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KITA DARBO KOVA REIKŠIS PAVASAR
STAMBIŲJŲ PRAMONIŲ DARBINIU 

KAI SUSIJUNGS KROVON
KOVA VYKS UŽ GERESNES DARBO 

SĄLYGAS

AVASHINGTON, gr. 19. — 
Tekstilininkų organizacijos 
direktorius F. J. Gorman nu
lemia, kad ateinanti pavasarį 
kraštas susilauks didelio dar
bininkų sąjūdžio pramonėje.

Numatomo darbininkų są
jūdžio bus išvengta, sako Gor 
man, jei iki to laiko pakitęs 
darbo sąlygos pramonėje. Ta 
eiau tas vargiai įvyks ir dar
bininkai sukels griežtą kovą 
prieš pramonininkus, kurie 
nesiska’do su darbininkų orga 
nizacijomis, kurie yra prie
šingi profesinėms darbininkų 
unijoms.

Gorman pareiškia, kad grei 
ėiausia į šią kovą. susijungs 
krūvon visos didžiosios dar- 
bininkų organizacijos ir stani 
blausiųjų pramonių visi darbi
ninkai. Tas galės įvykti atsi
žvelgus j tai, kad stambiosios 
pramonės jau susijungusios 
krūvon, kad gelbėjus savo 
kompanijų unijas, kurios ima 
tirpti.

Jei pramonininkai nori ko
vos, jie 4 o ir sulauks, sako 
Gorman.

DU NUŠAUTA LINCO 
RIAUŠĖSE

SHKLBYVILLE, Tenn., gr. j 
19. — Baltųjų minia apspito Į 
vietos kalėjimą, kad iš jo iš
veržus ir nulinčiavus kalina
mą negrą už vienos mergaitės į 
užpuolimą. i

Kalėjimą saugojo karei
viai. Per kelias valandas jie 
griumėsi su riaušininkais. I’a 
galiau pastarieji ėmė rengtis 
dinamiltuoti kalėjimą.

Kareiviai šovė į riaušinin
kus. Du užmušta ir nežinia 
kiek sužeista. į

Kareivini išvežė kalini ki 
tnr.

HULL, Anglija, gr. 19.— 
Teismo nuosprendžiu Mrs. E- 
tbel Lille Major, pripažinta 
kalta savo vyro nunuodijimn.

AGENTAMS PRANEŠIMAS
Visi “Draugo” agentai prašo

mi sunešti skelbimus ir sveiki
nimus Kalėdiniu! numeriui ne 
vėliau rytojaus dienos, gruodžio 
21 d., popiet.

ADMINISTRACIJA

NĖRA TAIKOS PLIENO 
PRAMONĖJE

AVASHINGTON, gr. 19.- 
Plieno pramonės vedėjai jo
kiu būdu negali susitaikinti 
su darbininkų unija Amalga- 
mated Assoeiation of Iron, 
Steel and Tin Worl>;-rs, kuri 
priklauso Amerikos Darbo fe 
deraeijai. Svarbiausia susitai 
kymui kliūtis yra ta, kad ne 
visi plieno fabrikų darbinin
kai priklauso šiai unijai. Bau 
gelis jų, kaip seniau, sudaro 
kompanijų unijas. O darbda
viai šias remia, globoja ir 
saugoja.

Prez. Rooseveltas pakvietė 
pas save abiejų pusių atsto
vus ir mėgino juos patraukti 
itaikor:. Ir tas negelliėjo. Tad 
ir toliau abi puses taikinti 
palikta plieno darbo boardui.

Plieno pramonės vedėjai, 
sakoma, jau sutinka pripažin
ti organizuotų darbininkų ko- 
lektyvį derėjimąsi, bet reika
lauja, kad ir kompanijų uni
jos turėtų lygias teises. To 
nenori Amerikos Darbo fede
racija.

LAKŪNAI ADAMOVIČIAI 
TRAUKIAMI TEISMAN
NFAV YORK, gr. 19. — 

Federaliniam teisme, Brook- 
lyne, įkalinti ir patraukti tie 
son broliai Adamovičiai, ku
rie pereiitą vasarą iš Nc\v 
Yorko su lėktuvu buvo nuskri 
dę į Europą ir ten didingai 
aplankė Varšuvą.

Jie kaltinami susitarimu 
įsigyti ir operuoti didelę nn- 
legalę distiliarnę, kurią agen 
tai susekė Long Islande.

MALARIJOS EPIDEMIJA
KOLOMBO, Ccilonas, gr. 

19. — Siaučia malarijos epi
demija ir tūkstančiai žmonių 
miršta, kadangi nėra kas juos 
prižiūrėtų, arba pagalbų 
duotų.

K0MUNIS1U PROPAGAN
DA J. VALST. KARIUO

MENĖJE, LAIVYNE
TAI IŠKELIA KARININKAI | 

IR REIKALAUJA
PRIEMONIŲ

AVASHINGTON, gr. 19. — 
Kariuomenės ir laivyno auk
štieji karininkai pranešė kon
greso žemesniųjų rūmų komi
tetui, kad vyksta stačiai at
kakli komunistų propaganda 
tarp kareivių ir jūrininkų. Ka 
liniukai reikalauja, kad kon
gresas rastų prieš tai kokių 
nors priemonių. Ypač yra rei 
kalinga raudonuosius propa
gandininkus gaudyti ir aštrini 
juos bausti.

O komunistų propagandą 
padaro kurstymai kelti nepa-j 
sitenkinimus, maištus, suirn- ! 
tęs ir net terorą. Tas viskas , 
turi būt daroma vienu tikslu, 
kad sugriovus krašto vyriau
sybę ir įsteigus sovietus.

Komunistai savo pragaiš
tingą darbą varo gyvu žo
džiu ir lapeliais. Jie, kaip pa 
prastai, žada aukso kalnus 
kareiviams ir jūrininkams, jei 
pereitų jų pusėn.

JAPONAI NAIKINA LAI
VYNŲ SUTARTĮ

TOKIJO, gr. 19. — Japonų 
slapta taryba, vyriausias im
perijos patariamasis organas, 
šiandien aplankė imperatorių 
llirohito ir jam pranešė, kad 
turi būt panaikinta karo lai
vynų sutartie, padaryta 1922 
m. AVashingtone. ,

Tai galutinas japonų nuos
prendis šiuo reikalu.

Japonų vyriausybė ateinan
tį trečiadienį praneš AVashing 
tonui ir Anglijai apie šį savo 
nuosprendį.

ISLANDIJA ATŠAUKĖ 
PROHIBICIJĄ

KOPENHAGENAS, gr. 19. 
Žiniomis iš Keykjavik, Is

landijoj atšauktas prohibici- 
jos įstatymas, kurs per 21 me 
tus buvo vykdomas be pasi
sekimo.

KITA SNIEGO PŪGA lš- 
TIKO CHICAGĄ

Dar viena sniego pūga iš
tiko Chicagą. Vienas asmuo 
mirė ir keletas sužeista; su
trukdytas ttrafikas ir lėktuvų 
skridimas.

Šimtai bedarbių pašaukta 
kasti sniegą.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

KLIŪČIŲ KAUNO 
NACIAI STATO 
RADIJO STOČIAI

SUSEKTAS RADIJO STO
TIES SLAPTAS TRUK

DYTOJAS
KLAIPĖDA (per paštą). 

— Lietuvos Keleivis gruodžio 
5 d. numeryje pranešė apie 
slaptą vokiečių radijo stoti, 
kuri nuolat trukdo Kauno ra 
dijo stoties darbų. Ta stotis 
įsisteigė lapkričio niėn. ir tu
ri tokias pat bangas, kaip ir 
Kauno, t. y. 1935 metrų ilgio. 
Tas radijo slapukas Kauno 
radijo stočiai trukdo Morso 
aparato ženklais ir žodžiais. 
.Slapukas pasiskelbė esąs ra
dijo mėgėjų siunčiamoji sto
tis ‘‘Funke Punke,” kuri truk 
dysianti Kauno radijo pro
gramų transliacijai.

Iš tikrųjų tie trukdymai bu 
vo jaučiami Tilžės ir Klaipė
dos apylinkėse. Keletą dienų 
čia visai nebuvo galima klau
syti Kauno radijo stoties. Pa
skutiniu laiku trukdymai su
mažėjo, beit vis tiek dar jau 
čiami, ypatingai iš Kauno 
transliuojant muziką ir dai
nas.

Lietuvos Keleivis toliau 
praneša.- ‘‘Kaip dabar paaiš
kėjo, Bridžiulių pelkėje, Pa
kalnės apskr., Tilžės krašte, 
yra pastatyta siunčiamoji ra
dijo stotis valdiškoje nusau
sinimo darbų įstaigoje. Siur.- 
čiamajai radijo stočiai yra 
pastatytas apie 32 metrų auk 
štumo stiebas. Antras stiebas 
yra įtaisytas prie dirbtuvių 
kamino. Radijo stočiai aptar
nauti personalas yra atvykęs 
dviem automobiliais. Viena
me automobilyje yra įtaisyti 
radijo stoties aparatai, kita
me gyvena radijo Stoties ap
tarnautojai.”

Toliau Lietuvos Keleivis 
nurodo, kad kai lietuviai pra
dėjo kelti to trukdytojo buvi
mo Vokietijoj klausimą, vokie 
čių spauda atsakė, kad, esą, 
tokia stotis esanti pastatyta 
lietuvių vokiškoms radijo sto
tims trukdyti. Tačiau vėliau 
‘.r vokiečių spauda pripažino, 
kad esanti mėgėjų pataisyta 
stotis Rytprūsiuose ar net 
Klaipėdos krašte (!) Kauno 
radijo stočiai trukdyti, nes ir 
lietuviai trukdą vokiečių sto
tis.

Tačiau dabar jau paaiškė
jo, kad ta stotis pastatyta Vo 
kietijoje ir ją aptarnauja vo
kiečių valdiškų įstaigų tar
nautojai.

LAVAL SIŪLO SAVO 
DRAUGINGUMĄ VISAM 

PASAULIUI
SENATAS STEBISI TUO
ĮDOMIU MINISTERIO 

NUSISTATYMU
PARYŽIUS, gr. 19. — Už

sienių reikalų ministeris La
valis, kalbėdamas senate, vi
sam pasauliui pasiūlė Pran
cūzijos draugingumą. Jis pra 
nešė, kad visados yra pasi
rengęs kalbėti kad ir su pa
čiu Hitleriu.

Ženevoje viešumon paduota 
mirt. Lavalio padaryta su ko
misaru Litvinovu sutartis, 
kad nei Prancūzija, nei Rusi
ja negali dalyti jokių atskirų 
sutarimų su Vokietija, kol ne
bus realizuotas rytinių val
stybių Lokarno paktas, .šiaip 
pasitarimai vis gi yra galinė.

Prancūzai senatoriai abejo
ja dėl min. Lavalio galimy
bės susidraugauti su visu pa
sauliu. Yra aišku, kad jei 
Prancūzija yra susikabinusi 
su Jugoslavija, negali širdin
gai draugauti su Italija.

Tos rūšies draugingumas 
nėra jokis draugingumas. Ir 
Lavalis atidarė savo širdį vi
siems tik dėl to, kad gavus 
senaJte didelės militarinės są
matos pripažinimą. Jis lai
mėjo. i

NUTRAUKTI PASITARI
MAI LONDONE

LONDONAS, gr. 19. — Ne 
ribuotam laikui, o gal ir vi
sados, nutraukti čia Anglijos 
Amerikos Japonijos ilgą lai
ką vedami pasitarimai karo 
laivynų reikalu. Šie pasita
rimai buvo vadinami įžengia
maisiais prieš karo laivynų 
konferenciją, kuri turėjo būt 
sušaukta, jei būJtų pavykę su
sitarti šioms trims valsty
bėms.

Japonija nepakeitė savo pa 
siryžimo iki pat galo. Ji pa
statė reikalavimą, kad priva
lo turėti lygų didumu laivy
ną, kokį turi Amerika, arba 
Anglija. Tas ir sugriovė pa
sitarimus.

SUIMTAS UŽPUOLIKAS

Užpereitą naktį iš Harper 
mokyklos grįžtančią namo 19 
m. am?, mergaitę užpuolė ne
žinomas piktadaris. Ją apmu 
šė ir atėmė 1 dol.

Neužilgo Chicago Lawn po
licija susekė piktadarį ir su
ėmė. Tai Howard Crumicn, 
6330 lngleside avė., buvęs 
baustas kalėjimu. Jis iden
tifikuotas.

KAIP ŠIA ŽIEMA LIETUVOJE BUS 
KOVOJAMA SU NEDARBU

Ministerių kabinetas jau pat- 
o viešųjų darbų planąvi r —i

KAUNAS. — Lietuvoje sek 
mingesnei kovai su nedarbu, 
kuris Lietuvoje padidės žie
mos metu, yra įsteigtas viešų
jų darbų fondas. Dabar mi
nisterių kabinetas jau patvir
tino viešųjų darbų planą šiai 
žiemai. Numatoma, kad žie
mą visoje Lietuvoje gali būti 
apie 8,990 bedarbių, kuriems 
bus suteikta pusė milijono 
darbo dienų. Už tą darbą jie- 

’ms reikės užmokėti apie 2 
milijonus litų iš viešųjų dar
bu fondo.• * 1

j Bedarbiai su šeimomis bus 
j aprūpinti darbu arčiau jų gy- 
jvenamų vietų, o viengungiai 
bus siunčiami į tolimesnes vie
tas. Sunkiausias bedarbių bū
vis yra dideliuose miestuos?. 
Dėlto jiems bus duodamas di
desnis darbo dienų skaičius. 
Prie šių viešųjų darbų finan
savimo prisidės ir miestų lui 
valsčių savivaldybės.

