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KLAIPĖDOS VOKIETININKAI NESUKALBAMI
NORI, KAD LIETUVOS IŠDAVIKAI 

SUDARYTU DIREKTORIJA
LENKAI {KALTINA LIETUVĄ RYŠIUM

SU UKRAINIEČIŲ VEIKLA
________________ . *

Lietuvos vyriausybės pareiga 
atremti lenkų šmeižtus

KLAIPĖDA, lapkr. 20. — 
Klaipėdos krašto gubernato
riui V. Kurkauskas pakvietė 
seimelio vokietininkų partijos 
vadų Augustų Baldsehių su
daryti krašto direktorijų.

VARŠUVA, lapkr. 20. — 
Trylikos ukrainiečių byloje j 
ryšium su lenkų vidaus rei
kalų ministerio Pieraekio nu
žudymu 1934 metais lenkų 
prokuratorija kaltinamuoju 
aktu formaliai įkaitina Lietu-

Ji8 atsisakė, o vokietininkų v ,,’ , . 7>vų uz ukrainiečių “terorų’
partija pataria gubernatoriui,' T ... . „ . , , ,* . . ' Lenkijoje. Pazvmi, kad buk
kad jis kviestų kitų kuri vo-'T. , _ .... . .. Lietuvos vyriausybe parupi-kietimnkų, ne seimelio atsto- , . .na ukraimeieių teroristų orga
vų.

Seimelio atstovai vokieti
ninkai gi reikalauja, kad di
rektorijų sudalyti būtų pa
kviestas Sehreiberis, arba 
Brunningeris.

Šiedu yra Lietuvos išda
vikai ir iš jų atimtos Lietu
vos pilietybės teisės. Vokie
tininkai reikalauja, kad jiems 
būtų grųžintos šios teisės.

DĖL RIAUŠIŲ UŽDARY
TAS VARŠUVOS UNI

VERSITETAS
VARŠUVA, lapkr. 20. — 

I’asikartojant studentų ende- 
kų riaušėms prieš žydus, stu
dentus ir miestelėnus, neribo

nizacijai reikalingų fondų, 
klastotų pasų, teikia pagal
bos teroristams, kad jie gau
tų vizas įeiti į Amerikos J.. 
Valstybes, kad ten sudarius 
fondų savo aktyvumui Lenki
joj ir sėjus nesutikima tarp 
lenkų ir ukrainiečių Ameri
koje.

Kaltinajnuoju aktu pažy
mima, kad lenkų vyriausybė 
pasiryžusi bylos laiku įrody
ti faktais Lietuvos įkaltini- 

' mo teisingumų. Prokuratori- 
| ja turinti ukrainiečių teroris- 
, tų organizacijos vado pulk. 
Konovalcevo laiškų. 1932 m. 
iš Ženevos jis rašęs, kad Lie 
tuvos vyriausylė remianti uk į 
rainiečius teroristus ir ski- Į 
rianti net mėnesines subsidi
jas.

Prieš padarysiant Lenkijos

PIRMOJI PAGALBA NELAIMĖJE

Chieago Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos 
korpuso buvęs viršininkas H. E. Robh demonstruoja 
skautams bernaičiams ir mergaitėms, kaip atliekama 
ta pirmoji pagalba susižeidus galvų, arlia kitas kūno 
dalis, kaip žaizdos aprišaluos, ir t. t. (Acme Photo.)

KATALIKŲ VYSKUPO PA
REIGA YRA DVASINĖ 

PAREIGA

BUVO GRAŽI 
“DRAUGO” RADIJO

PROGRAMA

ETIOPIEČIAI SUSTABDO 

ITALŲ ŽYGIAVIMĄ

lam laikui uždarytas universi 
tetas ir jo žemės ūkio moky- nepUoJimo ir draugingumo 

paktų su Vokietija, tas Kono 
valcevas, anot lenkų proku- 
ratorijos, gyvenęs Berlyne. 
Tačiau prieš vienerius me
tus jis iš ten pašalintas ir 
nusikėlęs Ženevon.

kln

TARPTAUTINIO ATEIZMO 
LIZDAS - MASKVA

NEVV YORK, lapkr. 20. — 
Katalikų laikraščio “Ameri
ca” vienas redaktorių kun. 
VV. J. Lonergan, S.J., pa
reiškia, kad tarptautinio ate
izmo aktyvumo vyriausias 
lizdas yra Maskvoje, komu
nistų globojamas.

To ne gana. Be kovos su 
krikščionybe, komunistai sie
kia išgriauti visų civilizacijų.

VENGRAI STUDENTAI 
PRIEŠ ŽYDUS

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 20. — Dėl studentų
riaušių prieš žydus uždarytas 
vietos universitetas.

ATMETA MUSSOLINIO 
PROTESTĄ

LONDONįAS, lapkr. 20. — 
Anglija pagamino notų Ita
lijai. Atmeta Musolinio pro- 
testų prieš sankcijas.

Kaltinimo akte minimas ir 
dabartinis Lietuvos premje
ras J. Tūbelis. Jis, anot len
kų, panaudojęs slaptus fon
dus ukrainiečių teroristų sub 
sidijavimui.

Vienam atsitikime Lietuvos 
| konsulatas New Yorke pa
siuntęs laiškų U. S. imigra
cijos autoritetams, kad VVin- 
nipege, Kanadoj, gyvenantis 
ukrainietis pageidautų įeiti į 
U. S. lietuvių oficialaus biz
nio reikalaus ir jam reikalin
ga viza. Ukrainiečiui suteik
ta viza.

Toliau tuo pačiu kaltinimo 
aktu įveliami kroatai ir pa
žymima, kad Lenkijoj veikian 
tieji ukrainiečiai teroristai 
sėbravę su serbų karaliaus 
žudikais kroatais, kurie šian
dien teisiami Prancūzijoje.

Lenkų spauda išleidžia spe 
ei ale s laikraščių laidas ir sta 
čiai kalnus verčia ant Lietu
vos.

BERLYNAS, lapkr. 20. — 
Nacių teisme už teisiamų ka
talikų vyskupų P. Legge liu
dijo Berlyno katalikų vysku
pas grafas von Preysing. Jo 
Ekscelencija nurodė, kad vy
skupas Legge be reikalo kal
tinamas už fondų siuntimų 
į užsienį. Katalikų vyskupas 
tokiais dalykais neužsiima.

Katalikų vyskupo pareiga, 
sakė liudytojas, yra pirmoje 
vietoje dvasinė pareiga. Vys 
kūpąs rūpinasi daugiausia tik 
tikinčiųjų dvasios reikalais. 
Medžiaginiais reikalais rūpi
nasi kiti. Tr jei vyskupas Leg
ge pasisako nekaltas, jis kal
ba teisingai.

VIEŠAI SKELBIAMI GIR
TUOKLIŲ VARDAI

WARSAW, Ind., lapkr. 20. 
— Šio miestelio policijos vir
šininkas Lucas viešai paskel 
bė apie 25 girtuoklius pavar
dėmis ir jų sųrašų išdalijo 
saliunininkams su įspėjimu, 
kad neparduotų svaigalų šie
ms žmonėms.

TURTUOLIS BIJO MO
KESČIŲ

NEVV YORK, lapkr. 20. — 
Fjinansiniukas J. P. Morgan 
grįžęs iš Europos reiškia bai- 
mės, kad 30-ies metų laiko
tarpiu dideli mokesčiai išnai
kins Amerikos turtuolių susi
krautus didelius lobius.

Vakar popiet iš stoties 
VVEDC girdėjome įvairių ra- j 
dijo programų. Apart rinkti- , 
nės lietuviškos muzikos buvo 

• ir įvairių pranešimų. Šeimi-1 
i niūkių naudai pateikti nau- ! 
dingi receptai ir pamokini-, 
mai. I

CHICAGOS ARKIVYSKO- i 
PUOŠ STUDENTAMS NA 

MAI ROMOJE i
VATIKANAS, lapkr. 20. 

— Jo Eminencija Kardino
las Mundelein, Chicagos Ar
kivyskupas, Komoje įsteigė 
studijų namus šios arkivy
skupijos studentams, kurieI
siekia aukštojo bažnytinio 

i mokslo. Namai pavadinti St.
Mary of the Lake didžiosios 
kunigų seminarijos, Munde- 
tein, Iii., vardu. Namams nu
pirkta graži vila palei Via 
Sardegna, arti Aurelijo se
novės sienos.

Namai yra kun. F. L. Hil- 
[ lebrand, Chicagos arkivysku-

----------  ■ pijos seminarijos profeso-
\\ASHIN0TON, lapkr. 20.! i jaus, priežiūroje, šiandien

— Krašto Katalikų (Gerovės namuose turimi kol kas tik
konferencijos vyskupai savo .j penki rezidentai studentai, 
metiniam suvažiavime paskel- Studijų namai bus forma- 
bė pareiškimą katalikų akci- )įaį inauguruoti atvykus čia 
jos reikalu. Chicagos kardinolui gruodžio

Krašto katalikams turi būt rn^nesi- 
žinotina, kad katalikų veikla

VYSKUPŲ SUVAŽIAVI
MAS APIE KATALIKU 

AKCIJĄ

ir katalikų akcija yra du skir 
tingi dalykai. Popiežius Pi
jus XI išaiškino, kad katali
kų aktyvumo grupės nėra ka 
talikų akcijos grupės, jei jos 
neturi aiškaus tam tikslui vy
skupų įgaliojimo ir pripažini
mo. Katalikų akcijos grupės ,

APGAILI DIDELIUS 
MOKESČIUS

VVASHINGTON, lapkr. 20. 
— Suvažiavę konferencijon 
100 didžiųjų miestų majorai 
vakar atlankė prezidentų Bal 
tuose Rūmuose.

