S vak. 

Nadegoje pagal šutai ų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

TeL vrwgh»ts 0028 
Ofiso vaL: 2—4 Ir 8—2 p. a.

Nedaliomis pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
LlctuvK Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

Tel. Ofiso BOULevard 8912—14 
Rea. VIChory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nao 1:21-2:28

756 W. 35th Btnek

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AL
OFI8AH

4729 So. Ashland Ava.
2 lubos

CHICAGO. 1LL.
OFISO VAUINDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryta soo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 2:20 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 18 Iki 12 

valandai diena 
TMafuiiM MOriiai VM

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAH Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL Y A lt.»» 0994 

Rea. t Tcl. FLAsa 2408
Valandos:

Nu-o 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v. 
Nadėldleul&lr nuo 1# iki 12 diena

-. j
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KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS 
PASKIRTI AGENTAI

“Draugo” Kalėdiniam numeriui) kuris išeis 
pirmadienį) gruodžio 24 d,, žymiai padidintas, 
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam 
leidiniui sveikinimų.

Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei
kinimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa
siųsti į “Draugą”, šio numerio bus ekstra daug 
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
kinimų pasilieka tos pačios.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park * S. Staniulis
Brighton Park - P. Gubista
Aštuoniolikta - P. Varakulis
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas — Br. Stasys Montvidas
North Side - A Bacevičius k Bridgeport - A. Gtlienė p West Side - Br. Vladas Cibulskis
Roseland - M. Pavilonis
West Pullman - K. feaila
South Chicago -K. Gaubis
Cicero - V. šemetulskis
Melrose Park - 0., švilpauskienė
Generaliniai agentai * Br. Stasys Montvidas 

įr L. Labanauskas

MARIJONO KOL. IR SEM, 
RĖMĖJŲDĖMESIUI

M. K. ir S. Rėmėjų Clrica- 
gos apskričio paskutinis Siu 
metų susirinkimas jau arti. 
.lamo reikės rinkti valdyba 
1935 metams. Tat apskritys 
ypatingai laukia skaitlingo tu- 
sirinkiiuo.

Kaip visų eentraliuiu nr",«- 
nizacijų apskričiai!!:;, taip it 
K. ir S. apskričiui svarbu tu
rėti skaitlingus susirinkimus, 
nevien rėmėjų skyrių atsto
vais, bet dr-jų, bei organizaei 
jų kuopų.

Sodalieijos tvarkdarei rupor 
tavus, kad per ištisus metus 
14 mergaičių in eorporc ėjo 
prie Šv. Komunijos, joms pas
kirta po dovanėlę, kurias ap 
siėinė nupirkti S. Jesulaitė, M. 
Kutuuskaitė.

Ant galo rinkta valdyba: 
Dvasios vadu pasiskirtas kun. 
J. Statkus, pirm. — K. Bart 
kaitė, vice pirm. — V. Tako- 
niskaitė, rast. — S. Metrikai- 
tė, fin. rast. — Vitkauskaitė,

JAUNOS DRAUGIJOS 
PRAMOGA

SO. CHICAGO. — Šv. Juo 
zhįmj ĮMirapijos svetainėje, se 
kmadienį, 16 d. gruodžio, 4 
valandų popiet, bus buneo pa
lty. Bengia fci v. Kazimiero A- 
kademijos 12 skyrius vietinių 
seselių naudui. Prie bunco bus 
ir užkandžių.

į šį parengimų tikimasi su-

Jau kelinta savaitė kaip Soutli Chicagoje labai vaišin
klebonas lanko savo pa rapijo
nus, surašinėja skaičių; atlie- 
ką metinį jvutcracijos aplar. linksma £l"onių ncolalk* k

kvinų. Klebonus sako: “apla
nkydamas parapijomis ramiu

u

iždininke — S. Jesulaitė, iždo šliaukti svečių ir iš tolimesnių
globėjos — A. Pilipavičiūtė ir 
J. Razbudauskaitė, korespon
dente — Z. Jurgaitė.

ganizacijų kuopos dar neturi 
išrinkę atstovų į apskritį, pra
šomi tai padaryti ir paskui rei 
kalauti jų raportų iš apskri
čio sus-mų.

Šitaip dalykams einant, vi 
si jausimos esu vienas šeimos 
namuose nariai.