Dauguma Lietuvos bedar
bių yra juodadarbiai ir pa- 
1 prasti darbininkai. Pradžioje 
j sudėtingesnius darbus jie ne
galės dirbti. Užtai jie bus iš- 

Į mokomi specialių ir kraštui 
naudingi) darbų: ūamų sto
gams dengti, gontus gaminti, 
akmenis tašyti ir t. t. Akme
ningų plotų Lietuvoje yra ga 
na daug. Išmokys darbininkus 
akmenis tašyti, akmens pa
ruošimas miestų gatvėms gris 
ti ir keliams taisyti Ims dau
giau išplėstas.

Lietuvoje plačiai svarsto
mas reikalas išplėsti gontij 
gamybą rankomis, duodant 
ūkininkams iš viešųjų darbų 
fondo lėšų apmokėti dirban
tiems gontus darbininkams, 
bedarbiams. Medžiagą gon
tams gaminti turės pasirūpi n 
ti patys ūkininkai. Bedarbiai 
bus sugrupuoti artelėmis po 
5-10 žmonių, kuriems vado
vaus prityrę žmonės. Visi be
darbiai dirbs akordiniu būdu 
ir jiems bus atlyginimą už at
likti) darbą. Įvairiose vietosi 
bedarbiai ties plentus ir ge
rins vieškelius.

Kauno miesto bedarbiai lig 
šiol turėjo darbo prie Kauno- 
Babtų plento. Toliau jie ta
šys akmenis, gamins šaligat
viams akmenines briaunas, ta 
Šys medine® kaladėles gat
vėms grįsti, stiprins Neries 
krantus, tvaikys Marvelės ke
lią.

Panevėžyje jie gamins skal
dą 6 kilometrų ilgumo Pane

vėžio-Ramygalos vieškeliui su 
stiprinti. Žemės darbai čia 
jau užbaigti. Be to jie dar 
gamins gontus ir dirbs įvai
rius stalių darbus.

Marijampolėje ruoš akme
nis gatvėms grįsti, ims žvyrių 
iš Šešupės vieškeliams žvyriuo 
ti, tašys medines kaladėles 
gatvėms grįsti, tvarkys Javo 
nies upelį.

Ukmergėje kirs mišką, ga
mins gonJtus.

Taip pat bus duodama ati
tinkamo darbo ir kitur, kur 
tik bedarbiij atsiras.

Daug bedarbių gaus darbo 
miškuose, nes Lietuvos val
džia dabar vengia pardavinė
ti stačią mišką, bet apdirbtą.

DILLINGERIS IŠSIPIRKO 
PABĖGIMĄ

Žudikui DUlingeriui (jo nė
ra tarp gyviijų) pabėgus ii 
Crown Point, Ind., kalėjimo, 
buvo pripažinta, kad jis tai 
padarė ačiū kalėjimo sargų 

1 apsileidimui. Pranešta, kad 
pasidirbo medinį revolverį ii 
juo grasindamas išsilaisvino.

Kiek palūkėjus prasidėjo 
tardymai, kad ištyrus, ar kar
tais jis neišsipirkęs iš kalėji
mo. Pasirūpinta patraukti tie 
son keletas asmenų, kadangi 
buvo susekti išsipirkimo pėd- 
sakiai. Po ilgų tardymų vis
kas griuvo.

Dabar federaliniai agentai 
susekė, kad Dillingeris tikrai 

I išsipirko iš kalėjimo. Už tai 
j apie 11,000 dolerių išmokėta 
Tardymai Ims atnaujinti.

SUIMTI 6 VIEŠKELINIAI 
PLĖŠIKAI

Pirmadienio vakarą netoli 
Snyder, InM., plėšikai pagro
bė ant vieškelio t roką, kuriuo 
buvo vežama 21,000 svarų 
sviesto vertės 6,000 dol.

Policija greitai surado tre
ką, sviestą ir suėmė 6 plėši
kus.

CTTABAROVSKAS, sov. 
Rusija, gr. 19. — Du banko 
tarnautojai nubausti mirties 
bausthe.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — šiandien iš dalies 
debesuota; numatoma dau
giau sniego ir šalčiau.

f
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kinio mokesčiai spaudžia vargšus. Valstybės 
legislatūra pereitų pavasarį skyrė šiuos mo
kesčius vienerių metu laikotarpiui. Ačiū gu
bernatoriaus pastangoms, neseniai ta pati le- 
gislatūra šiuos mokesčius patvirtino visiems 
laikams.

Darbininkai ir visi vargšai piliečiai ne
privalo užmiršti šio svarbaus klausimo atė
jus gubernatoriaus ir legislatūros atstovų rin
kimams. Jei kurie legislatūros nariai panei
gia piliečių valių, turi būt pašalinti. Taip pat 
turi eiti lauk ir tie visi, kurie pasiduoda gu-

Lietuvių Tauta Yra Viena Iš 
Narsiausių Europoj

Daugiau Priežiūros Dantims

SIMPATINGAS SKOTO J. 7. 
STEWART0 STRAIPSNL3 

APIE LIETUVĄ

Rašo Dr. G. I. Bložis, dentistas, Chicago, III.

(Žiūrėk “Draugo” No. 2f>3)
Štai; dar viena priežastis, vienas juodveidis vaistinėj pir 

kodėl mes turime geriau pri- ko dantims šepetukų. Kada 
žiūrėti dantis. Tai jau gamtos vaistininkes paklausė, kokio 
duotas patraukimas, kad mes jis nori, maž-j — vaškui, ar 

sčius ir šiaip miško medžiagų j visi norime būt gražus, kad didelio — sau, jisai atsakė: 
anglies kasykloms, linus, ku-Į gražiai išrodyt, reikia turėt

gražius dantis. Dabur įsivaiz
duokime, kad mes teatre ir

tų, ką tik galėtų, iš Lietuvos. 
O Škotija kaip tik galėtų pir
kti kone visus Lietuvos eks
portuojamus produktus: raut

Rugsėjo mėn. Lietuvoje la
nkėsi žymus škotų inžinieriui

bernatoriaus regimentavimui. Pirkimo mokės- ir prekybininkas, Škotijos ka- rie yra geriausi pasaulyje,
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago ciai tun but Panaikuitl

DIENOS KLAUSIMAI
SOCIALISTŲ ŠELMYSTĖ

fališkosios geografijos draugi- Į Dundee ir Duntermline tabn- 
jos valdybos narys, J. F. Ste-; karna ir linsėmenis, kurie irgi ant pagrindų pasirodo lošėjus 
wart. Būdamas Lietuvoje, jis Į yra geriausi pasaulyje, Kirk- ar loSėja su kreivais, pažaliu- 
turėjo pasikalbėjimų su Už-! «ridy fabrikams. Be to, būtų vusiais dantimis. Kų publika

PIRKIMO MOKESČIAI

Kai kurios valstybės turi įvedusios par
davimo mokesčius. “Pardavimo” terminas 
klaidingai vartojamas. Jis būtų tinkamas, jei 
patys parduotuvininkai mokėtų šiuos mokes
čius. Kadangi juos moka pirkėjai, tad teisin
gas šių mokesčių pavadinimas turi būt pirki
mo* mokesčiai. Taip bent ir turime vadinti 
šiuos mokesčius. Gudrieji politikieriai įvedė 
“pardavimo” terminų, kad suklaidinti visuo
menę.

Kaip juos nevadintum, bet šie mokesčiai 
yra nauja vargšams našta. Ne kas kitas, tik 
vargšų darbininkų minios sumoka juos. don 
moka kasdien pirkdamos kad ir mažiausius 
gyvenimui reikalingus daiktus. Nebūtų tiek 
bloga, kad šie mokesčiai būtų imami vien per
kant kokius nors stambiuosius daiktus, pra
dėjus vienu doleriu. Vargšas žmogus tačiau
su vienu doleriu padaro kelis atskirus pirki- panaudojo “Draugo” gerų vardų ir tuo būdu

Šiomis dieno,uis ii Iaetuvos sugrįžo (jsienių Reikalų Ministerijos te, galima pirkti bekono ir kinu ir mes n.anytnine apie tolų .r
° .... . . t_? i__a • _• i_a__ Tftlnn Ifu/nar K tobvu na* kriti

Lietuvų neįleistas) siuntinys, adresuotas V. 
K. Račkauskui (Pašto Dėžutė, 373, Kaunas, 
Lithuania). Ant to siuntinio kampe užrašyta: 
From “Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, 111.” lšklausinėjus visų “Draugo” dar
bininkų, ar kuris iš jų yra kų nors siuntęs 
V. Račkauskui į Lietuvų, pasirodė, kad nie
kas nieko apie lai nežino. Tat siuntinys ati
daryta. A’argu kas įspėtų, kų jame radome?

Chicagos lietuviai socialistai leidžia neva 
mokslo ir kritikos mėnesinį žurnalų “Pažan
gų”. Bet tikrenybėje nėra mokslo ar kriti
kos žurnalas, bet melų, šmeižtų rinkinys ir 
žemos rūšies šlamštas.

Kadangi tokių šlamštų į Lietuvų, žinoma, 
neįleidžia, socialistai, sugalvojo labai papras
tų ir pigų būdą Lietuvos spaudos cenzorius 
prigauti. Kadangi “Pažangos” ir jos leidė
jų vardas yru nusmukęs, “trepnas”, dėl to

šių — administracijos depar
tamento direktorumi, K. Bi-

šinių. Jei škotai pirktų beko- tokiQ to&M* Kiekviena;*, kriti 
nų ir kiaušinius iš Lietuvos, kuotų, nors savo roles, ir ge

zausku. Užsienių Reikalų Mi- ji« galėtų pirkti mažiau tų liausia at,lkt‘b Bet paprastai 
materijos spaudos biuras su- 1 produktų iš kitų valstybių, aktores turi gerus ,e gražius
teikė jam informacijų apie Nėra jokios priežasties, dėl ku 
Lietuvų, supažindino su Kau- rios škotai to negalėtų daryti, 
no įžymybėmis ir suvedė sv Autorius prieš kurį laikų n,a 
prekybos ir pramonės rūmais K*, kaip Gdynėje į škotiškų į

dantis, lyg kokius perlus, bet 
vertesnius už pirlus, kadangi 
perlus gali nusipirkti, o dan
tų, sykį praradęs, jau nenusi-

ir kai kuriais vietos pramo- laivų įkrovė 73 tonas lenkis- pukši. Tiesa, gali nusipirkti 
kų kiaušiniu. į ir dantis, bet jau nebus tokie,

Be prekybinių sumetimų, y. kokius turėjai, nes dirbtiniais 
ra vietos ii sentimentaliniam-'dantimis taip gerai valgyti

nininkais ir prekybininkais. 
Stewartas, sugrįžęs į Škotiją, 
vadovaudamasis aukščiau mi 
nėtu pasikalbėjimu ir gauto 
mis informacijomis, didžiau
siame Škotijos dienraštyje 
“Seotsman” paskelbė didek

sumetimams
Lietuvių tauta yra viena ii- 

narsiausių ir labiausiai nusi 
pelniusių Europos tautų, km

negalima, kaip šlubam žmogui 
ant kriukių vaikščioti.
Kaip Valyti Dantis

mus ir tuo būdu iš jo išrenkama keleriopai 
daugiau Šių mokesčių. Jei, pavyzdžiui, už 
vienų dolerį yra skirta 2 centai mokesčių, o 
žmogus su vienu doleriu padaro keturis, ar 
penkis atskirus pirkimus, jis dažnai sumoka 
iki 8 arba 10 centų pirkimo mokesčių. Į

Yra uždrausta taip atvirai ir skaudžiai 
išnaudoti žmones. Sąžiningi pardnotuvinin- 
kai to nedaro. Kiti ignoruoja įstatymus ir 
nustatytų tvarkų. Autoritetai taip pat niekus 
daro. Jie, be abejonės, greitai pakiltų veikti, i 
jei kas atsisakytų mokėti šiuos mokesčius. 
Tačiau tokia komedija negali įvykti. Kas ne
norėtų mokėti pirkimo mokesčių, negalėtų 
nieko pirkti. 1

Laikraščiai praneša, kad Ohio valstybei* 
norima įvesti pirkine mokesčius. Prieš šį su. 
manymų energingai veikia darbininkai ir jų 
bičiuliai. Šie pastarieji pažymi, kad pirkimo 
mokesčiai yra nauja sunki našta darbinin
kams. Jie bus verčiami mokėti šiuos mokes
čius ir pirkdami maistą. Imami už perkamą 
maistą mokesčiai yra klaidingas principas. 
Atsižvelgus į tai, kad galybės darbininkų ne 
turi darbo, o dirbantiems už darbą menkait -
atlyginama, pirkimo mokesčiai, ypač už mai
stų, yra stačiai nepakenčiami.