Prezidentas pasisakė, kadvyskupijose gauna įgalioji
mus nuo savo vyskupų, pro-! i’8 aPA?ailis didelius mokes

čius, kuriuos šiandien gyven
tojai turi vilkti. Kas blogiau 
šia, kad tokius pat mokesčius 
pakartoja valstybės, miestai 
ir apskritys. Sakė, kad toks 
stovis nepakenčiamas ir rei
kalinga įvesti tvarkų.

Vincuose — nuo provincijų 
vyskupų, o visam krašte — 
nuo visų krašto vyskupų.

Tad turi būt aišku: Visos 
Katalikų Bažnyčios katalikų 
akcijos priešakyje yra pats

Imperatoriaus rinktiniai kariai 
retina įsiverpusiųjų eiles

VYSKUPO RYANINGRE- 
SAS OMAHOJ

OMAHA, Neb., lapkr. 20. 
— Vietos katalikai rytoj tu
rės dideles iškilmes. Jo Eksc. 
vyskupas J. H. Ryan, D.D., 
tituliaris Modra vyskupas ir 
Amerikos Katalikų universi
teto rektorius, užims Omahos 
vyskupijos sostų kaipo šešta
sis vyskupas šioje vyskupijo
je

Iškilmės bus pradėtos iš 
vyskupo rezidencijos procesi
ja į Šv. Cecilijos katedra, 
kur bus laikomos iškilmingos 
aukštosios pontifikaJės Mi
šios.

Bažnytinėse pamaldose da
lyvaus 51 arkivyskupų ir vy
skupų, 4 abatai, eilė numsig 
norų ir keletas šimtų kunigų 
iš Omahos ir kitų vyskupijų.

Pontifikales Mišias celebr-I .
uos Cheyenne vyskupas P. A. 
McGovern. Per Mišias vysku 
pas Ryan užims jam skirtų 
sestų. Dubuąue, la., arkivy
skupas J. L. Beckman sakys 
pamokslų.

DIDĖJA KATALIKŲ REI
KALAI AMERIKOJ

ADDIS ABABA, lapkr. 20. 
— Žiniomis iš karo lauko, 
1,000 etiopiečių rinktinų ka
reivių šovikų, kuriems vado
vauja Bakala Ayela, impera
toriaus -buvusis vyriausias 
medžiotojas, šiandien sustab- 

j dė italų žygiavimų Radovva 
kalvose, padarydami priešui 
didelius nuostolius.

Prieš keletą savaičių impe 
ratorius įsakė šiam vadui ne- 
paduoti svarbaus penėjimo 
tarpkalniais. Tačiau jam ne
buvo įsakyta pradėti kontra
takas.

Žiniomis iš Harrar, per šį 
.miestų imperatorius pravažia 
vo su automobiliu. Kur link 
jis nuvyko, vra paslaptis.

VVASHINGTON, lapkr. 20. 
’— Paskutiniam krašto kata
likų vyskupų suvažiavime ras 
ta, kad kas metai didėja ka
talikų reikalai ir kas metai 
suvažiavusiems vyskupams 
vis daugiau tenka užtrukti 
s var s tan t pasi reiškianči us
naujus klausimus.

Atsižvelgus į tai suvažia
vimas Krašto Katalikų Ge
rovės konferencijos vyskupų 

' administracinį boardų padi- 
|dino nuo 7 iki 10 narių.

Šventasis Tėvas, o atskiriu
katalikų akcijos grnpių - vy TaiP P"1 aP«ailė'0’ kad
skupai.

Visos kitos katalikų akty
vumo grupės, kurios neturi

trukdomas darbo projektų 
vykdymas krašte. Už tai ne
galima kaltinti vyriausybės.

MIRĖ ŽYMUS BRITŲ 
ADMIROLAS

vyskupų įgaliojimo katalikų i ^ra galybės darbo 
akcijai, nėra katalikų akcijos 
grupės. RAKIETAS MAKARONŲ 

PRAMONĖJE

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Mirė admirolas lordas Jelli- 
coe. Pasaulinio karo laiku jis 
vadovavo britų laivynui, su
pliekusiam vokiečių laivynų.

PASKELBĖ AUKSUI 
KONTROLĘ

ROMA, lapkr. 20. — Itali
jos vyriausybė monopolizuo
ja krašto auksą. Uždrausta 
auksų-išvežti į užsienį. O auk 
so importui yra reikalingas 
vyriausybės leidimas.

Rakietininkai Chicagoj nu
žudė makaronų fabriko savi
ninkų S. Incandella, 31 m. 
amž., 3825 W. Chieago avė.

CAIRO, lapkr. 20. — Egip 
to studentai paskelbė rytdie
nai gene r ai į streikų. Tai pro 
testas prieš Angliju.

NELEIDŽIA IŠRADĖJUI 
KALBĖTI PER RADIJĄ

ROMA, lapkn 20. — Britų 
radijo kampanija neleidžia 
išradėjui Marconi kalbėti per 
radijo tinklus Anglijoje.

PLATINKITE “DRAUGĄ

HARRAR, lapkr. 20. -Ne 
oficialėmia žiniomis, etiopie
čiai netikėtai puolė italu tro
kų didelį karavanų np-'s Ta- 
lan kairiajam šone. Apie 450 
etiopiečių ir italų žuvę ir su
žeista.

Tarp žuvusiųjų ir sužeistų 
jų italų yra dauguma soma
liečių.

Trokais buvo vežama mu- 
nicija ir lakūnams bombos. 
Etiopiečiai, sakoma, paėmė 
53 t rokus.

ITALIJA IŠLEIS ORO 
PAŠTO ŽENKLĄ

ROMA, lapkr. 20. — 50
metų Eritrėjos okupavimo 
paminėjimui ateinančiais me
tais Italijos vyriausybė nus
prendė išleisti oro peštos žen 
klų .vertės 50 lirų.

Vyriausybė apskaičiuoja, 
' kad jei kiekvienas Italijos gy 
ventojas nupirks vienų ženk
lų, bu.* surinkta apie du bi
lijonai lirų, o to pakaktų per 

i pusmetį finansuoti karų Et
iopijoje.

KAIP MERGELE “PASI- 
1. VAŽINĖJO”

Nežinomas automobilinin
kas vėlai vakarų pakalbino 
Miss Sadie Mitkowski, 19 m. 
amž., 4508 No. Pulaski road, 
kad parv)ėžinsiųs jų.

Pavėžinant ji išmesta gat
vėn iš automobilio. Kitas va
žiavęs automobilius išmestų
jų suvažinėjo.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien iš dalies 
debesuota; kiek šilčiau.
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tbimų kalnas prlaiun£ieinos paralkaiarua 
adradartiiams Ir koraapandentama raktų n<

tai aepraėoma tai padaryti Ir neprlatundiama tam 
Uil pakto tankių.

padaktorlus priima — eito 4 vai. Ugi t rat popiet.

porintais neturi ir jų neremia.
Tiesa, Kaune veikia lietuvių - ukrainie

čių draugija, tačiau ji veikia tik tam, kad 
jialaikyti draugingus santykius tarp tų dvie
jų tautų.

Aišku, kad ukrainiečių tautoje šiandien 
eina dalelis judėjimas dėl nepriklausomybės 
iškovojimo. Jos vadai daug dirlat ir organi
zuoja. Bet tus visai teisingas ir reikalingas 
ukrainiečių tautos judėjimas jokio ryšio su 
teroristais neturi. Jis eina tiesiu keliu. Lie
tuviai tam judėjimui simpatizuoja, bet me
džiaginiai remti neturi galimybių. Kalbėli '

Padėtis Baltijos Jūroj
Baltijos pakraščių padangę, .visų pirmu reikia 

kuri, žlugus carų Rusijai ir ' Daniją, kuri turi 3 
įvykus Scapa Flow dramai, ' laivus bendro tonažo 10,700
jau buvo prabluivėjusi, vėl 
aptraukė tamsūs debesys žlu
gus nusiginklavimo konferen
cijai ir paėmus Vokietijoj val
džių nacijonalsocijalistų par
tijai.

Hitleriui paskelbus savo se-

Popiežiaus Taikos
Tarpininkavimo Sukaktis

Šiemet sukanka 50 metų, I/eonas XIII šitų pasiūlymų 
kaip didysis popiežius Leonas priėmė, ir po trijų mėnesių, 
XIII, Vokietijos ir Ispanijos būtent, tų pačių metų gruo- 
vyriausybių įprašytas, išspre-! džio 17 d., jis padare bylos 
ndė Kaldinu sulų klausimų, ! sprendimų, kurį tuoj paraia-

kietijos ir SSSR. Jos karo lai-j j-į kurio ,,uvo kilęs konflik Įvo Ispanijos ir Vokietijos di- 
vyuas dabai apima 10 liniji- ^as larp Vokietijos ir Ispa
nių laivų, kurių bendraų to- uįjO!.

paminėti
linijinius

tonų, 12 torpedininkų ir 8 po
vandeninius laivus.

Švedija savo laivyno didu
mo atžvilgiu eina tuoj po Vo-

DIENOS KLAUSIMAI

plomatiniai atstovai prie Va-
___ ___  __________ ___________________________ ___________ tikano.
apie terūktų paramų, reiškia, begėdiškai ' nsacingųjų laivyno programų, i yia 45,.XX) tonų (iš tų' Tasai konfliktas buvo kilęs Popiežius nusprendė, kad

užprotes- 10 luivŲ jau PusenC ir IW,U" Į šitokiu būdu. 1885 m. Vokie- visiškas ir pilnas toms saloms

VOKIEGIŲ SIEKIAI KLAIPĖDOJE

meluoti.
Tas melagystes Amerikos spaudoje skel

bia Donald I>ay, Chicago Tribūne korespon
dentas.

Klaipėdos krašte vis dar nesudaromas 
direktorijatas.