Apskritys garbingai įverti
na tų parap. gerb. klebonus, 
kurių globoje K. ir S. Rėni. 
skyriai jau yra ir kurie kleb. 
rūpinasi skyrius savo parap. 
įkurti. J. Š. kor.

ADMINISTRACIJA TOWN OF Utt ŽINELĖS

VEIKSIMOS
KAS NAUJO MŪSŲ 

DRAUGIJOJ' Ą-* ' .J

NORTIl S1DK- - Draugija
Šv. Cecilijos yra viena didžihu 
šių ir veikliausių. Veikliausia, 
tttr būt, todėl, kad jai priklau
so gana didelis skaičius jau-

IŠ S. DAUKANTO OR-JOS 
PRIEŠMETINIO SU

SIRINKIMO

bei tpylinkės kolonijų.

Praeitų sekmadienį šv. juo-

_______ i draugija, jaunimas ir niokyk-
I los vaikučiai ėjo in corpore 

Sunkiai susirgo žinomos vei prįe gVt Komunijos. Tikrai bu
kėjos B. -Talvaitės brolis Vik
toras Kalvaitis, 1705 VZ. 47th 
St. Gydo d r. A. R. McCradie 

Linkini jaunuoliui greit pa
sveikti. Reporteris

vo malonus Įspūdis, kuomet 
beveik visi klausę pirmųjų 
Mišių bažnyčioje ėjo prie Die 
vo stalo.

gus žmones. Vaišingąsias lx

depresijos naštų padaro leng
vesnę**- Reporteris

DRAUGO" KALENDORIA11035 
METAMS GATAVI

Nekalto Prus. Pan. Šv. mer 
gaičių sodalieijos prieš metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 9 
d.

Sodalicija dabar stropiai re
ngiasi prie didelio “Cliristmas 
Party”, pirmadienio vakare, 8 
vai., Del Prado Hotel (prie 53 
ir Blaekstone Blvd.). Viena

BRIDGEPORT. — Gruodžio komisijos narių, M. Katauskai- 
2 d. Lietuvių Auditorijoj S. J te padarė prariėSitnų, kad ku 
Daukanto draugija laikė prieš! rios norės važiuoti sykiu, te 

, . metinį susirinkimą. Pirm. pra-1 gul susirenka ne vėliau kaip
. k , x. . nese, kad mile narys a. a. J. lo mm. iki t vai., prie mokykpriprasta sakyti, yra .musų .. . , , . . .

(auto. ateitis tautos Žiedą. I TrI dr W i'-'™"' vl<!n“s 
_ , . . • , .. ! naujas narys M. Kudirka.Jaunimas sudaro branduoų, a-L > n v ■ , .
pie kurį sukasi visas draugi-J Išklausius raportų apie Ii- ’r.U.° av10 / *_ PllPU0<*
jos veikimas. Jaunimo randa-, ganius ir nutarus jiems pašai- ( *:• ■Jo^veiite. Sekiiiail., gruo 
si ir draugijos valdyboj ir at-ipas išmokėti, eita prie naujų . 1O.J d- užprašyta iv. Mišios 
sakingose vietose, taipgi dau-1 reikalų. ir 'l,os 1,1 <orporf

los. Pramoga žada būti įvairi.

MARIJONA
DRUKTAINIENĖ

(Po tėvais Mažsi kaitė)
Mirė gruodžio 12 d. 1934 m.,

5 vai. ryto. nt-.laukus pusės am
žiaus. Kilo iš Kauno rėdvbos, 
Tauiagčs apskr.. I^tukuvos pa- 
.rap.. l’aižnių kaimo. Ameriko
je Išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Stanislovą, duk’er} Stani
slavą fr bpolj„.Stanislovą; o 
Lietuvoje kelurias seseris: l'r- 
fiulę, Oną, Rozaliją ir Marcl- 
jona.

Kūnas paftarvotas Kžerskio 
koplyčioj. 4(503 S. Marshtield 
Avė. laidotuvčs įvyks šeštadie
ni, gruodžio 15 d„ Iš koplyčios 
x vai. bus atlyd.'ta .i šv. Kry
žiaus parūpi vh bažnyčią kurioj 
{vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, l’o pamaldų bus 
nulydėta ) šv. Kaaiiiilero kapi
nes.

Nuoširdžiai kvfečdaine visus 
gfminea drainrus-ges (r pužys- 
tamua-mas dalyvauti šiose luč- 
dotuvėse.