Mūsų pačių valstybėje — Ulinoise, pir

manė savo šlamštų į Lietuvų įšinugeliuoti 
Tačiau šehniaį cenzoriai visvien įtarė ir į 
siuntinio vidurį pažiūrėjo. Radę ne “Drau
go” leidinius, bet socialistų šmeižtų rinkinį, 
į Lietuvų neįleido ir to šlamšto bendradarbis 
V. Račkauskas jo negavo.

Ponai socialistai, ar tai jums gražu dang
stytis kitų vardais ? Ar jūs nežinote, kad nau
doti svetimų vardų bile kokiems savo reika
lams yra didelis nusikaltimas?

Bet tas jiems nerūpi. Žmonės, kurie iš
drįsta tokius pliauškalus spausdinti savo šla
mštuose — “Pažangoj” ir kituose, su jokiu 
padorumu nesiskaito.

Šia prega norime priminti, kad to že
miausios rūšies šlamšto (“P-gos”) priešakyje 
stovi P. Grigaičio “dešinioji ranka” dr. A. 
Montvydas, kuris daugiausia tpn visokių ne
sąmonių prirašo. Jam padeda kažkoks T. Ku
činskas, A. Ručas, Arėjas Vitkauskas, J. Jo
cius, Karolis Vairas — V. Račkauskas ir dar 
keletas kitų.

Anais metais buvo leidžiama šlykštūs lai
kraščiai “šakė”, “Kardas” ir jiems panašūs 
“Pažanga” savo šlykštumu visai panaši į 
anuos šlamštus. Taigi, “sulig Jurgio ir ke
purė”. Kokie socialistų rašytojai, tokia jų ir 
literatūra.

iliustruotų straipsnį apie Lie- riui škotams būtų privilegija 
tuvą.

Savo straipsnio pradžioje 
Stewartas nurodo, kad yra la
bai susidomėjęs škotų pramo
nės atgaivinimu ir kad jam, 
rūpestingai ištyrus sąlygas, pa 
sirodė, kad Škotijai išsimokė
tų paskatinti savitarpio pre

Daug man teko pastebėti, 
kad žmonės nežino, kaip var- 

padėti ir su kuria praeities toti šepetukų dantų valymui, 
skolai turi daug kų bendro. Paįnm šepetuką ir trina juo į 

Lietuviai, kaip ir škotai, gi priekį ir į užpakalį, lyg kokį 
liai tikį, darbštūs, dori, sąži- > i)atų valydami. Paimkime pa- 
ningi, paprasti ir taupūs imo- į Vyadį, jei mes norėtume įiuva-

‘‘Taip dalelio, didžiausio, ko
kį turite, nes mes esame try
lika šeimynoje, tai didesnio 
ilgiau užteks.

Dar klausimas, Kuomet rei
kia dantis valyti? Rodos, vi
siems leigva suprasti, kuomet 
dantys turi būt valomi. Paim
kime palyginimą su valgymo 
indais. Jeigu mes'sėsime val
gyti ir rasime priskretusius 
puodus, bliudus ir šaukštus, — 
kaip mes tuomet jausimės? 
Jausimės, kad iet ir išniazgot 
indus, o jau tuomet valgyti. 
Bet savo dantims mes to ne
darome. Dažniausiai valgome 
nemazgotais. Kodėl mes taip 
darome? Todėl, kad nežinome, 
jog tas mūsų sveikatai labai 
kenkia ir todėl, kad dantų ne
simato, jie dalinai burnoj išs
lėpti.

Keletas žodžių apie maistų. 
Jei mes valgytume maistų, 
kokis mums priklauso valgyt, 
tai neturėtume blogų dantų. 
Imkime pavyzdį iš žemesnių 
gyvulių. Ar jie turi keblumų

nes. Su nepažįstamais jie yra;}yti kokil) ^uskįiu.sįų lentų, n r 8U suv° <la“ti,iiis? Visai ne.
atsargūs, bet Ir.rtų įgijus jų Jne8 šluostytume jų skersai

...  .. .......... ......._ _ _ pasitikėjimų, jų vaisingumui -plyšių? Visai ne, nes mes ži-
kvbų su Lietuva, ne kaiptT A- Pn,ygsta Lk garsus škotų vai notkUUe, kad taip darydami,
nglijos apanažui, bet tiesiog. singu_u*K' Lietuviai po karo, lik nešvarumus į plyšius su-

atsikųrę savo valstybę, pada įvarytume, o lentos nenuvaly- 
rė didblę ir-<isų tą tulUe,. Kad jų. nuvalyti, šluos-

pažangą jie padarė savo pačių tvsime išilgai ir tuomet tikrai
imstungų dėka, nes niekas jie- gerai jų nuvalysime. Tas pats
uis nepadėjo. Įjr sl, dantimis. Turime juos

lankios. Visų pirma, tarp Šito- . Autor.ius «.vo stmipanyje :v.,yti 8t.į kttip. 

x:.-_ —a. t-m • _ -r*.,a,- toliau išpasakoju Lietuvos va- braukti šepetuku žemyn, o a-
rgus karo metu, įubrėždamas, patintus braukt šepetuku au- 
kad net ir Belgija nenukente kstyn, kad šepetukas risno
jo daugiau už Lietuvą. i lnet eįtę išilgai dantų. Tokiu

Papasakojęs apie Lietuvei valvniu išvilksime lauk visų 
istoriją, autorius Udfcto Vii- neSvaruniQ ir nebus i5 kur rus.
maus pagrobimo istoriją. Ne-*.. ,. , . . . .tis nuodingi) dujų ir jonus sa-

Tai, pasak Stewarto, būtų ga
lima taikyti visoms Pabaltijo 
valstybėms, bet, vis dėlto, di
desniu laipsniu, Lietuvai. Sų- 
lygos tokiai prekybai labai pa

tijos uosto Leitlio ir Baltijos 
įskaitant ir Klaipėdą, yra nuo 
latinio savaitinio susisiekimo 
linija. Antra, Lietuvoje žmo
nės yra labai draugingai nu
sitaikę Škotijos atžvilgiu. Lie
tuva, žemės ūkio šalis, turi 
importuoti beveik visus su
naudojamus fabrikatus ir ža
liavas. Be to. Lietuva neturi

Nes jie vatyo nuturališkų niais 
tų, kas jiems gamtos skirta. 
.Mes irgi galime savo dantis 
pamankštinti valgydami rupių 
juodų ir kietų vluonų arba kie
tų plutų ir prie to dar kietos 
mėsos. O paskui obuilių.

Patartina skaitytojams pa
daryti bandymų.: kokių porų

iršutinius | 8uvuk'ill valgyti kietesnių* vai 
gins ir po kiekvienam valgiui 
išmazgoti dantis šepetuku, o 
tuojau pasijusite geriau, nes 
nebus kas jūsų sveikatai ken
ktų.

tekęs savo amžinosios sosti- ’.
nės, lietuviai buvo priversti lvc nuotbL*s Dar vienų daly- 
susimestl Kaune, kaipo laiki

.. . .. inoje sostinėje. Kaunas daro
. - r. . . .į itin teigiamo jspudzio. Ypatmvisa tai Lietuvai galėtų pri-j *

statyti Škotija. Lietuva pirk
tų iš Škotijos, jei, kas būtų

1 gai pabrėžtina miesto švara. 
Kaune po karo pristatyta

visiškai teisinga, škotai pirk- (Tęsinys ant 3 pusi.)

ką reikia atsiminti — kiek 
vienam Šeimynos nariui turė
ti nvesavų šepetukų i: nieku 
dos nevartoti svetimo, o savo
jo neduoti kitiems.

Man toko s\kį girdėti, kaip

Praeities Patyr®
I dalis pūsi. 95
II dalis pusi. 192

Ufc ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuntimui 5c.

♦ DRAUGAS” PUB. OO., 
2334 So, Oakley Avė., 

Chicagc, Ll.

Gyvieji Mokesčiai
(Pabaiga) x

— Sakau gi, kad Čia negulima! — rė
kė sekretorius. — Nevalia čia su gyvu
liais eiti, supranti!!

— Vo tai kur aš jas dėsiu! Inteli
gentų klube jas aplink stalų susodinsiu, 
M* kų! — įrodinėjo žmogelis savo 1ei«p. 
♦ urna. — Lįskite, mielosios, pro ponuičir 
kojas j trobų, nežiūrėkite j jį!

— Aš tuu nežiūrėsiu! Sakau — ne
galima!

Žųsyte, žųsyte, eikš, aTi tave pa
glostysiu, — pasiūlė vienu jautrios širdies 
vaddininkė.

— Ot gražu būtų jai ant kukio raus- 
vą kaspinų užrišti, — nutarė kitu. — fttui, 
mūsų katinui užrišo, — tai taip gražu, 
stačiai atsižiūrėti negali!

* - Kas čia atsitiko! puklausė rūs
čiai inspektorius, išėjęs gatvėn.

— Va, šitas žmogus su visomis žųsi- 
mis į namą lenda, — |»aaiškino sekreto
rius, dar labiau puslšiaušdamus.

— Tai ko tu, diėduk, nori? — paklau

sė jau švelniau inspektorius.
— Mokesčius, pone inspektoriau, at- 

variau, — paaiškino žmogelis. |
— Mokesčius atvarei? Kokius mokes

čius? Kodėl mokesčius? Kur gi yra tie 
tavo mokesčiai? i

— Nagi va po purvus rabaliuojasi, — 
parodė žmogelis. — Ziūr į vidų!

' — Palauk truputį! — sulaikė jį in
spektorius. — Mudu bu tavim turim pa- j 
kalbėti. Eikš vidun.

— Ot aš to tik ir norėjau! — nudžiu
go žmogelis, varydamas žųsis.

— Tik ne su visu turtu! — sulaikė jį 
sekretorius.

— Palik jas gatvėje, niekas nepa
griebs, — pasiūlė inspektorius.

— Nepagriebs! O jei pagriebs? Jūs 
atsakysite, ar kų? Prižiūrėk tu jas čia, 
kol aš su ponu inspektorių pašnekėsiu! ( 
— kreipėsi jis į sekretorių.

— Eik sau! pasipiktino šis, — žų
sis aš jam viduryje miesto ganysiu!»

— Triųmtį [lažiūrėkite į jas viena a- 
kim, kad j visas puses neislakstytų! — 
paprašė jo inspektorius. — O mudu ei
name į vidų!

— Še rykštę! — įdavė žmogelis. —

Kaip tik norės kokia sprukti, taip ir tvok 
tuoj i»er nugarų.

— Na, lai tau! — dejavo sekretorius, 
stovėdamas prie žąsų su rykšte rankoje, 
— žųsis ant senatvės teko ganyti!...

— Tai k’ą, dieduk, čia sugalvojai ? — 
pasiteirąvo inspektorius, įsivedęs žmoge
lį tavo kabinetan. — Kas čia por biznis 
sumanytas ?

— Koks čia biznis, pone inspekto
riau... Mokesčius reikia mokėti, tai žąsis 
vietoje jų atvariau... Tai aš, taip sakant, 
gyvaisiais mokesčius noriu sumokėti... 
Trisdešimts litų tai vo... dešimt žąsų po 
tris litus... Tiek ir išeina...

— Tai, dieduk, nieko iš to nebus! — 
išskėtė rankas inspektorius. — Mokes
čius žiisimis negalėsi sumokėti... Nenuma
tyta įstatymuose.

— Nu, tad tuomet išeina tik eit; ’• 
pasikarti! —■ pareiškė liūdnas žmogelis.

Inspektorius susimąstė.
— Kortelių neturi!
— Yra čia kažkur.
— Na tai žąsis gali j»arduoti!
— Taigi... pirks čia kas!... Visi jau 

apsipirkę...

Na, ponai, — šūktelėjo inspektorius, įė
jęs raštinėn, — kas čia iš jūsų dar žąsų 
nenupirko!

— Sekretorius dar neturi. Mes visi 
1 jau apsipirkome.

— Nu, tai jūs, pone sekretoriau, ir 
nupirkite, — pasiūlė inspektorius tležu- 
ruojančiam prie žąsų sargybiniui.

— Kad nusprogtų kur tos žąsys! Ne
sulauks jos, kad aš už jus pinigus mokė 
čiau, už tokias gyvates!

— Visvien gi pirkti reikės.
— Širdis man pykstu, vos aš į jus 

pasižiūriu, — susiraukė ganytojas, mojuo
damas rykšte. — Tokių prakeiktų žąsų 
dar aš nesu matęs! O i>o kiek gi prušui 
už jas?- — niūriai, suraukęs kuktų, i>u- 
klausė jis.

— Šiaip po tris litus, o jeigu su kor
tele — tai po penkis.

— Plėšikas, koks! Du litu už gryną 
kortelę lupa! — murmtelėjo kažkas.

— Tai žinai ką, žmogau: še tau peri- 
Kiattiešimts litų ir duok mun korteles. O 
žųsis turi prižadėti tuoj iškarstyti.

— Iškarstyti!! — nustebo visi.
— Viduryje miško, kad jų lavonui

pinigų. Tai iškarstysi jas ?
-- Kam gi jas karstyti? — puklausč 

i nsjiek torius.
— Pone inspektoriau! Bjauresnių, 

šiykštesnių sutvėrimų aš dar nesu matęs! 
I’er tas dešimts minučių, kol aš jas, pra
keiktas, čia guniau, jos spėjo jau mun 
sukapoti kojas ir nutraukti vienų kojinę! 
Atsimins jos mane, kai ant šakos paky- 
bos! Tai prižadi pakarti?