Nesudaromas dėl to, kad tam trukdo vo
kietininkai, kurie yra Berlyno instruktuoja
mi.

Gubernatorius Vladas Kurkauskas tuoj 
po Seimelio rinkimų pavedė lietuvių frakci
jos vadui sudaryti direktorijatų. Bet tam 
pasipriešino vokietininkų partija, kuri Sei
melyje, kaip žinoma, turi didelę atstovų dau
gumų.

Tuomet tas darbas buvo pavestas vokie
tininkų frakcijos vadui Augustui Baldschlu- 
Bui. Bet visus nustebino, kuomet ir tas atsi
sakė.

Kame to atsisakymo priežastis?
Vokietininkai, žinodami, kad Seimelyje 

jie yra daugumoje ir pajutę kaip stiprių pa
ramų jie turi Berlyne^ nusprendė daryti di
džiausias kliūtis Lietuvos vyriausybei tvar
kyti Klaipėdos krašto reikalus.

Jie priėjo nek prie to, kad krašto tvar
kymų pavesti nepiliočiams — dr. Schreibe
riui arba Brunningeriui, kuriems atimta pi
lietybė dėl jų išdavikiškos, priešvalstybiškos 
akcijos Klaipėdos krašte.

Ar kas girdėjo, kad kuriam nors pasau
lio krašte nepilieciai galėtų užimti kokių 
nors atsakomingų vietų:?

Dalykas via negalimas ir to negalimo 
dalyko Berlyno1 diktuojami Klaipėdos vokie
tininkai reikalauja.

Ne visai taip — jie ar jų .^alininkai j>a- 
eakys. Juk jie reikalauja, kad Schreiberiui 
ir Brunningeriui būtų sugrųžinta pilietybė. 
Bet: tas padėties nepakeičia.

Viena — Lietuvos vyriausybė negali iš
davikams grųžinti pilietybės, o antra — kas 
galėtų drįsti svetinio krašto šnipus statyti 
savo krašto valdžios vieton. Rodos, kad 
nenuoseklu apie tai ir kalbėti.

Bet kas vokietininkams, kuriems nerūpi 
Klaipėdos gerovė. Jie didžiausias nesųinones 
sugalvoju, kad tik kenkti Lietuvai, kad pil
dyti Hitlerio valių, kad sudaryti geresnių 
progų drųsesniems .Vokietijos grųsiniruams 
užpulti Lietuvų ir vykinti į gyveninių savo 
obalsį — Drang nach Osten.

Iš dalies gerai, kad vokietininkų planui 
yra garsinami spaudoje. Težino pasaulis, kas 
jie per vieni, ko siekia ir kad jie yra aklai 
parsidavę Vokietijai, kurios imperialistiniai 
siekiai nuo seniai yra žinomi.

DEL LEMKŲ ĮTARINĖJIMŲ

Karo pavojus Euiupoj dajr nėra praėjęs.

Maskva energingai 
tavo. Sujudėjo, rodydamas SS 
SK nepasitenkinimų ir Kron- 
štate stovėjęs sovietų laivy
nas. Vėl grįžta prieškarinė pa

dojami vidaus vandens kelių £įja auksavo keletu salų Ka- 1 suverenumas priklauso lspa-
apsaugai), vienų -L,<i00 tonų 
kreiserį, 13 naikintojų bendro 
tonažo 7,(XX) tonų ir 15 po-

rdinų salyne (Ramiajame va- nijai, tačiau kartu jis pripa- 
ndenyne). Ispanija pareikala- žino Vokietijai prekybos it 
vo, kad tos salos būtų jai grų- navigacijos tame salyne lais-

dėtis kada dvi didžiulės vai- 'vandeninių laivų (6,000 tunų). ,žiutos> nes pirmieji jas atra- vę. Vokietijai buvo pripažln-
stybės — Vokietija ir Rusija ^vettijo« laivynas bus ję jr u2ėmę buvo ispanai. ta teisė turėti salose savo že-

Į tokį Madrido vyriausybės ni®s> kurių vokiečiai 
reikalavimų Bismarkas liepė dirbti ir eksploatuoti jos gį

Pastaruoju laiku, kuip nekurie Amerikos laik _  rivalizavo dėl šeimininką- ,na dūlamas, ar jis bus palik-
raščių korespondentai praneša, didžiosios vai- viuio BaitįJOS jūroj. Tasai su
ktybės grupuojasi viena prieš kitų. Vadinas, jnų laikų ir anosios padėties 
jaučia, kad taikos keliu kilančių tarptauti-i grįžinitth Verčia visas kitas
nių konfliktų jau nebejaijėgs išspręsti.

LIETUVĄ APLANKIUS___aušo L. Simutis__________

SVKttTEJ NUOTAIKA KAUNE

Iš žurnalisto p. Bružo buto važiavome 
žemyn nuo Žaliojo Kalno gražia Parado gat
ve. Toji gatvė tikrai moderniška, asfaltuota. 
Ir vienoj ir kitoj gatvės pusėj pristatyta 
gražių, moderniškų namų, kurie gražų įspū
di daro. Važiuojant pro įgulos bažnyčių (So
borų), pastebėjome, kad Kaunas paslpuosęs 
vėliavomis. Būriai žmonių ėjo Laisvės alėja 
Valstybės Teatro link, kur turėjo įvykti pir
mojo Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso iš
kilmingas atidarymas. Kur nepažvelgsi, vi
sur šventės nuotaika.

Privažiavus Miesto Sodų, kuriame yra 
j Valstybės Teatras. Visur pilna žmonių: sode 
i ir prie sodo. Minios veržėsi į teatrų. Bet 
j įėjo tik tie, kurie turėjo specialius pakvie

timus.

Šiomis dienomis Varšuvoje eina dvylikos 
ukrainiečių byla, kurie kaltinami Lenkijos 

jninisterio nužudyme.
Keisčiausia, kad sųryšyje su ta byla įve- 

; lUma ir Lietuvos vyriausybė. Tiesa, neįve
liama suokalbin nužudyti lenkų ministerį, 
bet įtariama, kud ji “davė paramų ukrainie
čių teroiistų judėjimui ir net teikė mėnesinę 
subsidijų’’, Minimas net p. Tūbelis. Girdi, 
jis pavaitojęs “slaptus fondus” subsidijavi
mui ukrainiečių priešlenkiškų organizacijų. 
Lietuvoj buvę išduo<lauii ukrainiečiams pa
sai vykti Amerikon ir rinkti aukas agitaci
jai prieš 1 /enk ijų.

Via tai yra lenkų skleidžiamo* nesąmonės 
ir grynos mdagystės.

Nei Lietuvos vyriausybė, nei šiaip jau 
tiekia visuomeninė lietuvių grupė jokių rv- 

, lių nei su ukrainiečių nei su kitų tautų ie-

Baltijos pakraščių valstybes

tas tokio dydžio, kokio jis y- 
ra dabar, ar net jis bus didi
namas, kitoms valstybėms di
dinant savo laivynus, tuo ta-

inių turtus lygiomis teisėm', 
su ispanais.

Šitoji Šv. Sosto intervenci
ja buvo vienas iš pačių svar
biausių Leono XIII pontifika
to aktų. Reikia priminti, kad 
tuo metu Vokietijoj kultūr-

atsakyti, kad nepakanka ku
rioj nors teritorijoj iškelti sa
vo vėliavų, kad pasidarytum 
jos legalus savininkas; anot 
jo, reikia, be to, toj teritori
joj faktiškai įvykdyti savo 
suverenumų. Gi Ispanija, Vo
kietijos nuomone, to savo šil

budėti ir imtis brangiai kai- n>» J«r nežinoma; l, klausl- 
tuojunčių saugumo priemonių.!“1* studijuoju specijfllus ko- 
Taip ekspertų kemttetas, ku-. u“totas- T““1 komitetas, ai
riam Švedijos vyriausybė bu-ĮltM^°’ ^la Onkęs vietoj laivy- 
vo pavedusi paruošti projek-1110 labiau »usl‘l'rult‘ sausumos
tų, kaip organizuoti Švedijos ,

' tauja, kad jūrose Švedija vis
tiek neatsilaikys prieš didžių- 
sias Baltijos valstybes — Vo
kietijų ir SSSR. Šitas moty
vas iš pirmo pažvelgimo at
rodo pakankamai rinitas ir į- 

(tikinantis, tačiau tikrumoj jis 
Įtini vįenų silpnų vietų. Šiaip 
ar ta?" 'Švedijos laivynu? vie
nam su priešo laivynu kovo
ti neteks — jam kiekvienu 
atveju priseis bendradarbiau
ti su ta ar kita Baltijos karo 
pajėga..O tokiose dviejų did
žiųjų pajėgų,-.imtynėse Švedi
jos karo laivynas galėtų su
vaidinti stačiai lemiamų vaid
menį — palenkti likimo svars
tykles į tos ar priešingos val-

ginamųsias pajėgas, konsta
tuoja, kad dabar Švedijai bus, 
daug sunkiau išlikti neįsipai
niojusiai į ginkluotų konflik
tų, kaip prieš Did. Karų.

Iš šito komiteto studijų, re
zultatų, paskelbtų švedų spau
doj, paaiškėjo štai kas. Gink- 1 
luoto konflikto atveju didžiau
sių jūrų karo pajėgų kiekį i 
visada galėtų pastatyti Vo
kietija, kurios laivynas apima 
7 linijinius laivus, kurių ben
dras tonažas yjų 74,000 tonų;
7 kreiserius bendro tonažo 38,- 
200 tonų, 12 naikintojų ir 12 
povandeninių, laivų. Prie šito

kampfas dar nebuvo baigtas,
verenumo tose salose kaip tiki ir jos santykiai su Vatikanu
ir nebuvo įvykdžiusi. nebuvo dar kaip reikiant su-

m . ... . normuoti,lasai iš pradžių juridinis
ginčas netrukus pavirto aš- Užsienio spauda dabar ra
tilu politiniu konfliktu, kuris j so apie galimumų, kad pop. 
grėsė pasidaryti pavojingas
visos Europos taikai. Tačiau

Pijus XI būsiųs praSonias ta
rpininkauti Italijos — Abisi- 

abejos vyriausybės pagaliau i nijos ginče. Kaip matom, gra-
nusprendė ginčų išrišti atiduo
ti Šventųjam Sostui.