Nulidde: Vyras, 11-JktF, Bro
lis ir (Ūminės.

latidol uvėuis pato niauju gra- 
botrius A. Ežerskia. Telefonus 
UUUlevard 9277.

AHA

ADOMAS SHEDIS
Mirė gruodžio 11 d. 1934 m.,

:: vai. ryto. sulaukęs gilios se
natvės. Kilo iš Tauragės aps
kričio. Kllabs parap. ir mies
telio. Amerikoje Išgyvcuo 42 
metus.

Patilto dideliam® nuliūdimo 
savo mylimą moterį Aleksand
rą, po tėvais Svidaitė. tris duk
teris: Viktoriją. Aleksandrą, ir 
Bronislavą; du sūnus Pranciš
kų Ir Bronislovą, žentą Antaną 
Stankus ir anūkę Teresę tr gi- 
tulncs.

Kūnas pašarvotas 12405 Po. 
l’eoria St., We'st Pullman. Eąl- 
dotuvEs įvyks plrmadfenį, gruo
džio 17 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į ««. Petro Ir Povi
lo parapijos bažnyčią, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į 6v. Kazimiero ka
irines. • • • • • • • -

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
ta4iius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Ibiktc-rys, 
Kūnai, tentas, Anūkė ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauju gra- 
boriiis J. F. Kudeiki's. Telefo
nas YAItds 1741.

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.

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 sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams 
$2.00; 1 mėnesiui ,75c. Pavienis numeris 3c.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

eovM M

aok*t»»«iA. HlMo* PaaUakla 
Ir <4rsOn*„i|q

paminklą lUrbtUT* 
ChlcacoJ

tiesiai Ii dirbtuvės Ir 
taupykite ptalcns

atlikome darbą dasKeliui žyi 
abi Ghkncoo Uetnriv.

prityrimo

527 N. WESTERN AVĖ.
arU Graad Are.

gelis jaunųjų yra užėmę vie
tas komisijose bei komitetuo
se. Priešmetiniam susirinkime 
vėl visi senieji valdybos ba
riai buvo užgiri i ateinantiems 
metams, išskyrus vienų, kitų. 

Neperseniai draugija buvo J

Muture pasiskirti gydytojų, 
kuris reikale prižiūrės sergan 
(Sus narius; rengti balių 1935 
ta,

Apsvarsčius visus reikalus,
rinkta 1935 m. valdyba, nžtvi-

v ... .. .. . , ., rtinta ta pati — senoji: V.suruosus dideli metini balių, T ,
. . ... '-vi' Knseiunas — pirm., J. ltacc-Kuris labai gerui pasisekė. 1

.. . - . ... ,

corpore ėjo 
Šv. Komunijos.

prie
ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAIOMELŲ DIBBŽJAI

F

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVC. PANELES
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa- 
į matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų

vičia — pagelb., P. K i Uis —
C Lr ' ./i rast., A. Kaulakis — tur-Lž tai didele garbė priklauso*

. .... ... . , , . .to rast., A. J. Zalatons — iz-1komisijai, sykiu ir valdybai. ? •• . ,»..vu«jvn, .. ... < tlinmkas, lz. Masaitis — kont. i ii-iji.aDabar draugija rengiasi prie, r ’ ..... . . T LIUKUI, kur Įsos metais
nariu nairerbimo vakaro ku- J-Knkseiunas ir A. Jau- Svenč. Panelė apsireiškė Šv. narių pageroimo vakaro, nu- _ i Rrrnndnb. i Trm,i. , ... „ - rus iždo glob., A. Vilkis — I Bernadetai. Tenai suvažiuoja
ns, berods, ,vyk, mds, pnrap. prižiūrėto- iS Yis0 P“sa“lio ™j>-

, . ,. gydomomis ligomis sergantiejum, atsisakius K. Demerec- - - -

iikaUme Ir tidirbi- 
■m Tiaokid p«HtaU« Ir gm-
taanh}.

MOsų Šeimyna specializuoja Na
me darbe per JeSlas kartaa.

Veskite paminklo} rrlkaluz tie
siai su pačiais išdirbėjau.