— Pakarsiu, kodėl nepakarti... Ir vir
vę tuoj nupirksiu... Gaila man, ar kų?

— Tai še, žmogau, pinigus ir dumk 
greičiau! Nes mano širdis kerštu nesitve
ria!

Žmogelis vėl pasiėmė rykštę ir ėmė 
ganieti savo gyvulėlius.

— Žiūr, mielosios, štiš, mano pupy
tės, — saldžiai čiulbėjo jis. — Namo sku
bėkime! Tui pasisekė mums šiandien! štiš, 
mano širdelės...

— Tai pakarsi? — riktelėjo jam pa
sišiaušęs sekretorius.

— Ant pirmos pušies, būkite, ponas, 
ramus, — užtikrino žmogelis.

— Atsimins bjaurybės, nutrauktų vi
duryje gatvės kojinę! — murmėjo sekre-

— Palauk, bene pas mus atsiras kas. kaiiotų... O jei ne — neperka, neduosiu torins, sėsdamas vėl prie darbo. M. R. f i
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PASITRAUKĖ MARTYNO REIZGIO KLAIPĖDOS 
KRAŠTO DIREKTORIJA

Šiais metais birželio pabai
goje Klaipėdos krašto guber
natorius dr. Navakas atstatė 
tuolaikinę, palaikiusi!} prieš
valstybinius gaivalus, Klaipė
dos krašto direktoriją, kurios 
pirmininku buvo dr. ftreibe- 
ris. Tuojau be ypatingų sun
kumu, buvo sudaryta Marty
no Reizgio direktorija. Ji pla
čiuose Klaipėdos krašto gy
ventoju sluoksniuose turėjo di 
delį pasitikėjimą, nes M. Rei- 
zgys, o drauge ir jo direktori
jos nariai — Zvilius ir tfenu- 
šaitis — yra žinomi to krašto 
veikėjai, turį patyrimo vald
žios darbe. Tačiau M. Reizgio 
direktorijai 'teko dirbti tik

\ X
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rektorija, kurią su džiaugsmu nio ir tinkamesnio namams, berniukai ir mergaitės labiau 
sutinka neparsidavę Klaipėdos ištikrųjų randa to, ko labiau

į krašto gyventojui.
Žinoma, ir Jurgio Brūvelai-

dėti tu skandalingi} nusiskun-! čio direktorijai valdymo dar
dimų iš ramių ir darbščių Klui 
pėdos krašto gyventojų, ku
riuos anksčiau visaip išnau
dodavo ir terorizuodavo įvai
rūs parėjūnai ir vokietininkų 
agitatoriai. Visį krašto gyve
ntojai grįžo prie kasdieninių 
įprastų darbų.

Tačiau gražiems ir kraštui 
naudingiems užsimojimams iš

bas nebus toks lengvas, nes 
ir jai reikės tęsti M. Reizgio 
direktorijos pradėtą naudingą 
krašto ekonominio ir politinio 
gyvenimo atstatymo darbą 
Jau dabar galima spėti, kad 
ir naująjai direktorijai smar
kiai trukdys seimelis. Tačiau 
naujai direktorijai nėra ko bi
joti, nes šio seimelio kadenci
ja ateinančių metų pradžiojeM. Reizgio direktorijos puses, ... v. . .

, , v. - i baigiasi ir gegužes menesi idaug trukdė krašte pasitikę- , ..... . , . .° vyks nauji seimelio rinkimai.»« t, Ar\nt,n»m t i o L IniTUu *jime nebeturintis Klaipėdos 
krašto seimelis. Iš jo atstovų 
daugumos elgesio galima sprę
sti, kad seimelis direktorijos 
darbus tyčiomis trukdė. Sei
melio atstovai net du kartu

penkis mėnesius. Sis laikotar-, nesnsirinko i5kiausyti M.
■is kraite valdyme buvo vpa- 7gio direktorijos Ilunl0tomų 
■ngai sunkus. M. Brizgiai rei- j (1arblĮ p,an0 ir dė, jo pasakyti

liejo paimti ir atstatyti pakri
kusius krašto finansus, ūkišką 
gyvenimą atstatyti į normales 

Be to, reikėjo ir patįvėžes

savo nuomonę. O sulig Klai
pėdos krašto pagrindinių įsta-' 
tymų, direktorija savo dar
bams turi gauti seimelio suti-

valdymo aparatu apvalyti nuo kimą K,aipMos kra6to guber. 
priešvalstybinių gaivalų. Ene
rgingai dirbdama, M. Reizgio 
direktorija susilaukė gražių 
.vaisių. Šiandien Klaipėdos kra 
što gyvenimas yra žymiai pa
gerėjęs, krašte pradėjo jsivieš- i 
patauti ramumas ir tvarka, kul 
riuos taip griovė įvairaus plau 
ko vokietininkai. Jau nebegir-

Lietuvių Tauta yra Viena iš 
Narsiausių Europoj

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
daug puikių pastatų ir sutva
rkytos gatvės. Ir visa tai pa
daryta be svetimo kapitalo. 
Lietuva taip kaip ir neturi 
skolų.

Toliau savo straipsnyje Ste- 
wartas apibūdina Klaipėdos 
reikšmę Lietuvai ir trumpai 
paliečia Lietuvos ir Vokieti
jos santykius.

Baigdamas, autorius aprašo 
vėliavos nuleidimo iškilmes 
karo muziejaus sodelyje. Iš
kilmės rašytojui padarė gilaus 
įspūdžio.

Straipsnis pailiustruotas 
dviem Kauno atvaizdais.

Pažymėtina, kad Stewartas 
ketina šią žiemą paskaityti ei
lę iliustruotą paskaitų apie
Lietuvą.

tenkintas ir pataria savo drnn

Pasitraukusiai M. Reizgio 
direktorijai padėkojo guberna
torius Navakas ir lietuviško
sios organizacijos už jos dide
lius darbus Klaipėdos krašto 
gerovei. ’ Tsb

DIDIS PRIEŠKALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS PEOPLES 

KRAUTUVĖSE

šiai pageidauja, ir kas tik ap 
lanko šias erdves krautuve.; 
pastebi nesuskaitomą rinkinj 
prekių. Palyginęs čia jų ma
žas kainas, labai greitai per 
sitikrina, kad nėra reikalo va 
žiuoti į didmiestį ar kur kitur, 
nes čia galima visko prisipir 
kli. Tarpo didesnių dalykų, 
visokių baldų setų, pečių, kau
rų, refrigeratorių, plovyklių ir 
radio, taipgi randasi daug amu 
lkesnių dalykų ir dalykėlių; 
kas tik tinkama namų papuo- i 
todėl nestebėtina, kad Peoples 
Rakandų Krautuvės šiomis die 
nomis aplanko dideli skaičiai 
pirkėjų ieškančių praktiškų ii 
naudingų dovanų. Tiesa paša- i 
kius, Peoples Krautuvės yra . 
gana gerai prisirengusios. Kie 
k vienas čia atsilankęs pirkėjas 
Šimui. Prie to, Peoples Krau 
tuvės nepamiršta ir mažųjų, 
nes jiems čia randasi Toys ir 
visokių vaikams rakandų skv 

su

gailis lankyli. Dabar, prieš Ka 
lėdus, Peoples Krautuvės yra 

lankęs Pecpies Krautuves Ka-!atviros Iras vakarą, ir sekiniu 
ledų laiku, tampa pilnai pa dieniais nuo JO ryto iki 4 viii

šiai invli. Todėl, kiekvienas at

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. I’amilk J)ie 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne
nykstanti} turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

Dauguma perka kalėdinėms riai su didžiausiu pasirinki- 
dovanoms ką nors pastovės mu tų dalykų, kūrinos jauni

natorius, matydamas tokį kei
stą seimelio narių elgesį, spa
lių 11d. šią seimelio posėdžių 
sesiją uždarė.

Penkis mėnesius M. Reizgio 
direktorija su ūkininkiška ka
ntrybe vare kraštui naudingus 
darbus, nors seimelis juos ir 
boikotavo. Pagaliau, atėjo lai
kas leisti naujus įstatymus, 
kurių pagalba būtų galima 
dar sėkmingiau tvarkyti Klai
pėdos krašto ūkiškąjį gyveni
mą. Bet krašto įstatymu} lei
džiamoji įstaiga — seimelis 
naujais įstatymais nesirūpino. 
O be jų M. Reizgio direktori
jos darbas toliau tęsti pasida
rė neįmanoma. M. Reizgio di
rektorija atsidūrė keblioje pa
dėtyje. Nerasdama kitos išei
ties, ši direktorija gruodžio 1 
d. krašto gubernatoriui įteikė 
savo pasitraukimo raštą.

Nauju Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininku guber
natorius paskyrė Jurgį Brūve- 
laitį, ligšiolinį Klaipėdos kra
što šaulių vadą ir žymų 1923 
m. sausio 11-15 d. sukilimo or
ganizatorių. Jis sau bendrada 
ibiais — direktorijos nariais 
pasikvietė atsargos pulkinin
ką Grudzinską ir grafą VI. Zu-

Kiekvienam Šeimynos Nariui 
PUIKIAUSIAS

KALĖDŲ 
DOVANAS

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Už prieinamiausilas kainas mieste 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

Vaikinui ar Sūnui 
NAUJAS RADIO

*7.95
ir aukščiau

Merginai
Cedar Medžio Dėžė

*9.95
ir aukščiau

E. bovą. Tai grynai lietuviška di-

Si’CH IS UFE~
Tėvui

Puikus Smoking Stand
98c

ir aukščiau 
Smoking Cabinets Tik

*2.95

Vaikui ar Mergaitei 
ROGELES
98c

“Henry, the boet n»«y b* f 
to be going op •*

oinC b-t to “ «■»*
OWB.

Motinai 
Elektrikinis Kavos VirimoJ 
Setas, Chromium baigimo

*14.95

Seimininkei 
Elektrikinis Maisto 

Maišytojas
*19.95

LENOVŪS IŠMOKĖJIMAI 
Krautuvės atviros kas vakarą ir Nedėlioj nuo 10-tos 

ryto iki 4-tos po piet.

Ask a be u t t be easy pay- 
ment plan. A tmall dou n 
payment, bala tu e montbly 
oti yonr Electric Service 
biU. To cover interest and 
otber costs, a somewbat 
btgber price is cbarged for 
apphances sold o n dtftrrtd 
payments.

PREMIER
SPECIAL!

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. 
Bull - behring, oru - šaldomas motoras. 
Tuzinas kitą žymią pagerinimų padaro 
Premier Special vieną iš geriausių pir
kinių bile kada pasiūlytų. Pasiklauski
te apie jį šiandien.

IŠBANDYMUI DYKAI SAVO 
NAMUOSE

Pašaukite RANdolph 1200, Local 535

COMMONWEALTH EDISON

Electric<3fli)Shc>ps
Downtown—72 W. Adams St.—132 So.Dearborn St.

Telepbone RANdolph 1200—Local 535 

FEDERAL COUPONS GIVEN

4562 Broadwar 
2618 Milwaukee Avė.
4833 Irving Park Blvd. 
4231 W. MadisonSr.
4834 So. Ashland Avė. 
3460 So. State St.

852 W 63rd St.
2950 E. 92nd St.

11116 S. Michigan Avė.

ii

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.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

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

Šinomi prisinnčiu $fi.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant 

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

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

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

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

IF'AC 'ITUBINO COMPAN'
(4183 ARCHER AVĖ. *♦* 2536 W. 63rd STR.

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock -8400
CHICAGO, ILLINOIS

M-
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PrTTSBURGH’ū LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tubor Street, Esplen, Pittsburgh, l’u. 

KONSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pu. 

Telephone Hemlock 2204

Kalėdų Diedukas
(Iš mano atsiminimų) kulio ir mušto sau, ko čia rei- 

Žienios naktis. Sviesi mene- prašyti. Staigu atsiminė,
siena. Speigas visur purtė ir

Kalėdų Mintys
Kalėdų rytų milijonui žino- tuni atsiųskite Teisingųjj, te 

nių susirinks į bažnyčias pa
garbinti Kūdikėlį Jėzų. Sueis
į mūsų šventoves nepalygina
mai didesnis išpažintojų skai
čius už anų, kuris sekė Kris
tų, vaikštinėjantį po žydų že
mę; susigrūs į maldos namus 
skaitlingesnė minia, kaip ta, 
kuri buvo suplaukusi į Jeru
zalę ir triumfaliui pasitiko Jį 
einantį į tautos sostinę Verbų 
sekmadienį. Tų rytų tikinčiųjų 
mintys skrajos po Palestinos 
laukus. Jų vaizduotė prieš 
Šventosios Šeimos nepaprastų 
kelionę į gimtųjį miestų, šiur
kštų saviškių elgesį, Betlie-

at stveria žemė ir pagimdo Iš
ganytojų”.

Visus sveikai protaujančius 
ir moraliai nesugedusius žmo-

budė, kaip adatomis. Sultis į- 
lindęs j medžius ir trobas sau 
dė, kaip įš patrunku. Žemė 
buvo apdengtu maža eile snie
go kuris einant po kojotui

kad jos karvutė neseniai už
trūko ir, sulig jos apskaičiavi
mo, reikės laukti 3 mėnesius.