1885 m. rugsėjo 25 d. pop.

PROF.

žus precedentas tokiam popie
žiaus arbitražui jau yra bu
vęs. “R.”

"ii l<

skaičiaus po pietų — kitų teks 
Iš tos susidar iusios nuotaikos laikinoje j pridėti žymų skaičių naujų 

lėktuv-kreiserių, šarvuočių, 
nėšių ir t.t.

Prieš šitas reicho laivyno 
pajėgas stovi SSSR Baltijos

stybės pusę.
Pagaliau, Švedijos laivynui 

priklausytų vyriausias vaid
muo ir ginant Alandų salas, 
kurios yra neuralgiškas Ska
ndinavijos neutralumo taškas 
Alandų salos, kaip vidutinio 
tonažo laivų ir avijacijos vei
kimo Baltijos jūroj bazė, vi
sada masino didžiąsias Balti
jos valstybes ii- dabar dar te- 
bemasina. Švedijos laivynas, 
turėdamas savo priežiūroj tas

sostinėje buvo aišku, kad Lietuvos visuome 
nė buvo susidomėjusi kongresu ir buvo pa
sirengus nuoširdžiai pasitikti užsieniečių lie
tuvių atstovus. Be to, iš to kongreso ji lau
kė kažko naujo ir didelio. Ji lyg ir jautė, laivynas. Jį sudaro 2 linijiniai
kad su pirmuoju viso pasaulio lietuvių kon- jaįvaį bendro tonažo 46,500 
gresu visoje mūsų tautoje turės prasidėti tonų, 22 naikintojai bendro to- 
naujas judėjimas, kad turės sustiprėti vieny- nazo 22,300 tonų ir 30 povan- 
bė, kuri šiuo momentu taip yra reikalinga, deninių laivų bendro tonažo 

Tiesa, Valstybės Teatro rūmai ne taip 11,000 tonų. Be to, Juodųjų 
jau dideli, bet jaukūs. Viduje pilna labai jūrų laivynas turi vienų lini- 
margos publikos: ministerių, generolų, kari- jinį laivų 23,300 tonų,'5 krei-
uinkų, organizacijų atstovų, prodesoiĄ, dva- šerius bendro tonažo 37,000 j salas> kimios yra* vairai f Bo 
sininkų ir kitokio luomo žmonių. Rezervuo- tonų, 10 naikintojų (9,200 to- lnijo^ įiankų,'gaJėtų tam tik
tose vietose sėdėjo kongreso atstovai, dai- nų) ir 15 povandeninių laivų ru n,astu mkeisti Baltiios iū- 1 
lesi aplinkui, lyg norėdami susipažinti su įdo-Į( 10,200 tonų). Sovietų Iaivy- ros karo jėgų santykį, 
mia publika, žiūrinėjo į įvairių valstybių nų jiergrupuoti šiandien gali- šiaip ur taip VoKiečių — 
iškabintas vėliavas ir laukė kažin ko nepa- ma, tačiau vargu ar tat būtų ftngIų jfirų susitaritHas atgai. 
prasto. įmanoma užsikūrus visuotinio

Suskamba varpelis, prasisKleidžia uždą- karo gaisrui. Kati ir kokie mi
nga ir prieš mus pasirodo Valstybėg Prezi- Ižiniški būtų SSSR vadovų 
dentas A. Smetona, Ministeris Pirmininkas užsimojimai, lėšų stoka Ir ri- 
A. Tūbelis, Kauno burmistras pulk. A. Mer-1 botas laivų dirbtuvių pajėgu- 
kys ir DULK pirmininkas R. Skipitis. hnas Sovietų Rusijai niekada

Tai reiškia — istorinis kongresas prasi-J neleis ginkluotis taip, kaip 
deda. i ginkluojasi Vokietija; IR vi«-

Publika sustoja. Iškilmingai giedamas ko matyti, kad ateity sovie-
Tautos Himnas. tai testatys tik mažesnio to-

Pirnių žodį turi Valstybės Prezidentas, nažo ir povandeninius laivus.
“Šis kongresas yra istoringos reikšmės:, Kad vaizdas būtų pilnas, ne

vino tuos rūpesčius, kurių Ba
ltijos pakraščių valstybės po 
D. Karo jau kaip ir nebetu
rėjo. Tuo susiturimu sankci- 
jonuotas Vokietijos atsigink- 
Javimas jūrose, matyt, iššauks 
spartų bent didžiųjų Baltijos 
valstybių jūros ginklavimųsi. 
kuris savo mastu žymiai skii 
sis nuo prieškarinės Vokieti
jos — Rusijos rivalizacijoe

Į Baltijoj, nes dabar į ginkla
vo'. •___ : i_ i.a__ _ __ :jis yra pirmas, jis deda pastovius pamatus galima nepaminėti, klek karo-įm()gį jenktynes įtraukiami it

visų kraštų lietuviams bendrauti. Kaip vi-1 laivų turi Baltijos Skandinavijos kraštai.
sos tautos, taip ir mūsiškė yra juk pasklidu 
►i per visų pasaulį. Šiandien visi nori išlai
kyti tautiškumų ne tik savo valstybės ribose, 
bet ir toli už jų... Praradę begales savo žmo
nių svetimiesiems, insimaniiu>ių tarnauti sve- 
liniietiiH idealams, jie bent dabar turi sukru
sti. Šiam kongresui vadovauja kaip tik min
tis glaudžiau telktis draugėn ir stipriau lai
kytis ift vieno, kad mūsų nedidelės pajėgos 
veltui nežūtų svetiniuose krafttuose”.

Būtent, hestija turi 4 mažus 
kanonierinius laivus ir vienų

R.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS turvalakių Jonvaikiai, tik da-
---------- bar jie vadinosi sočiai - de-

Šiaiulie ant savo delno de- mokratais. Jie neva draudė
du “Šaltinį” ir tegul per jį gert žmonėms degtinę. Na ir 
mok. Jurg. Vencius pašneka su ta intencija apie 7 kartus 
jums, iš ko išsivystė sočiai-1 sudaužė Keturvalakių degti- 
demokratai, tokie kai Čikagos | nės krautuvę ir atėmė pini- 
navyniečiai ir Bostono mai- gus; o patys po krautuvės 
kininkai. 1 pogromo, slaptai pardavinėjo

“Netoli Keturvalakių ben- žmonėms degtinę.
“Už tų krautuvės, moky-drose ganyklose turėjo pasi

statęs savų namukų Jonas 
Matusevičius. Pas jį sušilti 
užeidavo naktiganiai, kurie

klos ir raštinės programų ru
sai valsčiui uždėjo 3,000 
lių pabaudos ir atsiuntė b|

ru

atsinešdavo degtinės ir čia Į džiautųjų ekspedicijų iš kul 
per naktis būdavo gūžinės. 'pos kareivių, kol sumokėjo 

“Tuos vyrus Matusevičius pabaudų.”
vadindavo savo vaikais. Dėl
to tų naktiladdų Įnamių prami
nė “Jonvaikiais.” Čia pradė
jo eiti ir mergos. Kiekvienas 
bandos narys nešdavo pas 
Matusevičių vogtų daiktų: žą
sų, avių, ančių ir čia kas nak
tis būdavo puotos.

“Greitai tuo užsikrėtė ir 
kitų kaimų jaunimas, kad po 
kelių metų jau gerokai Jon-

Apkirpęs vienų kostiumėlį 
barberys širmis klausia:

— Sausai ar šlapiai sušu
kuoti?

— Nežiūrėk mano politikos. 
Šukuok plaukus ir gana.

vaikių Jituida buvo prasipla
tinus Vilkaviškio, Marijampo
lės ir Kalvarijos apskrityse. 
Rusai net manė, kad tai yra 
jHilitinė organizacija ir dėlto 
rusų policija su jais griežtai

KAUNAS. — Netrukus iš- 
torpedihinkų, lAtvija du po- eina iš spaudos SSSR valsty- 
vandeninius ir vienų kanonie- binės leidyklos leidžiami M ic-
rinį laivų. Lenkija turi du nai- kevičiaus raštai lenkų kalba, .kovojo gal kokia 20 metų. 
kintojus, 5 torpedininkus ir 3 Jo raštai leidžiami vienu di-jonvaikiai neturėdami pini- 
didelius’ povand. laivus, Šuo- dėlių tomu, kuris apima Krv MU puasigėnmui, net užpulda 
inijos laivynas susideda ift 'mo sonetus, “Farys,” “Vėli- .vo keliuose žmones, reikalam 
dviejų linijinių laivų bendro,nės” ir kritiškų įvertinimų (darni pinigų.
tonažo 7,100 tonų ir 4 povand. “Ponas Tadas” leidžiama^ “Kada 1905 m. buvo suiru- 

Taip pradėjo savo kalbų Prez. Smetona, laivų. Iš Skandinavijos Salių 'atskiru leidiniu. 'te Rusijoje, tol vėl atgijo Ke-

t

Valgydamas restorane liam 
burgu Jonas Riekė rauda 
vinį. Pasišaukęs veiterį sako:

— Žiūrėk, tavo Hamburge 
radau vinį. Kų sakysi į tai?

— Tai dalis hamburgo mė
sos, -f- atsakė veiteris.

VAIKAS. — Prašau duoti 
daugiau tokio marmaledo, kų 
vakar pirkau?