MOUNT CARMEL ' 
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILUNOIS
Trys telefonai:

R«s. PES8AOOLA MII 
UELMOVT 1485 

orrloe: HILL8IDB ZMB
Vlnoenl

blokas | 
dkWull«

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R ABOR Ta I i

LACHAWICH 
IR SONOS

LIKTUVIAI UKABOSIAI
Patarnauju laldoturėea___
Reikale meldžiu atsUauktl, e naaa

darbu bdalte ntąanšdčnti 
TeL OAJVal MIS arba MIS

014 W. 28rd PI, Ghk»<o

1439 B. 49th Ot Oloaro, ZIL

svetainėj, 24 d. vasario, 1933 
m. Tai bus didelis vakaras su 
gražia programa. Kad tinka
mai prie to vakaro prisiruošus, 
jau iš anksto išrinkta komisi
ja, kuri daro planus, kokių su
ruošti programų ir kaip gra
žiau pagerbti bei apdovanoti 
tuos savo narius, kurie drau
gijoje išbuvo per dešimts me
tų ir neėmė paželpos.

Visi draugijos nariai bei! 
northsidiečiai laukiame to’
vakaro. Lietuvytū

LIETUVIAMS LAUKAI 
CAOOS PAUTE

2 Buzaitė Juozapu 
6. Margiui Antanui 
7 Ručinskui;"Juozapui 
10 Vilimas T.

kitii, išrinktas D. Gulbinas, Ii 
gonių glob. — K. Valaitis. Ko
misija draugijos turtui patik
rinti: T. Janulis, J. Petraitis. 
K. Demereckis. Visa valdyba 
darbuojasi, taip pat ir visi 
nariai, kad draugijų išauginus 
didele. Praeitas balius buvo 
labai sėkmingas. J draugijų! 
pradėjo rašytis ir juunuoliui 
Finansiniai dr-ja taip pat au
ga-

Jaunuoliai sulig draugijos 
nutarimo priimami nuo 18 iki 
30 m. amžiaus be įstojimo mo
kesčio; virft 30 m. už pusę įsto
jamo mokesčio. Visiems na
riams linksmų Kalėdų ir lai 
iningy Naujų Metų!

P. KUlii, seki.

ji, kad gauti stebuklingų per 
ėvenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus ii 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worldi 
Ttir),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Cbaplin.

Paveikslus rodys A. PIL
DŽIUS sekančiose vietose:

Subatoje, gruodžio 15 d. 
Kun. Ežerskio parap. tūlėje, 
Wilkes-Barre, Pa.

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

Užsisakant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adiįduo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avė., Chicago, UI

Visi Telefonai:

Tol. IjAJ-'ayette *571

J. Llulevlčius
Graboriua 

tr
Ra Įsam i b to Jas

Patarnauja Chtca 
toje Ir apylinkėje.

Didelė Ir rrail 
Koplyčia dykai 

40M Archer Are.

Telefoną* YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tartis 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

I.J. ZOLP
ORABORIUB Ir UUDOTUVIŲVKDAJAS
1646 We«t 46th Street 
Tel. BODIerard MO1—A41*

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su finus 

tno ųačin vardai ____

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«L Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORTUS Ir BAL8AMUOTOJAS 

Patarnarimaa ysru. ir nebrangu* 
718 West 18th Street

MOMroe M77

J. F. RADŽIUS
Ino.

LIETUVIU GRABORIU8 
Palaidoja ut Ir auktčlau

Modernlėka koplyčia dykai
Md W. l«tb Hk Tol. GASaJ «174
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6 P R X X7 O X S Penktadienis, gruod.. 14, 1934

MAŽOJI GĖLELĖ”-ŠVENTOJI TERESĖ 1
BUS Statoma Scenoje

SEKMADIENI, GRUODŽIO (DEC.) 16 D., 1934
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJ 

2323 West 23rd Place
PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 25c.

Svarbias roles vaidins sekantieji:

šv. Teresė ................................................... A. Šturmaitė

Celina...................- •............................................ A. Vareniūtė

Motina Agnietė ........................................... J. Daniūnaitė

Šv. Teresės Tėvas.................................... L. Labanauskas

Dramą parašė ...................... Kun. J. Mačiulionis, MI C.

Širdingai kviečiame visus Vertsaidiečius ir chicagiečius 
atsilankyti ir pamatyti šį gražų veikalų, šventųjų gyvenimas 
yra sunku dramatizuoti scenoje, bet Šventosios Teresės gy
venimas duodasi dramatizavimui ir todėl, nė vienas atsilan
kęs nesigailėsite, bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau 
apie ftv. Teresės įdomų ir šventų gyvenimų. Ateikite visi. 

PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI.

VIETINES ŽINIOS
fmiRnPČIMTĖ RRinnp- J’ ftlikas iš Sheboygan, Wis. Kl I U nutolini t DnlUuL , Pirmadienį ir antradienį ry

tais bus išstatytas Šv. Sakra
mentas penktų vai. Mišios bus 
5, 0, 7, 8, 9 ir suma 10 vai. Mi
šparai kas vakaras 7:30. Išpa
žintys bus klausomos kasdien 
rytais ir vakarais.

Visi lietuviai kunigai pa
kviesti su dvasine pagalba. Vi 
sietas lietuviams katalikams 
šioj kolonijoj per tuos 40 vai. 
atlaidus geriausia proga atli
kti adventinę ir pelnyti visuo
tinus bei dalinius atlaidus. 
Dievas šaukia visus prie at-

žių. Pasinaudokite 
proga.
šv. Jurgio parap. klebonas

Pral. M. KiTišas

a:a gera loving wif« wrtl be the souree liūdusiems giminėms reiškia- KAUNAS. — Patirta, kad byloje.
of mucli eomfort in your dari: me užuojautų vardu komiteto, teisingumo ministerijoje iškel; Galimas daiktas, kad pro-

PORTE
Sv. Jurgio parap. bažnyčioj 

40 vai. atlaidai 'įvyks 16, 17, 
18 gruodžio. Pradžia sekma
dienį, gruodžio 16 d., 11 vai., 
iškilminga procesija. Pamoks
lų sakys pral. M. I.. Krušas 
ir ves procesijų.

Sekmadienio vakare pamok
slų sakys kun. A. Linkus iŠ* 
West Pullman.

Pirmadienio rytų, per sumų, 
pamokslų sakys kun. Pranas 
Juškevičius iš Cicero, III. Va- gailos Šv. Jurgio bažnyčioje,

CHICAGOS M. MAJORO 
UŽUOJAUTA

LIETUVIŲ DIDVYRIO 
MOTINAI

Vakar Chicagos miesto ma
joras Mr. Edward J. Kelly at 
siuntė Atlanto nugalėtojo kap. 
S. Dariaus giminaus šių už
uojautų dėl šio didvyrio mo
tinos mirties:

I have just learned of tbe 
passing of your wife and I 
basten to offer my most sin- 
cere sympatliy te yon in your

statančio Dariaus - Girėno pa-4as sumanymas praplėsti pro- Į kuratūros sudėtin, kuri stos 
minklų, kurio velionei neteko kuratūros jėgas didžiulėje neumanininkų byloje, bus pri 
pamatyti ir pasidžiaugti tuo neumanininkų ir sųssininkų
amžinu didvyrių pagerbimo |_________________________
ženklu

trauktas vienas — kitas žy
mus teisininkas — advokatas.

kare per mišparus pamokslų i motina visų lietuvių katalikų 
sakys kun. P. Katauskas. į bažnyčių Chicagoje, taipgi! great bereavement.

Antradienio ryt,y pamokslą ir Proga ™si.'
taikinti su Dievu. Taigi, bro-sakys kun. V. Urba iš Wau- 

kegan, III. Vakare sakys kun liai, neužkietinkite savo šird-
■ i i ■

"t '

bours.
\Vith liest vįsbes. I am 

Sinet rely your s,
(Signed) Edward J. Kelly 

Maycr

Lietuviams labai malonu pa 1 
tirti tokis palankumas lieti, 
viams ir dėmesys didžiojo la 
kūno giminėms.

UŽUOJAUTA DARIAUS 
GIMINĖMS

Dariaus - Girėne paminklo 
statymo komitetas

S4JUNGIEČIŲ PRAMOGA 
PARAPIJAI

MAJ1QUETTE PARK. - 
Mot. Sų-gos 67' kp. rengia bu

VISIEMS LIETUVIAMS 
ŽINOTINA PLATINKITE “DRMJGĄ*

PARSIDUODA Tavern, pri<> 
dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo patirkite ant vietos. Gera 
vieta. Verta pasiteirauti.