— Ponuli! — tarė Neran- 
gienė, — padaryk, kati mano 
karvutė šių nakt| atvestų gra-

vė, paskui apsižiūrėjo aplinkui 
'ir pamatė, kad šalę jo guli jo 
moteris, pas pečių vaikai, vi
sokiais skarmalais apsidengę.

O gaidys, ant kamino, vėl 
užtraukė antrų kakariekooo, 
nuo kurio atbudo iš miego it
Nerangienė. Dunksnodama v y- 

sako:

no Lietuvos atstovų ir parodų i tars, nes k'ekvieno lietuvio
ir palinkėjo gerų sėkmių. Pit
tsburgho Tech universitetų at
stovavo: d r. prof. Bowinan ii 
Avinoff. Duųuesne katalikų u- 
niversitetų atstovavo dr. kun 
Callahun. Viešas mokyklas ut- 
stovavo dr. (1 raliam. Tat, žiū
rint į tų nejiaprastų krūvelę 
žymių ir garsių mokslo vyrų.

girgždėjo, rodėsi lig muziko | ŽM veriioku ir nukučuunsiMo 
įgrotų. Ino duotų!

Pagiryje pajuodavusi, ma;
j ir pusėtinai updriskusi stebu
lė. Viduj Jurgis Nerangius su 
savo šeima seniai jau miego
jo ir linksmus sapnus sapnu- 

nes žavi Kristaus asmenybė iH ,,uvo nu|.(is uik.
Jo išmintis. Didžiausi pašau-1 r01,js iįnnlš6 ,2 ir kažinkas į 
lio mokslininkui lenkia savo

pražilusias galvas prieš Didį-:
jį Mokytojų. Tūkstančiai iš
pažintojų yra pasiryžę aukoti 
savo gyvybę už tų šviesos Švie 
sų. Bet yra nemaža brolių ir 
sesučių, klajojančių tamsybė 
se, atkakliausiu būdu kovoja
nčių Betliejaus Kūdikį ir nori
nčių atpalaidoti žmonijų nuo 
Kristaus mokslo. Kiekvienas,

jaus kūtelę, vargingų Kristaus kuris atjaučia artimo nelaimę,
į šį pasaulį atėjimų', piemenė
lių džiaugsmų, angelų giesmes. 
Per Kalėdas vienas mėgins į- 
sigilintiį nesuprantamų žmo
gui Įsikūnijimo paslaptį, ki
tas bandys atspėti, kodėl Iš
ganytojas prisiėmė vergo naš
tų, žmogaus prigimtį; kodėl 
nenužengė kaipo karalius pas 
savo pavaldinius, bet kaip bro 
lis pas savo brolį, kaip drau
gas pas (.įranga; kodėl neatėjo 
kaipo viešpats jais tarnus, bet 
lyg paskutinis tarnas, kad 
imlius tarnauti. Nežinomi Ap
vaizdos keliai ir begalinis Die 
viškos širdies gėris nulėmė 
Kristaus gimimo laikų ir tas 
aplinkybes, kurias nusako šv. 
Evangelija. Jei Dievo meilė ir 
gailestingumus būtų lygus žino 
gaus sugedusios širdies meilei 
ir pasigailėjimui, gal dar ir 
šiandienų reiktų kelti akis au-

kuris dėl to šiurpulingo apsi
reiškimo liūdi ir kenčia, kuris 
dar nepamiršo meilės Įstaty
mo, Kristaus gimimo sukak*? v. ..ties proga su visu savo širdies 
ir dvasios pakilimu privalo 
prašyti dieviškųjį Kūdikį, kad 
apšviestų aptėmusį maištinin
kų protų ir jų sielose užžibin
tų dangiškos šviesos žiburėlį.

Gyvenimas yra pilnas žiau 
rūmo, egoizmo ir nuolatinės 
kovos už būvį. Kiekvieno gy
vio egzistencija yra paremta 
kentėjimais ir mirtimi kitų 
gyvių. Jei Kristus nebūtų y- 
pa tingu būdu pabrėžęs Žmo
gaus gyvenimo tikslų, savų 
geidulių žabojimas būtų be 
prūsinis savęs kankinimas. A- 
čiū Betliejaus Kūdikio pasf- 
aukojimui, męs žinome, kad 
mūsų kančios, susivaldymas ir 
;erį darbai nepraeis nepaste

Pusi imtinys vėl nusišypsojo 
I ir atsisukęs į mergaitę tarė:
Į — Na, duktė, o tu ko norė
si nuo manęs r

— Mama, o ko aš norėsiu! 
— tarė mergaitė į motinų ut- 
sigrįžus. j

— Sakyk, sakyk! — kumš-1 
čioja motina savo dukterį.

Aš, ponuli, norėčiau, kati 
temsta padarytum taip, kad 
mano tėtė ir mama degtinės

lango pabeldė. Atsibudo jau- 
ne viv.įi duktė ir, priėjusi prie 
lango, paklausė:

— Kas esi ir ko nori .’
— Aš esu pasiuntints Ka-. ... . v

,. . , .* .v - negertų ir pasigėrę nesimuštų,ledų dieduko, — atsake iš lau1 w
, v. . ... o musų, mažų vaikelių, iš na-ko nepažįstamas. — Einu per į . .

.. .... - nių negamotų.pasaulj skelbdamas Sv. Kale-,

i

das, užgimimų Jėzaus Kris
taus ir klausinėju, kas ko no-
rį nuo Kalėdų dieduko, 
kyk, ko tu nori i

Mergaitė išsigando ir

Sa- į

susu-

kštyn ir dūsauti su pranašu: būti, kada bus surengtas ga- 
“Nuleiskite padangės iš aukŠ- lutinis atsiskaitymas, 

tybių rasų, o debesys su lie- Vilimas

ko:
— Tėte, tėte! Kalėdų die

dukas atėjo; prašyk ko nori.
Senis Nerangius •nubudo iš 

miego ir nusirito nuo kakalio.
— A-a, — mano sau, — ir 

ko čia reikėtų to dieduko pra-l 
syti ?

Senis atsiminė, kad jis su 
savo pačia turi tik vienų skra
ndų, ir jau antri metai pasi
dalindami jų eina į bažnyčių.

— Ponuli! — tarė senis Ne 
rangius, — dovanok man kitų. 
sklandų į bažnyčių eiti, o se
nųjų mano pati persidirbs.

Pasiuntinys nusiji.okė ir pa
klausė:

— Nu, o tavo i»ali ko reika
lauja nuo Kalėdų dieduko J

•— Katre, Katre! Lipk nuo 
kakalio ir sakyk, ko nori nuo 
Kalėdų dieduko! — tarė se
nis Nerangius.

Nerangienė nusirito nuo ka-

Kalėdos ir Darbininkai

t?
rui į pašonę

— Jurgi, eik žiūrėk į tvar
tų, bene turėjo mūsų karvutė! j net širdį džiugino, nes jie tei-

— Tu kų, ar apkvaitai! — J kės atsilankyti ir prisidėti prif 
sako senis Nerangius, — juk 
3 dienos kaip užtrūko, o tu 
nori kad tuojau ir turėtų, vi
sai nepritvinkvs.

Nerangienė kažin kų sumur
mėjo ant vyro, o senis Neran
gius pamislijo apie skrandų ir, 

j galvų pakėlęs, visus stubos ka 
įlipus išžiūrėjo, ar nėra kame 
nors ant sienos pakabinta.

Ak, tu padla, padla! Ką 
Į tu čia plepi, — užsipuolė mo
tina barti savo dukterį. — 
Prašyk Kalėdų dieduko, kad 
tau atsiųstų jaunų, gražų, tur- 

1 tingų bernelį.
— Gana! — tarė pasiuntinys 

i ir, atsisukęs į mažų Kaziuku 
Nerangio sūnų, kuris pas ka
kalį ant suolo susirietęs gulė
jo, paklausė:

— O tu, Kaziuk, ko norė
tum nuo Kalėdų dieduko?

— Aš, aš, — (arė Kaziuk? 
švepluodamas, — norėčiau gua 
ti naujų lietuviškų lementorių 
ir išmokti skaityti, rašyti, o 
paskui Šaltinėlį su vario sak- 
telemia; ir norėčiau turėti 
daug naujų knygelių .

— Clia, cha, cha, - tarė pa 
siuntinys, — koks tu gu lra 
galvis.

— Kakariekooo! — užgieda

škas teises stato aukščiau ne
gu turtus, todėl neprošalį bū
tų ir lietuviams geriau susi
pažinti su jo skelbiamais 1G 
punktų soeialio teisingumo ir

„ . , prisidėti prie jo Nacionalės U-kuomet mažuma turi daugiau ... , . .. ..... nijos Somalio teisingumo.
negu gali suvartoti, didžiuma .... ... ,.. .. , , ..... . ' Kristaus užgimimo dienų apkerima skurdų kūniškai n ...... . , . ... . A. .... . ,, ... , i vaikščiojant kaip tik ir tinkadvasiškai. Statistikos rodo, . ... . .... . .. . ( pasiryžti įgyvendinti ant z-kad, nežiūrint blogų laikų (dc _.. . , , ... mes nue amžių skelbiamo Im
presijos), tam tikras skaičius . , • .... ...... , . singumobcitikrosartnnonim-didzturcių turi milijonus dole-1a ,.. .. . . . .les mokslų, o tada maus ge
rui Įcigų is metu į metus iri . . . ...... T> . resnio rytojaus laikai, jie, kaip tas brolzuuis Kainus,
klausia, ur aš esu mano bro- Į Vanaginis

1)Artinasi brangios Kalėdų; vo į kelių žmonių lunkas 
šventės. J>el blogų ekonomiš
kų sąlygų, bedarbės daug žmo
nių susirūpinę prislėgtu ūpu 
Jaukia tų, paprastai linksnių 
Švenčių. Kristus, — pasaulio 
Šviesa užgimė tamsios nakties 
vidury. Buvo tamsu ant žemės, 
buvo tamsa žmonių tarpe. Da
bar taip pat žmonių protuose 
bei širdyse viešiiutauja tamsa.
Gausumo bei pertekliaus tur-! lio sargas? Jie mažai rūpina- 
pe viešpatauja neduteklius ir'si darbininkų likimu. Darbui 
abclnai nioralis ir niuterialis' sustojus, darbdaviai gerai pri- 
ukurdas. Kristaus užgimimo Į žiūri ir užlaiko mašinas bei 
laikais Betliejui nebuvo vietos j darbo įrankius, tik apie dar- 
ftv. šeimynai nes visos užeigos ' bininkų visai pamiršta ir jį 
buvo užimtos. Mūsų laikais palieka negailestingam Ūki
taip pat daug darbininkų ei
nu mm dirbtuvės iki dirbtu
vės, ieškodami darbo ir su nu- 
uiiuuiimu u t tumia jų durbo 
vietas užimtus... Jų nuoma (re 
nda) neužmokėlu. o visa šei
myna gyvena iš menkos vul- 
tlŽios teikiamos pašalpos. Taip

niui.
Kad išlyginti visus tus ne

teisybes bei skriaudus, darbi
ninkui iki šiam luikni neparo
dė vieningumo. Dalis jų gluu-1 
dėsi prie socializmo ur kito-i 
kių izmų, kurių pagrinduose 
perdaug neupykantos, keršto,

LAf*'are<tc *037

DR. A. RAŠIUS
GTDTTOJAH h- CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedzfc) 
Valundon: nuo 2 Iki t vai. vakaro 

Berodomlo ir nod*llotnl« pagal 
ra tarų

Oflao Tel.: LAFayetto t«50
Rea. Tel.: VIRtfnla 0t6»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

O A 8 X - R A T
(111 ARGHKR AVENUE 

Kampas Francloco Avė.

yra dėlto, kad žmonės nepaiso.1’ permužui praktiškos vertės, 
ar teisingumo. Paskutiniu lui- 
ku pagarsėjo žymus skelbėjus 
socialiu teisingumo pugrįsto 
krikščioniškais pamatais kun.

Milžiniški šalies tui'aį pukliu į Chus. E. Cougldiu. Jis žmoni-

Kristaus pavyzdžių nalikto mu
turto išaukštinimo ir gaudo 
tartus visomis jėgomis, lyg 
kad turtuose būtų \isA laimė.

lies. I'hone
KNGLcwomI (Iftll

Office Phone
TRIanffle 0044

DR. A. R. MŠCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

V»L. 3-4 U 2-9 vai vak&ro

pareiga yra, kad sutartinai pa 
minėjant tų dienų ir progra 
nių ir tinkamus kalbėtojus ga 
Įima bus parūpinti. Tat, k 
dirbkime visi iš vieno.

Pittsburgho Žinių Red.

solini SIDE
Ateinunčių savaitę pripuola 

viena didžiausių metuose avė-
_. . . , . nčių — Švento9 Kalėdos. Pir-
Lietuviai Pitisburglio ir a i .. . . . . . ...I madienyje prieš tų šventę Kū

čios su pasninku. Per vaka-

sekmių tos parodos.

pylinkės parodos atidaryme!
skaitlingai dalyvavo. Šis lie
tuvių dalyvavimas rodo sutar
tinų ir vieningų veikimų Fe
deracijos apskričio, Vaizbos 
buto ir tautinių organizacijų 
Vaizbos butas yra suorgani
zuotas tam, kad trauktų Lie-

— Mama, mama’ kų aš sap tavos dirbinius ir parduvinėtų

rienę senu iš Lietuvos atsive
stu papročiu laužoma ir dali
nama plotkelės (Dievo pyra 
gai).