GROSERN1NKAS. — pa
tiko?

Vaikas. — Tėtė rado, 
kad jis labai geras sienų po- 
perorns valyti.
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BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ nes tiek Bažnyčia tiek vals’y- 
------------ jbė ima tų patį žmogų tik iš

RAULAS: — Jonai, aš gir-j skirtingų pusių.

RAULAS: — Ar priderėtų 
Bažnyčiai ir valstybei peržen-

dėjau, kad nekurie netikėliai 
ir nezaliežninkai sako, kad ne
turėtų būti jokio ryšio tarpe gtį sftvo ribfts -r . viena 
Bažnyčios ir valstybės. O ka- kitog ribas? 
t atikai sako, kad turi būti, tai
aš nesuprantu, išaiškink man? JONAS: Ne. Sveikiausias 

JONAS: — Taip Rautai, tu- dalykas būtų abiem dirbti sa- 
būti ryšis tarp Bažnyčios vose ribose, nes, kas tik eis į 
valstybės iš nekuriu atžvil- svetimų dirvų, tas padarys di- 

L Atsakyk man, Raulai, kas dėlę klaidų. Pavyzdžiui: An- 
sudaro Bažnyčių ir kas sudaro S^jos karalius Henrikas VITI 
valstybę? i pradėjo kištis į Bažnyčios rei-

RAULAS: — Aišku, kaip'kalus ir kas pasidarė? Atsky- 
diena, kad žmonės sudaro Ba- daugybes žmonių nuo šv.

tikėjimo, suklaidino juos, ve
da juos visus į pragarų. Ir

tu, ar tie žmonės gali būti ge- hasgi pagimdė bolševikus Ru- 'nas be vargo gali savęs
ri katalikai ir geri piliečiai Ar tai ne rusų tamsybė paieškoti lengvai gali at-
tuo pačiu kartu? tikėjimo dalykuose? Kada k&-Įrasti. yra metuose tokie lai-'

JONAS: — Kas yra žmo- r&liai pradėjo kištis į Bažny-'kotarpiai, kuriuose Bažnyčia 
gus? Iš kelių dalių susidedąs? <:’os reikalus, tai suklaidino *venįojj tik ir atsiliepia 

RAULAS: — Žmogus yra žmones, išplėšė iš jų krūtinių į visus, kad
Dievo sutvėrimas, kuris susi- iki ų tikėjimų ir pasėjo biau- j savęs ieškotų — įvairios 
deda iš dviejų skirtingų da-:r^ ^čklų bedievybės ir ko- Į 5Ventės„ ypač Gavėnia ir 40 
lių: k. v. kūno ir dūšios. jmunizmas išsivystė iŠ to, tik Į valandų, atlaidai, kuomet per 

JONAS: — Labai gerai pa- 'dėlto, .kad valstybė pradėjo į frjg dienas Viešpats Jėzus bū- 
sakei, kad žmogus būtų tobu-s,^^^s i Bažnyčios dalykus. |na išstatytas Švč. Sakramen- 

J. V. S. • te Tokia proga, 40 valandų 
atlaidai bus čia Šv. Kazimie
ro R K. bažnyčioje South Ši

žnyčių ir kad žmonės sudaro 
valstybę. Tiktai aš nesupran

las turi susidėti iš dviejų skir
tingų dalių, o kitaip nebus to
bulas žmogus. Taip žmonės 
sudaro socialį kūnų, ir kad tas 
kūnas būtų tobulas turi su
sidėti iš Bažnyčios ir valsty
bės.

RAULAS: — Kodėl?
JONAS: — Todėl, kad Baž

nyčia ir valstybė turi visiš
kai skirtingus tikslus ir, kaip 
kūnas kad nori gyventi, turi 
turėti dūšių, taip jei valstybė 
nori gyventi ramiai, ir lai
mingai, turi turėti Bažnyčių, 
kad mokytų žmones būti ge
rais ir dorais, nes Jėzus Kris
tus pasakė: “Eidami tat mo
kykite visas gimines”. Todėl 
Bažnyčios tikslas yra mokyti 
žmones apie amžinų gyvenimų. 
Mokyti juos būti dorais, ra
miais ir gerais, paklusniais Ir 
teisingais būti Dievui Ir arti
mui. Jeigu žmonės bus teisin-

^Dievui ir artimui, tada bus 
ir geri ir ištikimi pilie

čiai.
RAULAS: — Tai kųi valsty

bė turi prie to?
JONAS: — Valstybė turi vi

siškai skirtingas priedermes: 
Valstybės užduotis yra rūpin
tis medžiaginiais žmonių da
lykais; apsaugoti savus pilie
čius nuo užpuolikų, nuo plė
šikų, nuo neteisingų įstatų, ir 
turi parūpinti piliečiams pri-' 
einamų apšvietų kad Išlavin
tų žmogus savo prigimtas jė
gas: protų ir kūnų. O kadan
gi Bažnyčios tikslas yra la
vinti žmogų dvasiškuose da
lykuose ir prirengti jį į amži
nąjį gyvenimų. Trumpai sa
kant: Bažnyčios tikslas yra 
žmogaus dvasiški dalykai, o 
valstybės yra medžiaginiai. 
Bažnyčia lavina žmogų būti 
tobulu dvasioje, o valstybė *• 
kūnu. Todėl yra didelis ryšis 
tarpe Bažnyčios Ir valstybės,

Tai navatnas 
Kaip čia dabar eisi savęs įes-

. .......................................

Valstijose su virš trisdešimts 
(30,000) tūkstančių vien tik 
vyrų, neskaitant moterų nei 
vaikų, ieškojo savęs ir dau
gumas atrado. Tarpe tų ieško
tojų savęs buvo įvairių luo
mų ir amžiaus žmonių: gydy
tojų, dantistų, teisėjų, advo
katų, mokytojų, mokinių, biz
nierių, sportininkų, policistų, 
Ugniagesių, darbininkų, jaunų 
ir senų. Jie savęs ieškojo laike 
taip vadinamų, rekolekcijų, į- 
vairiuose vienuolynuose. Čia 
apmąstymuose ir perkratlnė- 
jant sąžinę patyrė savo klai
dingų gyvenimų, jį pataisė, 
su Dievu susitaikė, Dievą at
rado, gi Dievų suradę viskų 
atrado. Suradę save, suradę 
Dievų pasiryžo daugiaus jau 
nebeklaidžioti, vienybėje su 
Dievu gyventi ir Jam ištiki
miau visame kasdieniniame 
gyvenime tarnauti.

Gal kas pasakys, kad nevi- 
siems tokios rekolekcijos yra 
prieinamos ir nevisi vienuoly
nuose gali atlikti rekolekci
jas ir tenai savęs ieškoti. Da
linai tas tiesa, bet yra būdai 
visiems prieinami ir kiekvie-

EIK SAVĘS IEŠKOTI! dėj Pittsburgh, Pa. lapkričio
! 27, 28 ir 29 dd. Tat ateik čia patarimas! per |ag trĮg jieTiag saVęS Je§.

, , . kotų. Tų darbų atlikti tau pa-
kotų? Taip yra, galima savęs \ . .. .
ieškoti, kiekvienas t, lengvai 3es žymUS ""'■l™'®"’* Tct1! 
gali padaryti, nes kasdieninis Marijonų provincijolas kun. 
gyvenimas parodo, kad šiais Jonas J. Jakaitis, M.T.C. Tai 
1935 metais čia Suvienytose nepaprastai malonus kunigas

Retai tokia vertybe

P-nui Lewis yra malonu suteikti 
klausytumėte ir džiaugtumėtės jais.

jums šiuos programas. Jis nori, kad

NAUJAS

FEDELCO
VACUUM VALYTUVAS

tiktai

’189.5
ĮMOKĖTI £1

• Fedelco turi smarkų įtraukimų, yra 
lengvaus svorio ir lengvai valdomas 
ant bile kokio grindų padengimo. Kie
ti šeriai atliuosuoja purvų ir užtikri
na, gerų išvalymų. Lengvai laiko
mas kotas nenuvargins rankos.
Paprašykite demonstracijos bile 

ELECTRIC KRAUTUVĖJ da
bar. Žemi mokesčiai pridedami 

prie jūsų Electric Service bilos.

Nuošimčio ir kitų lėšų padengi
mo! tnųnit( aokštrMnta kabina 

ant prekių pardiaitų lenrvais

Didžio* ELECTRIC 
HHOP8 atdaro* Iki 

5 vai. vakare 
fteStadlenial*

Branch ELEfTTRIC 
8HOP8 atdaro* iki 

9: JO vai. vakaro 
šeštadieniai*.

n T? A TT O A

ir garsus savo iškalba pamok
slininkas. Ateik jo pasiklau
syti — nuostolių neturėsi, o 
dang laimėsi, tikrai save at
rasi, su Dievu sutapsi. Pa
mokslai rytais 9 valandų, o 
vakarais 7:30.

Kun. Magnus J. Kazėnas

RUDENS SUKURT
Štai jau atėjo visų nelau

kiamas svečias, ruduo. Savo 
žiauriais vėjais negailestingai 
žadina iš saldaus vasaros mie
go visų gamtų ir jos gyvento
jus. Tartum norėdamas, išsklai 
dyti malonų snaudulį, šiaurys 
vėjas įsisuko vėdinti laukus 
ir miškus... Su pagalba savo 
draugės šalnos negailestingai 
nudraskė žaliąjį medžių apda
rų ir pievas nudažė rusvai - 
pilkomis spalvomis. Medžių 
lapų lavonais nuklojęs žemelę, 
žiaurusis ruduo laukia, toli
mos šiaurės valdovės, žilagal
vės senelės žiemos...