1902 SO. WESTERN AVĖ.

P. GONRAD

Antra lietuviška spulka (tau; 
pymo ir skolinimo bendrovė)
Amerikoje pereina po “Fede
ralinės Valdžios” globa — tai
SIMANO DAUKANTO SPUL
KA, Chicagoje. .

Vakar dienų, Federal Homci fotografas 
Loan Banko prezidentas, Mr.; nuo«*v». mo-

• A. R. Gardner, iškilmingai į- -y*«xxi Avienomt*.
420 WEST A.trd ST. 

Bnglesrood 5S40—5S»S

Didelis lietuvių žygis, At- |Uco party gruodžio 16 d., pa 
lanto pergalės liudytoja h rupijos salėje. Visas pelnas Federa|į’

skiriamas parapijai. Komisija1 , , . . • t- „didžio lakūno kap. S. Dariaus 
motina užbaigė savo gyveni
mų. Ji buvo viena iš garbin
giausių motinų, pagimdžiusi ir

parapijai. Komisija'^. .pDlkl(j Jonui Ka7a. 
stengiasi turėti kuodautians.a na„skui g |ka dabar ęa(lin.

At a time likę tliis rvords' išauklėjusi lietuvių tautai di- 
seem ratlier fruitless būt I dį pairijotų - veikėjų, o žmo- 
bope that the memory of a nijai gabų ir narsų lakūnų. :-.i

dovanų. Visi galės laimėti ko
kią nors dovanų. Tuomi pare- 
mste

T***
M a V VV

ii ruko šituos' <■' •

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valanda# K&mllen nuo * Iki 6 

Panedėllo, Seredoe Ir Pėtnyčioe 
vakarais < Iki t ( 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 8. Rockwell St.

Telefonas KEFublic M«O_____
Anai ve! Kam, mokėti aukite kalną, 

knomrt aalile oaniplrkt) Troptrair *a- 
rantuota voga Lr Šiluma. Vartoja
mos Ruvi'rš S.000 namuose. Hrrccnlngs 
— 11.75: >li»e rnn — $5.75; I/ump 
ariu, Egg — €6 OO.

¥OKT«ERN COAI, CO. 
Lawn<latc 7345 Merrintar 2524

sis SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINOS AND 

savo parapijų. Komisija L0AN ASSOCIATION OF
CHICAGO.

Penktadienį, gruodžio 14 d.,
{1934, 8 vai. vak. spulkos raš
tinėje, 2242 W. 23rd Place bus 
susirinkimas visų šėrininkų ir 
direktorių minėtos spulkos pri 

(ėmimui federalinio čarterio, j 
I kurį susirinkimų prašomi at- 
Į silankyti visi šėrininkai ir di
rektoriai.

Reika,linga pabrėžti, kad Ši
mulio Daukanto Spnlka — tai 
vienatinė ir pirma Lietuviška •, 
Spulka, kuri palaiko savo Lie
tuviškų vardų, SIMANO DAU- 

Į KANTO FEDERAL 8AV- 
INGS AND LOAN A3S0CIA- 

. TION, ir pasiryžus Lietuviams

PLATINKITE •‘DRAUGĄ”

i

(i- i

' V, M" >♦ Ji

M* rt
r t,

• • .4 -.4\ z,-z į;.•• Z:''’i

9jM4.lM"f*1

. tarnauti paskolų teikime 
(taupyme.

Ben. Kazanauskas, Sek

f
INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

ir

H Vi?kete

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chloogo, m.
TRv. RBPCBUKl M«M

Katrie perkate oagfta 1$ 
drai vėrių. aiųekHe juos > 
CRANE COAL CO. OaniOt* 
geresnes anglie, ui mažiau 
plni'gų. «. < ;

4>IHKILWICZ£^-
PERKAM

LIETUVIB-

KUS BONUS

RKAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS t LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Yrisiraiykite į Mūsų 8pulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

Shampoo 
Color Rinse ., 
Finger Wave
Trim ...........

Fri. — 
MARCEL ...

SPECIALIAI
KALĖDOMS

ARCH-MOND
Realistic

Permanent Wavc

Sat. 45c

with Ringlet ends 
Reguliarė vertė $3.50

DABAR $ 4 75 
TIKTAI5Oc 

.....35c
AROH ■ MOKO B1AUTY 8H0P 

4174 Archer Avė. prie Richmond; Tel. LAFayette 0420 
- ■

MANICURE Su šiuo pagarsinimu