Šv. Kazimiero R. K. bažny
čioje Kalėdose piemenėlių Mi- 

i šios šv. naktį 12 valandų, ant-
.. . ,,, . . , , . , . i ros Mišios *v. 8 vai., o trečio
'Čionai. lat, vaizbos butas krei ... , , ,...i. . . ., , .. , .... 110 vai. ryto ir po tų Mišpiasi j t* ederacijos apskriti ir v . .... ‘.. .... sv. tuojau palainununastautines organizacijas ir ura- ...„ . . . v.... 1 Sakramentu,so, kad parodų užjaustų ir jų 
kolonijose gerai išgarsintų.

navauJ — tarė Kaziukas atsi
keldamas. — Vienas vaikinas, 
kuris sakė yra Kalėdų diedu 
ko pasiuntinys, man žadėjf 
dovanoti lietuviškų knygelę.

— Ak, ak. šiandie Kalėdos 
— visi atsiminė ir pradėjo pa
sakoti savo nakties sapnu*.

K. Žvirbli

RANKDARBIŲ PARODOS 
ATIDARYMAS

Prie šios progos sveikinu 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

ADVOKATAS 
J. P. WAITGHES

praneša
Atmaina ofisų valandose. /
Dabar valandos šiokios:

Visi klebonai pritaria Vai
zbos butui ir bažnyčiose nuo
širdžiai gaišina ir raginu kie
kvienų iš savo kolonijos, kai 
parodų užjaustų ir joje netik 
tai dalyvautų, bet ir pagal sa
vo išgalę įsigytų kokį nors iš 
Lietuvos atveštų dirbinėlį. Ta? 

i sutartinas ir vieningas veiki-
Gmedžio 10d., Lietuvos at-,nias Federacijos apskričio, Va? 

stovas, dr. M. Bagdonas, iš- j z^os buto ?r tautinių organi 
kilmingai atidarė Lietuvos ir į zacijų lai pasilieka ir ateityje, 
Estijos rankdarbių parodų. Jo ! nes j-ur vienybė, ten ir galy- 
kalba, nois trumpa, bet buvoja
nuoširdi. Jis pihriežė, kad!
Lietuva, pasiliuusavusi iš Ru-i Pittsburgho I ederacijos ap 
sijos ir Vokietijos jungo, pa-skrU>'s’ Jau l”aavjo planuoti, 
darė ir daro nejiaprastų pa- kat* tinkamai Lietuvos nepri-
žangų. ,J’a|-eiškė, kad nauda 
iš pu rodos iLietuvai yra dide
lė, nes visoki dirbiniai savo į- 
vairumu ir menišku gražumu 
atsilenkusio akį traukia ji- a 
teityje, gal. čionai bus trau I

jo gaidys ant kamino užsili- *•' pardavinėjami,
pęs, kad net visa Nerangio stu' * ittsbuiglio ii apylin 1
ba suskambėjo. įk(~‘s kolouUU pasveikino atstu-

.Jvų ir parodų kun. M. J. Ka- 
Ak, kriokštelejo senis iš zgnas Miesto majoro atstovas 

miego ir, persižegnojęs, nuspi.jįtaipgi trumpa ka„>a pasveiki.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, 0PT.

LIETUVIAI DAKTARAI
Dienoms Tel. LAFayette B7M 
Naktimis Tel. CAAal 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street 
Tai.: 2 Iki ■ popiet. 7 Iki » rak.

Nedėlioję pagal sutarti

MARQUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas AVestern ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE 

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlman 5950

, . , • , .. . Seredomis iki 9 vak.zbos butas ir tautines organe !s„btttom,s visa diena ikj 8 
zamjos tam sumanymui pri- I Kas popietų nuo 3 iki 6,

klausomybės dienų paminėjus. 
Nėra jokios abejonės, kacČ Vai

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI:

UBTUVT8
OWOMETR1CAI.lt AKJU 

aPS<JIALlKTA8
PaJenrrlna aklų Įtempime, kuri* 

esti priežastimi pairos skaudėjimo, 
aralflrao aktų aptemimo, nervuotu- 
rao. skaudamų aklu karių, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregysta Priren
gto teisingai akintos. Visuose atsiti
kimuose cgaamintrlmae daromas so 
elektra. parodaaCla meilausiąs klai
das. Bpeclalė atyda atkreipiama I 
•n«krk»«« raikus Kretros akys ati
taisomo*. Valandos nuo 10 Iki t r. 
Nedftltoj nuo 10 Iki 1*. Daugely at- 
eltlldcug akys atitalnnmoe be akinių. 
Kalime pigiau kaly pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boalevard 7589

Omce Tel. REPubHo 74M 
Rea. Tel. GROveblU 0417

7017 8. FAUUTELJ) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQl,ETTE ROAD 
OTDTTOJAa Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 rtk. Ketr. 2-12 ryto 
NariAllnl miattanM

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Tel. LAFayette 7(60

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenae 
Vai.: 2—4 Ir 7—2 ral. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
ToL CAKal 0409

Office I’hone Rcs. and Office
PROspect 1028 2339 Ko. Lcavltt 81

CANAL 070f

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8: 

t to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avc.
OKISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo I Iki 8 rak. 
Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOLlevard 7820 , 
Samų Tel. PROspect 1030

TeL BOULerard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.; nuo 9 iki I vakaro 
Šaradoj sagai sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

Tel. CANaI 0257
Rcs. PROspect 0859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 KOLTU ILLLKTED STREET 
Rezidencija 0800 Ko. Artoslaa Are. 

Valandos; 11 ryto Iki I popiet 
8 Iki 8 v. vakaro

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANaI 8129

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

Beredoj pagal sutartį

TeL CANaI 4199

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t ir 7—8 rak. 

Šaradomis Ir Nedėllomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avs.
Telefo RKTublk: 7848

S
&

DR. JOHN SMETANA
OET0M1TRISTAS

1801 8. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 (t

. 2 aukštas
Paulebėkit mano iškabas 

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

pUųjje Omai 9523

OfHoi Tel. LAFajett® 4017
Įsai TeL HKMlock *SM

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4X42 ARCHER AVĖ.
Ofise valandos: 9-4 Ir t-l vai. vak. 

ReaMeuvIjoe Ofisas: 2434 W. 69th 8L 
Valantos: 10-11 Ir vai. rak. 

•eredomls Ir NsdElomls pagal sutarti

“duatkošiūnTs’
DENTISTAH

1444 80. Otl d., CICERO, 1L1*
Utar., Ketv. Ir Pėta. 10—2 ral. 

*147 80. UAL8TEO 8T.. CIUCAGO
Fsae4 Serml lr Suimt. 1—9 ral*

Tel. Ofiso BOULerard *211 
Rcs. VICtory 2343

-14

DR. A. J. BERTASH
Oflao ral. nuo 1-3; noo 4:24-1:10 

756 W. Sfith Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TeL VIRglnla 0084 
Oflao vaL: 1—4 Ir I—S y. m.

Nedaliomis pagal sutartį

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 ral. ryte, nuo 1 Iki 4 
ral. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 ral. 

vakaro. Nedėllomis nuo 14 Iki 19 
valandai dienų.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARils 0924 

Rrat Tel. PLAaa 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-1 r. r. 
Nųd.SldlanlaU nuo 10 UC lt Cianų

OWOMETR1CAI.lt
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VIETINĖS ŽINIOS
Pittsburjlio Žinios

soutiTsiūe
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

visus savo ;>a va pi jonus ir lin
kių visiems linksnių Šv. Ku-įmus 
ledų. Maldausiu Kūdikėlio Jė
zaus, kad Jisai visus po laimi
ntu ir suteiktų visiems ramy
bę. Kun. M. J. Kazėnas

se. Linkime jaį geriausio iš
sisekime ir tolesnėje darbuo
tėje. Vienus bernaitis irgi lai
mėjo dovanų. Tai Vladas Sta
nkevičius, devinto skyriaus. 
Jis laimėjo dovanų $2.50. Jam 
irgi linkime gero pasisekimu 
ir toliau suvartot savo gabu-

ŠV. KAZIMIERO M0- 
KYKLOSŽINUTĖS

Pereitų savaitę mūsų moky
klos vaikučiai, kurie ėmė da- 
lyvumų rašyme kompozicijų 
apie ‘‘Susisiekimo Pagerini
mų”, dalyvavo programų, ku
ris buvo surengtas ta pioga. 
Per programų laimėjusiems 
buvo dalinamos dovanos. Tar
pe laimėtojų buvo ir viena 
mūsų mergaičių, būtent, Rūta 
Višniauskaitė. Ji laimėjo $5 
dovaną. Jinai dažnai rodo sa
vo gabumus tokiuose dalykuo-

Kadangi Kalėdos jau neto
li, mokyklos vaikučiai nori 
išreikšti savo linkėjimus vi
siems geradariams. Jie linki 
linksmų Šventų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų pirmiau
siai savo gerb. klebonui kun. 
M. Kazėnui ir kun. V. Skrlp- 
kui. Toliau to pat linkį ir sa
vo brangiems tėveliams, pažį
stamiems ir draugams. Toj 
brangioj Kalėdų dienoj, jie 
maldose atsimins visus savo 
geradarius.

ŠIS - TAS IŠ WEŠT ENO 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

kų sako, kad, turbūt, nosei nuo į išsilaisvinę iš nelabosios dv& 
šalčio apsaugoti. ! sios vergijos per gerų išpažin-

Nusijuokęs, liepiau šeimini-• t j, susirinkę Kalėdų naktį i 
nkei pašutinti du kiaušinius, i bažnyčių išklausyti piemenč- 
Žinoina, vienų paėmęs valgau,1 lių Mišias iš gilumos širdies 
kita pridengiu tuouii mezgi- ir iškeltu ūpu užtraukime 
liuku, kad neatvėstų. Žiūrėda- “Garbe Dievui aukštybėje ir 
ma į mane šeimininkė net ba- Į ramybė žemėje žmonėms geros 
įsu suriko: *‘ot, svieteli, to- valios
kių naudingų mczginuki; Sveiki, sulaukę Šv. Kalėdų,
mums gyvenunt Lietuvoje ne V.
buvo, ir tiktai šiuo laiku, vis
kam pažanguojaut, sugalvo
jo”.

Taip sakau šeimininkei, L*.'
tavu pažangiuoju ir net Ame !
rikoje panašių niezginukų ne- , . , ... . . ...... 1 • Jau tūlas laikas, kai Pitts
galima buvo matyti. Nuva-:, . ,;. . . burglio žiniose nesimato nei
ziuok i parodų, tai pamatysi , . • , ,

... 1 , , ,. . I kokių korespondencijų, im
audinių, rankdarbių ir ginta- , , ... . ......, . ‘ ° būt, cionyksenų veikėjai uz

migo letargo miegu, ar kita 
k;.kia priežastis įvyko.

Čionai gyvuoja lietuvių Šv.
Pranciškaus parapija, kurioj 

donas pas mūsų kleboną sve , ■ , , • , n, o, .v. / . .. I Klebonauja kun. lt. Kteiguio
eiavosi, nes jie 1 *•*
metų pasipažįsta ir draugia- k7irštaV liet 
kai gyvena.

Teisingai garbė tokiam na-

YOUNGSTOWN, 0., 
ŽINELĖS

nio čionai yra pusėtinai, bet,, 
nei viena- ne'M’jsta pradėti 
ką nors veikti, veikime vado 
vauti tautos ir Lužnyeios lu 
bu i

Patartina jaunimui nelaukt, 
kad senini kų naujo surengtų. 
Subruskite palys ir, suvieniju 
savo jaunas jėgas, pradėkite 
kelti kolonija:* lietuvius iš lo
tai go, c pamatysite, kati dar 
bus atneš naudingų vaisių.

K. Žvirblis

Careless Tommy

ro, kuriuos net amerikonai 
stvarsto ir perka.

Girdėjau, kad dr. M. Bag

nuo daugelio - , .. . ,® nas, žymus pamoksi tniukas

) *«•’■*•&“* 6 
mui, po kurio juistoge randa- 

Į si toks garbingas ir mylimas 
svetelis.

uvi.- pabijotas. 6a 
vo pamoksle.,, e jis visuomet 
primena l)r vo ir ai Limo me<
lę ir ištikimybę savo tautai 
ir Bažnyčiai.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
—LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus ]>a- 
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis serg.intie 
ji, kad gauti stebuklingų per 

išvenč. Panelės užtarymų išgy-

MAGDELENA
ŠALČIUVIENĖ

(po tėvais Karašauskiūt-e)
Mirė s-ruodžin IR ii. 19X4 m 

2:45 vai. ryto. sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo Ift Suvalkų rėdy- 
bos. Rudaminos pn,ra,p.. Straz
du kalino. Ameružojė Išgyveno 
29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, dukterį vienuo
lę šv. Kazimiero vienuolyne. 
Seselę M.. Dorothea, sūnų Sta
nislovų, seserį Julijonų Juknc- 
lienę, gyvenančių Shcboygan, 
Wls., ir visų jos šeimynų, brolj 
Jonų. pusbrolį Vincentų Pūkų. 
2 pusseseres: Petronėlę Glavie- 
kienę ir Onų Gelhudienę ir gi
mines: o Lietuvoj brolį Vin
centų. 2 seseris: Onų K .įrašau- 
sklūtę ir Marijonų Ba.rčiauskie- 
nę.