Žiemos pasiuntinys ruduo, 
ne tik gamtų privertė pabu
sti iš malonaus vasaros snau
dulio, bet ir jos gyventojus. 
Kas tik gyvas pradėjo krutė
ti: žiemavoti pasilikę paukš
teliai skuba šilčiau įsirengti 
lizdelius, greitoji voveraitė 
skuba prisinešti san maisto, 
kad atėjus žiemai savo šiltoj 
gūštelėj galėtų sočiai pasival- 
gyti...

Taip pat! ir mes žmonės tu
rime neatsilikti. Pabuskime iš 
malonaus vasaros miego. Jau 
praėjo šiltoji vasarėlė, poilsio 
ir pasilinksminimų laikas. Jau 
nevilioja gražuolė gamta, pi
knikai, išvažiavimai, saulės 
maudynės ir kiti malonumai... 
Juk nevisada galime vien tik 
malonumais gyventi ir džiau
gtis, turi būti viskam galas... 
Teisingai yra pasakęs garsu
sis mflsų dainius poetas Mai-

DIDELĖ PARODA

žymiausių išdirbysčių Elek
tros Vacutun Valytuvų pri
einamomis kainomis ir są
lygomis visose 10 ELEKT
ROS KRAUTUVĖSE dabar.

COMMONVEAITH EDISON

Electric -o- Shops
D»ttnl»uw

72 W. Adam* St.—132 S. Dearbom St. 
PktniKANJtlfbiioo-lMal i )i

4)42 Bro«dw»y . 42)1 W. Madiioa St. 
4«)> Irviną Pk. Btvd. 4*34 S AAlnndAv*. 
261SMU*aakM Av*. *52 w. 63rd St.
3460 S. Stata St. _ 29)0 B. 92ad St.

i Av*.UlltfS. Michiaaa.
P ■■ K lt A L COUFONI *IVIN

ronis: “Geriau laimė su galu, Į susirinkimas, kuriame dalvvn- 
negu be galo...” Ir ištiesų, jei- vo didžiuma valdybos narių, 
gu mes visuomet turėtumėm Nutarta rengti iškilmingų Lie- 
vien tik linksmas, laimingas tuvos nepriklausomyliės suka- 
dienas, tai jos mums virstų vi- ktuvių apvaikščiojimų arti-
siškai paprastos, pilkos...

Taigi dabar nepaisydami ri. 
dens šėlimo, ir debesims ap- ; 
kloto dangaus, skubėkime tin
kamai prisirengti žiemos dar
bams. Kiekvienas žinom, kad 
daug maloniau yra dirbti žie
mų, negu prie to paties dar, 
bo prakaituoti vasarų. O juk 
daug yra tokių darbų, kuriuos 
galime atlikti rudens Ir žie
mos laiku, o atėjus pavasariui 
ir vasarai pasidžiaugti gamtos 
malonumais...

Ypatingai šis žiemos laikas 
turi būti gerai sunaudotas mo
kslus einančio jaunimo. Taigi, 
brangus jaunime moksleiviai, 
susitvarkykite savo senai už
verstas ir apdulkėjusias kny
gas, ir taip pat apvalę savo 
sielos dulkes, papenėk i t jas
dvasios penu, o taip pasirengę i bonų pritarimo bei kalbėtojų 
stokite sąžiningai į darbų! Jei j Lietuvos Vyčių reikalu sn- 
sąžiningai visuomet atliksite brinkimas išnešė sekančių kil
savo pareigas, tai be abejonės nigo A> jurgučio rezoliucijų:
vasarai atėjus pasidžiaugsite!!

Taigi pratinkite savo mie
guistas akis, gana raižytis ir 
žiovauti —geriaus prie dar
bo!... Nemuno duktė

Fed. Pittsburgho apskritys 
džiaugsmingai sutinka pasiry
žimų atgaivinti Lietuvos Vy
čių kuopas ir pasižada teikti 
Vyčiams visokeriopų pagalbų 

Fed. pirmininkui pavesta

IŠ FEDERACIJOS PIHS-
DIIDPUft iDCVniXlf1 įskrie10 skyr. bei kuopų snst- 
DUKuHU AruKnlClU rinkimų pabaigoj gruodžio mė

VALDYBOS SUS-MŪ nesi0' Fed'Apskr ®a*t
Lapkr. 13 d. laikyta Feder. 

Pittsburgho apskr. valdybos

P as LEWIS

LEWIS
Style Shop

4716 So. Ashland Ave.
CHICAGO PIRMOJI KRAUTUVE DEL KAILIŲ, 

KOTŲ IR DRESIŲ LIETUVĖMS 

p. Lewis prašo jūsų pasiklausyti

LEWIS valandos WGES Trečiadieniais 5 iki 5:30 
LEWIS valandos WGES Sekmadieniais 11:30 

Pranešėja Miss Sophie Barkus

MARGUČIO valandos WHFC kas vak. 9:45 iki 10:30 
MARGUČIO band wagon WIND sekmadieniais 2-3 

Pranešėjai A. Vanagaitis ir A. Lapinskas

DRAUGO valandos WEDC trečiadieniais 4 v. p. p. 
Pranešėjas Povilas šaltimieras

miausiame 16-tos vasario sek
madieny, kviečiant dalyvauti 
visus Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvius. Toliau Fed. apskr. 
valdyba užgyrė Pittsburgho 
Diocezijos Liet. Parapijų Be
ndro Choro darbuotę, liukėja 
kad minėtas choras tęstų to
liau savo darbų ir išaugintų 
į didelę, stiprių meno pajėgų. 
Pageidaujama, kad minėtas 
choras susitaręs su vietiniais 
klebonais parengtų koncertus 
atskirose parapijose. Taip pat 
išnešta pageidavimas, kad lai
ke koncertų būtų katalikiškos 
akcijos prakalbėlės Supažindi
nimui su Federacijos idėjo
mis bei katalikiškos spaudos 
svarba. Kun. A. Jurgutis įga- 
liotas pajudinti šį klausimų 
Kunigi} Vienybės susirinkimo 
tikslu gavimo prakalboms kie-

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

B

LIETUVIįJ RUOŠIAMI 
BALIAI IR PIKNIKAI

Kiekvienas lietuvis ir lietu
vaitė myli draugiškus susnin- 
kimėlius, kaip tai kariavimo, 
balius ir piknikus. Praeities 
laikai mums aiškiai parodo, • 
kad lietuviai parengdavo su
sirinkimėlius ir toki būdavo 
jų draugiškumo ir pasilinksmi 
nimo. Gerai atsimenu, kaip 
Lietuvos kaimiečiai susirinkę 
linksmindavosi. Vieni iš jų 
šnekučiuodavosi apie rimtus 
ir svarbius dalykus ir reika- 

j lus, kiti annonikui pritariant 
šokdavo ir vienu žodžiu būda
vo draugiškumo ir pasilinks
minimo susirinkimėliai. Bet, 
žiūrint į šių dienų gyvenimų, 
tie draugiški ir pasilinksmi
nimo susirinkimėliai dažnai 
virsta nedraugiškumo ir net 
muštynėmis. Kad taip vra, 
tai aiškiai mums įrodo mūs- 
parengti baliai Ir piknikai. 
Nors mes gyvename kultūri-

(Tęsinys 4 pusi.)

Augkit Su Mumis!
Jei norit« BANKĄ turinti i 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU į 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jna atsineiti 
savo problemas ir savo BIZNĮ' 
čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.,

a
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LIĘTUVIŲ RUOŠIAMI BA

LIAI IR PIKNIKAI

(Tęsinys iš 3 pusi.)
niame krašte Amerikos 
matome kaip kultūringi žmo
nės rengia savo Įiasilinksmi 
nimo pramogas ir kaip man
dagiai ir džentelmeniškai to
kiose pusielgia. Taipgi ir jų 
parengimuose atsitinka, kad 
svyruojantis arba aiškiau pa
sakius prisilesęs svaigalų tru- 
kšmauja, bet nesurasdamas iš 
dalyv ;ų *au panušių, toks grei 
tai iš jų tarjH) ir prasišalina.
Tokiam tenai nėra vietos, nes 
jų dalyviai moka prisilaikyti 
saiko ir moka džentelmeniškai 
pasielgti. Mūs lietuvių paren
gti baliai ir piknikui visai ki
taip atrodo. Visu kaltė yra 
tame, kad j mūs balius ir pi
knikus dažnai įleidžiami vos 
tiktai ant kojų pastovinti, bi
le užsimoka Įžangų. Klystame
taip darydami, nes toki suran- Praeitų sekmadieni 
da sau panašius ir žemina »r palty’’ labai 
juodina, nes toki priveda prie kė ir gražaus pelno parapijai 
betvarkės ir muštynių. Koks liko. Visi sukruto darbuotis, 
šlykštus ir biaurus pavyzdys Choras su mokyklos vaikais

ir

fBIFF BAXTER’S ADVENTU RE
ALRIGHTct

FF KNOCKED OUT THE
HIEF TO SAVE SALLV,

THE.N —

By Bob Dart
THE ME ANTĮ NE THE 

CHIEF COMES TP /
REACH FOR IT.

SMART GUV. BEFORE I 
GIVE YOU LEAD POISONING/' 

STICK HIM IN CHAINS
ILL ATTEND TO HlM 

PERSONAI LY, 
LATER/

XAN MONTY SAVE o i 
'SALLY FROM HARM.0Į 

_

lių ir piknikų? Toki į mus žiū
ri kaipo į nekultūringus, nes 
patys save žeminame nedžen
telmenišku pasielgimu. Bet, to 
ki įvykiui netiktai Pittsburg- 
he ir apylinkėje, bet ir kito
se, net didžiulėse lietuvių ap
gyventose kolonijose.

Mūsų laisvamaniai Ir cilikė- 
liai, dažnai didžiuojasi savo 
ajišvieta ir kultūros pažanga, 
bet ir jų parengimuose karš
tesnės ir smarkesnės muštynes 
pasikartoja. Tad, rengėjai ba
lių ir piknikų, jūsų pareiga 
prižiūrėti ir tvarkyti parengi
mus, nes ir mes lietuviai no- i ' ■ - • , . .... . ■ -
rime stoti į eilę kultūrinių, nyeių, kur klebonauja gerb. barvs kitokia spalvą kas laimi miestuose gyvenų. Taipgi yra neblogiausiai, bet iš kitur va- Pirmininke tapo išrinkta Ar- 
tat rūpinkitės, kad ir mūsų kun. V. Sadauskas. Jis yra vi- gražiai atrodo. Ta * dėl tos pranešama, kad narys Ir ki- žiuoti nepatartina, nes dar y- niolevitienė, raštininke Jan- 
baliai ir piknikai taptų drau- sų mylimas, nes su visais gy- priežasties vagiamas didelis Tam mieste gyvenus, bet įžan-iia vietinių be darbo. kienė ir iždininke Itumbaus-
giškumo ir pasilinksminimo vena sutikime. Taipgi turi balius L. V. klubo name dėl tikietų turi nusipirkti, nes L. Ū. Klūbo Komitetas į kienė. Nutarta rengti mažas

i susu .ukimėliai. Vėpla Liet. rkėsų klūby ir nuosavų atminties bei apvuikstiojimo ‘ ta;V 'va visų nutarta. Bus
irio„1„ v • • * * x j. a- i labai gera orkestrą, kuri link-i------------------- .namų a visi tie patys paiapi- naujai atstatyto namo. Š'C! ..... '

, - , . - . , ... . . . .. . , . smins visokiais šokiais,jonai palaiko, ivauangj Liet. iškilmingas balnis įvyks lap-
Ūkėsų klubas yra geram sto- kričio 28 d., tai yra (Tlianns-' Taipgi bus puikiausių i.ž- 
vyje, tai šių vasarų liko nuda- giving day) nuo rvto trauk- kandžių iv visokių linksmina- 
žytos reikalingos dalys iš lau- sis iki vėltnnos nakties. Tad gėrimų, lad nariai ir ne- 

;ko, taipgi ir viduje išdažyti šio klūbo nariai via širdingai

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS DAR

BUOTĖS

KAS GIRDĖTI NORTH SIOE
pramogas ket vergais mokyk
los kambaryje. Gaila, kad 
kambarys via periuažas. 
sutalpinti apie 60 asml

visi kambariai ir kožnas kam- kviečiami dalyvauti ir kituose

Lapkričio 14 <1. kų tik įsi- Kuomet moterų klubas sustip 
kūręs Dangun Žengimo para- rėš, tai galės pasisamdyti erd-

nariai m praleiskite stos pro-^08 1,lotenJ klūbas’ turė.»° vesnę svetainę savo pnunogo- 
gos. Kadangi per pasldarba- ' 1,,až* Pramogėlę mokyklos ka- ms. Bal.us parapijos

“card
nusise-

jaunimui ir ypatingai vaiku
čiams, kurių dažnai skaitlin
gas būrelis dalyvauja. Dažnai 
ir svetimtaučiai atsilanko į i su savo choru pasirodo, vjsuo- 
niūsų parengtus balius Ir pik- Imet sužavi, kad ir kiečiausius | 
nikus, kurie matyliam? svy- 1 jausmus. Mūsų propertinlnKai 
mojančius ir klausydami Jų I irgi neatsilieka. Jau ir šįmet 
burnojimų ir keiksmų, kokį i- j iš anksto rengėsi prie sutiki- . 
spūdi išsineša jie iš mūsų ba-jmo Naujųjų Metų. Jau pirmą 
________________________ j susirinkimų turėjo praeitų se

kmadienį. Rengimo komlsljon 
išrinkti gabūs ir veiklūs dar
buotojai: Jonas č’ubis, Anta- j 
nas Sikorskis, Adomas Jaškū- j 
nas, Juozas B. Tamkevičius, j 
Pranas Zimantis ir Marcelė 1 
JuodsnukiiJė. Paskiau bus 
plačiau.

1 A.
MYKOLAS ČII’LIS

mirė lapkričio 19. 1935, 10:30 
vai. vakaro, sulaukęs 52 melų 
amžiaus.

Kilo iŠ Panevėžio Apskr., 
Ramygalos parap.. Masiokų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 2b 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sesers sūnų Pranciškų š.-ga
ilingų. pusbroli Maleuftų Kodį, 
gimines, draugus ir pažysta
mus.

Velionis buvo narys šv. Juo
zapo dr-jos, So. Chicagoj. ir 
Liet. Piliečių Oarb. Pašelp. 
klūbo.

Kūnas pašarvotas 3419 So 
Union Avė.

laidotuvės jvyks šeštadieni, 
lapkričio 23 d. Iš namų S vai. 
bus atlydėtas i šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų liūs nulydė
tus j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dot u vėse.

Nuliūdę Sesers Sūnus, Pus
brolis ir Gimines.

Ijvidotuvlų direktorius A. Ma
salskis. Tel. BOUlevurd 4139.

\VALTKK Kiti NO IK
mirė lapkričio 2i> <1.. 1935 m., 
10:15 vai. ryto, sulaukęs pu
sės aru žtaus.

Kilo iš Panevėžio Apskr.. 
Naujamiesčio parap., Guslonių 
kaimo.

Pu liko dideliame nuliūdime 
nūnų Charles, 2 dukteris: A- 
nnų Oakes, Ėst eile McKeos n 
Ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 9040 Ho. 
Campbell Avė. Tel. HEMIock 
0980.

l^tldotuvės (vyks šeštadieni, 
lapkričio 23 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas | ftv. Jurgio 
par. bažnyčių. kurioje ivyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, Po pnmatdų bus nu 
lydėtas į ftv. Kazimiero kapi
nes.

Nuliūdę Sūnus, Dukterys ir 
Giminė*.

l^aldoluvių direktorius K. P. 
Mažeika. Tel. Y Atida 113b.

žada Kalėdoms parengti. “Šve 
ntųjų Naktj” operetę. Oi bus
gražu, nes kur muz. Medonis

Šį mėnesj, Kaip ir kas met 
Šv. Kazimiero parapijoje ema 
dideliausias vajus anglims pi
rkti. Dauguma perka po vienų 
anglių tonų bažnyčios ir mo
kyklos apšildymui. Iki šiol gi
rdėjau jau surinkta $112.00, 
o pasižadėjusių po vienų eonų 
pirkti, tai devynios galybės! 
Jei visi savo pasižadėjimus įš- 

Į laikys, tai jokia žiema mus 
neįveiks. Tūzas

Girdėjau, kad per 40 valan
dų atlaidus sodalietės daly
vaus procesijoje ir lapkr. 28 
d. 3 valandų popiet niisijonie-

— riaus prašys, kad joms kų nors 
vienoms be motinų atskirai 
papasakotų iš mergaičių gy
venimo ir kokios turėtų šian
dien mergaitės būti. Tretinin
kams gi atskiras jminokslas 
bus lapkr. 29 d. irgi 3 valan
dų popiet. Na, kaip ten būtų, 
kati vaikinai sau užsiprašytų 
misijonierių jiems atskirai pa
kalbėti, na sakysim lapkr. 27 

! tl. Būtų neblogai, tik reikia 
susiorganizuoti. Tretininkai ir 
mergaitės organizuojasi. Na ir 
mes vaikinai nepasiduokime.

Vaikinas

DONORĄ, PA.
Šiame mažame miestelyje 

Pittsburgho apylinkėje gyve
na kelios dešimtys Šeimynų 
lietuvių ir taipgi keletas pa 

'vienių. Visi gražiai sutikime 
Idiiba išvien. Turi savo baž-

vinių L. Ū. klūbo pirmininką ln,bary>- bllv« kart« * laPkr- 27 tk
A. J. Kiverį liko gražiai į§. «teigiflniasai susirinkimas. Su- gyvas ir plo

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DIDIS PADĖKA VONES

Išpardavimas
KAINOS NEGIRDĖTAI NUMAŽINTOS 

DOVANOS — KALAKUTAS DYKAI!

, £47.50verti iĮlSo.OD parsiduoda po
KALAKUTAS DYKAI

Labai tvirtai padaryti, turi SENG pati lituotų konstruk
cijų, kuri užtikrina ilgus metus gero dėvėjimo. 

Šiame išpardavime kainos negirdėtai_sumažintos.
1

gesinis jM’ems

Šis naujos mados -65.00 ver- Negirdėtai žemos kainos 
tės CROWN išdirbvstės ant puikiausių klijonkių 9

per 12 Įtėdų dydžio, vertės 
$6.50 parsiduoda po£43.95

Kalakutas dykai 
Pilnos mielos, Kombinacijos Gražiausi kaurai 9 P'*1 J- 

pečiai, verti $140.00, e"1’.' ''•''I'-!1’ verte, »«»•«».
parsi.luoda po i persiduoda po

£89.50

$3.98

pui ciyt uv>«v» L''

$22.75

Gražiausi Kkarvadų Setui, 
susidedanti iŠ 50 dalių, ver

ti $14.50, j tars id uodą imi

$7.95

Aržuolo medžio breakl'ast 
setai verti $38.00, 

parsiduoda už

$17.95
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Dalelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

COMSA
KRAUTUVĖSE

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.
------------r ’ .

rj HKo g
puoštus namas, tad manome. | 
kad bus puikiai pagerbtas, o pakoziiuoia, pasišnekėta, pa- 

j taipgi ir visas komitetas, nes | siein<->’ta ir išrinkta valdyba, 
laug dirbo šiame reikale.-----------------------------------

(ėjo apie 4' moterų. Truputį

naudai 
ketina būti labai 

lomus. Lietuvių sve
tainė ant Belmcnt St. dar nė
ra mačiusi tiek svietelio, kiek 

(Tęsinys 5 pusi.)