Velionė priklausė prie sekan
čių draugijų: Tretininkų, Apaš
talystės Maldos, Amžinojo ir 
Gyvojo Itaianėiaus. šv. Kazi
miero Akad. ltėin. 2 skyr, Ma
rijonų Rėm. ir Labdarių Sų-gos 
6 kp.

Kūnas pašarvotas 6837 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodiio 22 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėta J šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
volionės s/elų. !».•> pamaldų bos 
nulydėta J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
I amus-mis dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Šiomis dienomis sunku yru 
kokių nors žinelių surasti, nes 
visi tiktai kalba apie Lietu
vos rankdarbių parodų. Vie
nas kalba apie audinius, kitas 
apie gintarų ir visiems žingei- 
du ir malonu, nes visi dirbi
niai Lietuvoje padirbti.

Iv aš buvau nudūlinęs tos 
parodos pasižiūrėti. Bet nelai 
mė, nelemtoji bedarbė susirg- 
dino mano kišenių taip, kad į 
didesnius ir brangesnius dir
binius neišdrįsau net f&sižiū 
rėti.

Bežiūrint į mažesnius dirbi
nius, patėmijau vienų baltą 
niezginukų, kuris panašus į 

i vištidę. Klausiu, kam šis mez 
ginukus naudingas. Atsako, 
kad kai šeimininkė pašutins 
du kiaušinius, tai kai vien.;

Vyrukai šios kolonijos kru 
ta, darbuojasi raukdami seno 
vės šokių balių gruodžio 2t 
dd., mokyklos svetainėje. Taip 
gi ir Šv. Vincento klflbo mo
terėlės renkasi ir baigia siū

Ilaibai mūsų mieste mažai 
i kų pagulėjo Kadangi dabar 
šaltis visus suspaudė, padau
gėjo ir pašalpos reikalaujan
čių.

Čia gyvuoja Šv.
vinėti kaldrų, kuri teks vie- Jėzaus Vardo (jaunų vaikinų)

dymų.
Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš

Lietuvos, i
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą (World? 
Fair),

Juozapo,! 4) Komediją, kur dalyvauja
Oharlie C'haplin.

(A jKieiii, teueliing a lesson 011 Safetj First)
.lolinny and Jimuiy stopped to discuss 
V liy tlie erotvti oii the eomer was mukiug a fuss.
‘•| tvoialer wbut it’s all nbout!
Gee, John, let lis go auti find out”.
“-k ert>wtl suro lias g&tliercd; let’s pusk tliiougb: 
l’ll lemi the wav, you follo\v, too”.
All ol‘ a sutltlen they liappeued to see 
Their best jial and scliool - mate, Toiuiuy McKee. 
i te was stretchetl on the ground,
Uis eyes were elosed tiglit.
Joliu saitl to Jim, “Gee, he’s been in a figlit”.
“\Vliat!’’ Jim said, “Doii’t tell me another.
L won’.t be tlie one to tell bis mother.
1 beard ber tell liiin tlie otlier day,
“Learn to tbiuk Tom, even at play”. 
lle spells all tlie words witliout taking a look, 
lle does tlie bardest sums in bis book, 
lle finds any town tliere is on the mup,
Būt when it eomes to “thinking“, lie sure is a sap. 
“\Yliiit happenetl to Tom? John yelled aload,
AVliile trying to elbow his way tbrougb the crowd.
“The šame old story’’, saitl tlie neigtiborliood eop,
“lle seems not to know tliat reti ligbt meuns “Stop”.
“lle eertainly knew tliat traffic rule,
Beeause be learned about it in sciiool.
Būt Tom altvays said, “Gee, you fellous are slow,
You don’t buvę to wait for tho Stop antį Go.
You’ll get ucross ii* you just ūse your feet;
Gosli! 1 ean bent any eu? ca the street.
All you neetl to do is get sėt, readv, rnn!”
Wliy the more euis yeu dodge, the better the fun”. 
AIways be eareful are safety’s AB C’s,
Būt Tom just could not be botbtrcd witb thc.«.
No\v be wisbes be litid; for he’s out oi* the game. 
lle’ll play no more fall for lie’ll always be lame.
Now Tom telis the fellous, “Be geod to your feet,
Ant Stop, Look, and Listen liefore cio.-sing the street. 
They have made it so easy to just ase your head,
And 1h* sure to stantl štili while the ligbt shous “reel’*. 
And \vhen it turus “green” a\vay ;.. i oayvgo.
“U* you ahvays du tliis boys, you wor’t miss the show”.

Ri;th Višniauskaitė
Už tas eiles, R. Višniauskaitė gavo dovana $5.00.

litini laimingam.
Paveikslus rodys A. PEL- J

Nuliūdę:
mi«, M-hmii, 
Giminės.

V.»ra-<. Duktė, Sū- 
Kmli', l-jvM-M-n'-s Ir

Laidotuvėms vuLurnucjit gra- 
barlus S. 1’. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138.

J’ruftonic nesiųsti gėlių.

A
PETRONĖLĖ

BURNEIKIENĖ
(Po tėvais Žinkaitė)

Milė gruodžio 17 d., 1 934 Iri. 
8: J9 vai. ryto, Kniaukliui 
unižiaiiM. Kilo iž Tauragės aps
kričio, Butuklų purap., l’uėluu- 
klų kaimo. Amerikoje išgyveno 
28 motus.

Paliko dideliame nuliūdfine 
mylima vy rg PraneMki), du sū
nus: Vaclovų Ir Kdward, pus
seserę Onų Kasmausklenę Ir 
pusbrolius ir gimines; o IJetu- 
voj du brolius Juozapų Ir Do
mininkų ir seserį Elenų. (r gi
mines.

Kūnas pašarvotas <610 Ho. 
Tai man Avs. laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 20 d., II 
namų R vai. bus atlydėta į 
Gimimo I’anolės šv. Marijos pa
rapijos ls» ž.n y fių. kurtoj įvykt 
gedulingos pamaldos u< velčo- 
nės sielų. I*o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

NuoAIrdė.l-il kviečiame visus 
gimines, draugiis-gss Ir pažys- 
tamiiH-iiins dalyvauti šiose lai. 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūiuii. I*um- 
sos-rč', Piishsoliai ir Gimti*,'—

I Aldotuvėius patarnauju g ra 
bortus J. F. Kudelkls. Teleto 
nas YAltda 1741. 

Gruodžio 16 d. Hv. Vincen
to- draugija laikė mėnesinį su
sirinkimų. Gibukas

RAMYBĖ ŽMONĖMS 
GEROS VALIOS

BKIDGEVILLK, Ba. — Štaį 
jau ir Kalėdos, ta brangi šve
ntė kiekvienam katalikui! 
Džiaugiasi sulaukę tos dienos 
didi ir maži. Ir yra ko tižiau 
gtis. Ji primena mums didelę 

Kri

Sodaliečių (jaunų merginų), Džius sekančiose vietose: 
šv. Rožančiaus (moterų) dr- Nedėlioję, Gruodžio-Dee. 23 
jos, S.L.K.K.A. 63 kp., Tauti
škas Lietuvių Progresyvių klū

VENET1AN MOMNT CO, M.
bus, S.L.A. kuopa ir Nepersto- 1 
jančios Priespaudos (? lted.) 
kuopa. Buvo ir Markso tiky
bos i- i.opa, bet dabar nieko u

i lite ,tą nešiu;ito.
Visos tos draugijos ti ii p*, 

keletą narių, bet vi i k imo tau 
tos reikaluose nesigirdi. Baž
nytinės reik i'ė’mis surengia 
card party ir... viskas. Juuiii-

'd., par salėje, Luzerne, Ba.
Ketverge, Gruod.-Dec. 27 d. 

par. salėje, Dureya, Pa/ 
Pėtnyčioje, 11 ruodžio-1 )ec. 

28 tl., Kun. J. Boll, par. salėj, 
Seranton, Pa.

Nedėlioję ir Panedėly Gruo- 
džio-Dee. 36 ir 31 d., Kun. J. 

'Kuro par. salėje, Seranton, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

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

UdtrbNnl oakAu——. HHim.
Ir Grahoaiulų

Didžiausia parniūkiu Uirbtuv4 
CltieagoJ 

---- - o---------
kuvtrš 50 aaetų prityriaao

-o-------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigas
--- •---o-------

Mea atlikome darbų dangellul žyne 
alų Cbieogos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graad Ava.

paėmęs valgysi, kitų tuo mez- j naujienų, didelį įvykį
ginuku pridengęs palaikysi ši-1 staus atėjimų į šį pasaulį.
ltų. Na, manuu, kaip tik toks j Nors šios, žemės gėrybių ir la-
“tinkumas” man bus ir nan-ibai trūktų, bet laimė nusišyp-
dingas, nes kiaušiniai man pa * sos kiekvienai sielai Kalėdų
Buka. t rytų, jei sąžinė nesmerks jos»

Nusiperku tų niezginukų ir, darbų, jei mūsų elgesys nesi-
su džiaugsme, skubiai einu na
mo. Sugrįžęs rodau ipeaginu- 
kų ir šeimininkės klausiu, kam 
jis reikalingas. ^Apžiūrėjus įr 
pavarčius šeineninkė mezgiau

priešins Dievo valiai. Užtat,

Didesnė Jėga Nervuotiems
Susinėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NI'trA-TONE vra turtingas Zlnku- 
I-'osfoidu. brangiu Kudėtluil, parūpi
nančia fosforų, t y. elementų labui j 
reikalingų tvirtiems, galingiems nėr-1 
vams. MedlkallSkų fosforų parašo | 
daktarai, kad stiAvelniuti Ir nuru- ■ 
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
••nusidėvėjimo" jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų galetles. raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrųžlni- 
mul spalvas Ir pilnumo ISblyAkii- 
slėnis, plonoms veidams. Be to, 
NI’GA-TONK turi ftefttaa kitas bran
gias gyduoles, l’radėkit Ant NKGA- 
TONI-: Htandien Ir iėmykite kaip 
stlprėslt. Parduoda visi nptlekorial 
nu garantija grųžlntl pinigus. Tik 
Vienas IiolerlM mėnesio tryt meilini.

Nuo uzkietfijlmo Imkit—IfOA-HOI. 
— Idealų Llposuotojų vidurių 25c 
lė 6 be.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT 81.97

TMs tu a Cstnous Vlvsnl S»t stvl tn- 
rludes fsee |»ow,Ier. I1.M; Rengs, „r, 
Tlsvao Vmani lt.01), Ik-pUatsry ll 19, 
Faelal Astrlligent 11.76. Rnth Salt 1.19, 
Tollat Wat«r 11.SS. Pi-rfun.s »1 71. Rrll- 
llant'ne 7Sc. Fkln Whll«n«r 7Se. Totai 
Value S lt. 09. Spėriai prtre, |l (7 fer all 
ten placea ta latroduca thla line.

▼ardos ................................
Adresas ................................
•tuBfllama psr »a»t< COO 

Pinigai gražinami. )sl 
aepston klotos.

5sa Va MO-3th Avmms, Nsw Yock

VISADA
UŽMIRiTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo T Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas bu70 
priežastim, nss blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pabalinti. 
Gargaliuok su Llsterine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Ma vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienon.

LAMBEHT FHARMACAL 

OOMPAMT
■t. Loula. Ko.

LISTERINE
promptly anda odora ordlnary 
antisaptlca con’t hida In 4 daye

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

gpectailstai Uitai i me ir {įdirbi
me visokių rOSlų parniūkiu ir pra- 
bnomlų.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darlie per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

"' * >• 1

SE

Alfred RooelU, preo.

Vienos blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEUSAOOliA kūli 
BELMONT 3485 

Office: HILLSIDE 884* 
Vlnoent Kosėt U, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
tAIDOlAM n NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAl :
LACHAWICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI OBABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Rslkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. OANel >515 arba 8614

8314 W. 83rd FL, Ohloa<o

1439 S. 49th Ct Cicero, m.
Tel. CICERO 5P97

Tel. LAFayctte 3573

J. LiuIevJčIus
Gra bortus 

Ir
įtaisomi Mojas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai

40*3 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUtovare BSO»—4411

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

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

tno pačiu vardai

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanlca Avenne 
Chicago, Hh

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUR ir BATJ4AMUOTOJA« 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOlfroe 5177

J. F. RADŽIUS
HETLVIŲ OKABORIU»

Palaidoja už $25 09 ir ankščiau 
Modernišk i koplyčia dykaf

<l«K W. lllh St. Tel. CANel 41 <4
Chicago. III.



G D R X ę O X s Ketvirtadieni r, gmod. 20, 1934

"MAŽOJI GELELE”-SVENTOJI TERESE
BLS STATOMA SCENOJE , ZS ZZ .... Svarbias roles vaidins sekantieji: ZZ ZZ Širdingai kviečiame visus vestsaidiečius ir eikagiocius ntsi-

Ori/lfl Amnil nminn nrn nn — ZZZZ lankyti ir pamutyti ii gralų veikalą. Šventųjų gyvenimas yraSEKmADIlNį, GRuOD.'DEC. 23,1934 ==ftv- T"r<"''. . . . . . . . . . . . . . . . . . . asturmaiw == <1™,.,.,!?/,,.,!! g.w.-«i.
-* Celina .............. • ........................................................ A. Varaniūtė -* *- mas duodasi dramatizuoti ir todėl, nė vienas atsilankęs ne-—*< «»«. Me»- 7 *

AUŠROS VARTŲ PAR. SVETAINĖJ, Motina Agnietė ...................... - -........................... J. Daniūnaitė ž* H bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau upie
232J West 23rd Place = = ftv. Tl.res5s T5vas ......................................... L. Labanauskas |g Sv. Teresės įdomu ir šventę gyveninę. Ateikite visi.

CHA OŽĮ A 7:30 VAL. VAKARE ĮŽANGA 25c E E Urainą parašė...............................Kun. J. Mačiulionis, M. I. C'. E E PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI

1

J?

VIETINES ŽINIOS
mn LAIMĖJO

rainuose kas antradienį iš sto 
ties AVGES dalyvauja rinkt i-
niai mūsų dainininkai, kurie mus. 
kas kart sudaro gražius ir

Peoples Krautuvėms už jų gra t renkamas keturiems metams. Kloris ir kiti. Atsilankę pa 
žilis ir įdomius radio progra- Į Aldermonas Eagan dabar yra matysite gražų programą, ir

, regularis demok. partijos kun- į priduosite labdarių darbuoto-
------------------------ didutus. Esame tikri, kad jis’jums daug:au energijos ir ūpe

Progress Eurniture Co. pu- patarnaus lietuviams, kaip iv i tolesnei labdarybės veiklai.įdomius radio programus. Pra
ėjusį antradienį programos dajliko labai populiari tarpe did- pirmiau. Susirinkimą vedė 'Ji-' Įžanga tik 25c. Pradžia 7

PER PASKAITAS ĮSIRAŠĖ jį išpildė jauni dainininkai, pa'žiumos savo kostumerių, o y chael J. Elynn ir kada bure vai. vakari*.
KETURIOS NAUJOS 

NARĖS
isivadinę “Radio Pipirai”. Jų į patingai tarp radio klausyto-

AUŠROS VARTŲ BAŽ
NYČIOJE TRIJŲ DIE

NI! MISIJOS
Rytoj Aušros Vartų bažny

čioje prasidės trijų dienų mi-' BR1GHTON PARK.— Sek- 
sijos, kurias ves kun. M. Ur-; madienį, gruodžio 16 d. įvyko 
bonavičius, M.I.C. Rytais pa-j pamokinančios prelekcijos, ku 
mokslų misijonierius sakys po.'rias surengė Moterų Sąjungos 
13 vai. mišių, o vakarais 7,:30. į Chieagos apskritys. Kalbėjo 

dr. Al. M. Račkus ypatingai 
moterims pritaikintu klausi
mu. Teko nugirsti, jog atsilan- 
kusios buvo labai patenkintos 
tema ir kalbėtojam. Lauksime 
daugiau tokių naudingi! pamo 
kinimų.

Taipgi kalbėjo M. Vaičiulie
nė. Trumpai, bet aiškiai, išdė
stė Moterų Sąjungos reikšmę

į gerai suderintas kvartetas, po 
vadovyste Antano Giedraičio, 
gražiai sudainavo keletą rink
tinių dainelių, kurias, jau se
niai girdėjus, buvo labai ma
lonu pasiklausyti jųjų jaunus

jų. Ši krautuvė visados duoda
įnešimas indorsuoti aldermo- 
ną' Eaganą, Plynu leido vi-

įdomius programus. Laiks nuo sieins kapitonams viešai nuba
lsuoti. C. P. Kai

talentus.
Praeitą tekmadknį teko 

girdėt L.R.M. choro ketinis

7 .♦>.1

Baigiant misijas, sekmadie
nį, gruodžio 23 d., 2 vai. po
piet visa parapija važiuos ap
lankyt 3 bažnyčias, kad gavus 
jubiliejinius atlaidus.. Kurie 
turite savo automobilius, galė
site. jais važiuoti, gi kitiems 
bus užsakyta autobusai.

Kalėdos — tai visiems ne
apsakomai brangi šventė. Dėl 
tokios šventės reikalingas <lvn

ir išlavintus balsus. Tarpe dai Į grandierius, kurių dainavimas 
nu buvo įdomių kalbų. Dr. man labai patiko. O Jonas Ro,

CICEROS ŽINIOS

Labdarių Sąjungos 3 kuo
pos priešmetinis susirinkimas 
įvyko sekmadienį, gruodžio 10 
d. Išklausius komisijų rapor 
tus, tartasi apie tolesnį veiki 
mą labdarybei

Ateinantiems metams valdy- 
bon išrinkta: dvasios vadas — 
kun. II. Vaieūnas, pirm. — K. 
Kriukienė, viee pirm. — J. Mo 
tekaitis ir Jankaitis, nutar. 
rast. — T. Vaišvilaitė, fin. ra- 
;-tin. — A. Valančius, iždinin
kė — M. Česienė, iždo globė
jai -- Tekorius ir Česas, tva
rkdariai — J. Vilčiauskas ir 
Mockaitis, korespondentas — 
J. Vilkas. Susirinkime daly
vavo ir gerb. 1-un. Klerk

J. V.

ir reikalingumą lietuvėms mė
sinis prisirengimas. Kas kaip J terims. Per prakalbas į 20 kp. 
reikia atliks šių trijų dienų; įsirašė keturios naujos narės: 
misijas ir įgys jubiliejinius at- S. Visockienė, A. Burneikienė, 
laidus, šių Kalėdų niekuomet O. Zopelienė ir Kulikauskienė.

Tikimės, kad rasis ir daugiau n,r*k<,,s*nepamirs.
Prašau visų mano parapijo- 

nų pasinaudoti šia teikiama 
proga ir atlikti šias trijų die
nų misijas. Suprantu, visi mes

brigbtoupurkiečių moterų, ku 
1 rios prisidės prie šios kilnios

Kliauga, D.D.S., kalbėjo apie 
dantų užlaikymą, o programo 
vedėjas J. Kinkas, pateikė 
daug žinių ir naudingi} pata
rimų pirkėjams kalėdinių da
lykų; kas geriausia ir kur pi
rkti, kad daugiau sutaupyti. 
Pagaliau buvo pranešta, kad 
Peoples Krautuvės duos kalė
dinį radio programų, kuris bus 
specialiai gerai prirengtas. Jo 
išpildyme dalyvaus geriausie
ji radio dainininkai ir daini- 

Todėl, reikia ačiuoti

3 kue lmanas, kaipo dainavime, taip Labdarių Sąjungos 
ir skelbimuose sugebi atlaiky-lpos rengiamas vakaras įvyki.
ti save puse. J'cstra

IŠ POLITIŠKO LAUKO
MARQUETTE PARK. —

Regularė Demokratų organiza 
ei ja laikė susirinkimą savo 
lleadquarter.se, gruodžio 17 d. 
ir entuziastiškai indorsavo al-
dermonu Eaganą. Reiškia, bv.s1 dinimą. Be to, kali

sekmadienį, gruodžio 23 d., pa 
lapijos svetainėj. Vakaras bus 
vienas gražiausių. Nortlisidie- 
čiai artistai, vadovaujant Ma 
skolaičiains, vaidins “Mes Lic 
tuvaitės”, trijų veiksmų vai
zdelį. Veikalas pirmą sykį sta
tomas scenoj Cicerojc. Taigi 
ciceriečiai. ir clneagiečiai, Į 
kviečiami pamatyti gražų vai-į 

kun. J.!

»PĮĘTKĮĘWĮCZ&K*
MORTGAGE RANKERS

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

¥ risirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

organizacijos.
Vyčių vakaras

Sekmadienio vakare buvo 
ir užsiėmnnų, bet visgi prie suvaidinta J. Griniaus penkių 
gerų norų galima rasti laiko aktų drama “Sąžinė”. Veika- 
valanda ir ją paaukoti Dievo Įlas vaizduoja Europos pokari- 
garbei. į ni nerimųstį ir revoliucinį su-

Prašau, kada perskaitysite į k»limą. Veikalas sunkiai duo- 
šį mano pranešimą, priminti tlasi ,nūs4 scenos vaidinimui, 
kitiems, kad ir jie galėtų pa- nes turi dauK monologų, 
sinatidoti proga. • ‘ 1<urie aeenos mėgėjui labai su-

Kun. J. Mačiulionis. M.I.C.,'nku atlikti- Ypatingai Ameri- 
Į kos jaunuoliui visai svetima 

A. V. klebonas | (oki„ vcikalo dyasio
I Prie visų tų sunkumų, vai- 

KALEDŲ DIEDUKAS PAS dintejai savo užduotis atliko, 
SODALIETES I palyginamai, gerai. Pažvrnėti-

Į nai vaidino O. Norkaitė, L. 
Wesf Sifle. — Nekalto Pra Kliniaitė, A. Lindžius. Bravo

aidėjimo Mergaičių sodalicija | mūsų jaunimas!

šiuo metu turime daug darbo

B AM KAS-
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HAISTED E1CHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Lai Būna Siu
t, KALĖDŲ DOVANAi7u

Drabužiams Plovykla, 
Refrigeratoris, Kaurų 

Valytojas, Naujas 
Radio!

SUKYS - DŪODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

Gerkit ir Reikalaukit

J.

laikė metinį susirinkimą gruo| 
džio 16 d.

Valdybon išrinkta: pirm.— 
O. Baltakvtė, vicepirm. — E. 
Rudytė, rašt. E. Dobraval- 
skytė, ižd. — S. Kazanauskni 
tė, iždo sekretorė — E. Nau
sėdaitė, iždo sekretorės pa- 
gelbininkė — O. Vsaitė, Club 
room prižiūrėtoja — R. Ka- 
belytė.

Gruodžio 2J d. sodaliėtės 
turės kalėdinį balių, į kurį ai j 
si lankys Kalėdų diedukas. 
Kiekviena mergaitė prašoma 
atsinešti dovaną dėl “grali 
b«g”

Komisija, kuri darbuojasi 
to baliaus reikalu yra sekan- 
<i: E. Rudytė, pirm, M. Vu 
kelickiutė, Aldona Sakalaitė, 
L Aitutytė, O. Usaitė. Kur.

Korespondentė

Pranešimai
BRIDGEPGRT. — Šv. Pra

nciškaus seserų vienuolyno rė
mėjų I skyriaus priešmetinis 
susirinkimas bus sekmadienį, 
gruodžio 23 d., 3:30 valandą 
popiet, parapijos mokyklos ka 
mbary. Visi rėmėjai prašomi 
atsilankyti, nes turime daug

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

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

Panedėllo, Seredos Ir PėtnyCIos
vakarafs 8 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPnblIc MOO

P. GONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo- 
dermftką sfidlo su Hol- 
ywood Šviesomis.
420 WEST ftSi-d RT. 

Enf(lewooil 5840—588#

Dabar Eina Specialis
KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS
Naujos Drabužiam Plovyklės

p° ............... $29.5O
Standard Padarymo Nauji Re-

t’rigeratoriai po .. J67.5O
HOOVĖR, kaip nauji Dulkių 

Valytojai po .... 5

Nauji Midget Radios po ^7,95 
Nauji Console RADIOS

..............  $29.5O
Mažai tereikia įmokėti. Galima mokėt 

po 5Oc į savaitę ar daugiau

VU«m AHbNm 
Matui TriJw 

tnUsfcUfe

Anjdys! Kam mokėti ankstą kal
ną. kaomet Kalite pasipirkti Troplcnlr 

, . , . Karantuolą voką Ir Šilumą. Vartola-svarhių reikalų, taipgi bus re- mos suvirs 5.000 namuose. Sc.reenlnK« 
, . , , , , . j— #1.75: Mine mn — *5.75; l.nmiinkama nauja valdyba ateinan-larh« _ 8«t.oo.

.. . NORTHERN COAb CO.,
tiems metams. Ijtwn<lnle 7.m« .M«-rrlnia<- 2524

J. Pukelienė, rašt.

RADIO
RADIO PIPIRAI ŠAUNIAI 

DAINAVO

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcaeo, 111.

Katrte perkate anglis Ii 
dralverlų, siųskite Juos Į 
CRANE COAL CO. Oauslte 
vereanes anflla. ui maiiau 
pi n fru.Peoples Fumiture Co. krau

tuvių duodamose radio prog-

Didelė nuolaida už senus dalykus 
j mainus ant naujų.

Krautuvė atvira kas vakarą ir Ne- 
dėlioj nuo 10 vai. ryto iki vai. 

po piet.

3222 24 26 So. Halsted St., Chicago, III.
J. KALEDIKSKA8, vedėjas.

f^

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tek TASD8 MM

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITp AMBROSIAN ALŲ

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

Šios kokybės Ambrosian alų iždirba.

SOUTH SIDE BREVING CO.
t

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ------------ arba--------- Boulevard 7179

lleadquarter.se