Darbai aiuoni sykiu eini-

' S, t, LACHAWICZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Tel. PULlntan 1270 arba 

CANal 2515.
42-44 E. 108th St.

LAIBO f U V I Ų 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUOEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
natamnutoia

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizme paeina nuo to. kad jisai ga 
nėtinai neišsivaio ir todėl praplatini 
bakterijas kurios užkrečia Jus Ilgo 
mis. susilpnina Jūsų organizmą h 
jūs kenčiate nuo svalrullo. (aivos 
skaudėjimo lr t.t.

NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
Iš Jflsų sistemos. Tra mUljoi.ai mote
rų Ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
Ir patalMė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu jūs jaučia tAs 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE

Reikalaukite tikro NUOA-TONE 
Parduodamas vi šone atsakomincose 
vaistlnyčlose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją viduriu 28c Ir 
80c

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

ni«Mrn in Velveeta’s richlv ndU 
CSeddar Cheese flsvor ore bealth- 
peotert ive elemente of numy Anode.

It’e vmnderfnl for rhildrvo. Serve 
Kreft Velvrete—in .»n«lwiebee. Ib 
onokerl diebee . . . oftm!

VENETIAN MŪNIMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink- 
t,., . lų ir Grabnamių

*' e ---------o--------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
------------o_-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvė* ir 
taupykite pinigus-------- o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių I aidotuvių 

Direktorių Asot4acijo>

PATARN AVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skudas 718 18tb Mtrecl
Pk(Hi«* 3X77

I. J. Zolp
I. F. Eideikis

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203 1
46054)7 So Hermitage Are. 
Pilone YAKds 1741—1742

Lackauricž ir Sūnūs.2314 We«t 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

J. Liutens
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radzius

4092 Archer Avė. 
Pilone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė 
Phone YAKds 1138

1307 Lituanica Avi-. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

H68 W«l L8th Street 
Phone C A Nai 6174 I

AMBULANCE PATARNAVIMAS DLEN4 IR NAKTJ
J F. EUOEIKIS

Yards 1741-1742
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Juozapas Spillm&nn'u 8. J.
KOVOS IR VAINIKAI

(Apysaka)
Ii vertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys) pę valtyse, kurios plauko upe.
— Išvesk tų mažąjį belais-1 Kiti būriai taip pat laukia 

vį laukan, — tarė Kyliuos ta-j kur nors netoli pasislėpę. Ir 
mųi. įkųgi karalius gali padaryti!

PittsMgžiiK
KAS GIRDĖT NO. SIDE

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
' šin batlun. Griešrengiasi aten 

gera orkestrą iš West Eml.
Visi su nekantrumu laukia 

Misijų, kurios prasidės gruod-

tris vakarus įvairių - įvairiau- me pranešta, kad daug sirgu
sių ‘‘funių”. Bus šimtai do-1 liuojančių randasi moterėlių, 
vanų, didžiausia iš jų būtent Net baimė ima, kaip visoms, 
“Norge Electric Kefrigeral- reikės apmokėti ligos pašal
ui”, bet geriau lietuviškai pa- pos. Cibukas
takius tai būt “ Eilekbikinis
Šaldytuvas”. Jo vertė yra ne
toli $150.

ilomesteado Vyčiai nori pa
sinaudoti šia proga, kad pra-

“CALL FOR MR. BINGO”

BRIDGEVME, PA.

'fbTKSHKZ- Ida ALWAy>X 
-TrtiSKOd SOS
WOO PtfKOKSM. l'WF MAO ...
MAM 0G ULP\F-eiFf-ttFfUC<oeC> 
as S'HA.'f - i’n «€sk 
uv tyzvvee. s'evefc sšao - 

S£$h-w-
CAU- 

jFoftn®. 
BINGO!

Nuo pat pasaulio pradžios 
nešti Pittsburglio lietuviams, i visus amžius žmonės jau- 
kad bazaras yra šio mėnesio, tė prasikaltę Dievui. Kad ne-

, . ... . , n . lai ym lapkr. 25, 26, ir 27,užsitraukus ant savęs Aukš-
oras ne visų plaučiams tinka, sulig einančių gandų, artina- tėvas Adomas Drazdys, ku tu <uienoniil, Taip jie nori pn.

P. keleto minučių Fm.um'M pmneflzų laivai. B, to, lr l atvykęs m L.etuvos. ,miat visiems, kad lapkr. 28 «1.' no Jos gal.bei žemės vaisius,
Sunkiai serga Marijona la- ® ’

Ištikrųjų, — tarė šis juo-1 Jo tvirčiausios jėgos yra pa- i žio 2 d. vakare ir baigsis gruo- 
kdamasis, — kad tas rūsio siųstos į Hujės žemupį, iš kur ’ džio 8 d. vakare. Misijas duos

Tiuanas išėjo iš kalėjimo. J u ši kariuomenės dalis sukilimo 
veidas, kuriame dar gana aiš-imetu gali pereiti sukilėlių pū
kini matėsi žymės baisių bo- šen. Juk Hyphoa, jos garbes 
tagų kirčių, buvo išblyškęs, i žvaigždė aukštai dar niekad 
Bet jo akys tartum juokėsi iš I nebuvo iškilus, o krinta labai 
džiaugsmo, paniačiusios savo Į greitai. Aukotis už jį, atrodo 
draugų ir senelį Fylinų. i neįmanoma ir dėlto neprotin 

— Teesie pagarbintas Vieš- ga.
pats ir Jo Švenčiausioji Moti
na, nes Jie išklausė mano pra
šymo, — tarė jis, — Jo gailes
tingumas jus dar laiku čia at
vedė.

Seneli, paeikime kiek į ša
lį. Aš turiu jutus šį ty svar
baus ir labai skubaus praneš
ti. O tu, gerasis Liū, truputi
palauk, netrukus aš ir su ta
vim pasikalbėsiu.

Senis su berniuku įėjo į gre
timų kamerų. Čia Pranas pa
tylomis jam papasakojo visų 
planų, kurį buvo girdėjęs iš 
symokslininkų. Fylinas iš ka
rto nenorėjo tikėti savo ausi 
mis. Jis prašė berniukų dar 
kartų visa papasakoti. Dabar 
jis popierio lapelyje pasižy
mėjo sųniokslbiinkų. pavardes 
ir svarbesniąsias plano dalis. 
Po to tarė: — Tavo žodžius 
patvirtina ir tai, kad vakar

nkelevičienė. Šv. Jono ligoni
nėje tapo padaryta jai opera
cija. Yra vilties, kad pasveiks. 
Visi jai to nuoširdžiai vėlina.t.

(Thanksgiving Day), tad yra žudė gyvulius, atnašavo įvai- 
gera proga dykai gauti ka rįaS aukas. Bet tos aukos prieš
Jakuty, žysį, antį ar vištų. A- Kristaus atėjimų; tik tada te-

"V

Taigi turime gelbėti patys 
save. Aš pasirūpinsiu gauti iš 
karaliaus rašty, kuriuo jis ta
ve, tavo motinų ir kitus krikš
čionis, kurie nenorėjo aukoti 
Tydiko dvasiai, malonėtų iš
tremti. Dar prieš vakarų aš 
ateisiu jus iš kalėjimo palei-

/ •
AS<-»AttT Kvcc oftjvects rec so«.r of a 
UMOSC TOTAI. 1^ MV K€X(2TieST (JISHl

belnai prie bingo lošimo, kur 
geriausia proga. Be to, bus 
gera muzika, kuris gros lietu
viškus šokius. Tad negalimu 

praleisti tos progos, tik vi
siems važiuoti į Homestead.

turėjo vertę Viešpaties akyse, 
kada buvo daromos su tikėji- Į 
mu į ateinantį Mesijų. Jos pa
čios Dievo permaldauti nega
lėjo. Už žmonių nuodėmes Kri
stus turėjo paaukoti savo gy
vybę. Ta Dievo Sūnaus Auka] 
su Jo mirtimi ant kryžiaus 
nepasibaigė. Išganytojas pa
norėjo, kati žmonės niekada 
neužmirštų Jo kruvinos Au
kos ir naudotųsi Jos vaisiais. 
Todėl, per paskutinę vakarie-' 
nę įstatė nepaliaujančių šv. 
Mišių Aukų. Mūsų motina Ba
žnyčia įsako tos šv. Mišių Į 
Aukos klausyti sekmadieniais 
ir per didesnes šventes po sun
kia nuodėme. Su širdies skaus
mu turime pripažinti, kad 
šiuo atžvilgiu ne visi katali
kai rodo Bažnyčiai paklusnu
mų. Štai mūsų pačių parapi
joje randasi susikumpenusių, 

čionių tikėjimų. Visi džiaugė- *rsUB “ PlacĮai žinomi. Vienin- pražiiusįų senių įr gyventi pra 
gai vaikinai darbuojasi tat ii dedančių jaunuolių, kurie ba- 
pasekmės spėjamos labui pa- įnygįoj tepasirodo retkarčiais.

EXTRA! EXTRA! EURAI
Išeina žinios iš Homestead,'• I

kad Lietuvos Vyčių 11 kuopa 
įrengia didelį bazary. Šį baza-j 
rų jie rengia dėl ŠŠ. Petro ir ■ 
Povilo bažnyčios. Visi vyčiai'I I
jau du mėnesiu kaip sųžinin- 
gai dirba dėl šio didelio įvy-

B. A R.

stt Uoste bus jums paruošta , . , ,... m i ikio. Jų noras yra, kad paro-1gera valtis. Taip pat jus dar , , .1
suspėsite perspėti kitus sve- | 
tinitaučius misionorius. Ir

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
>>

dyt ne tik Homesteadui, bet i Šv. Vincento Lyccuin vaiki-
visiems pittsburghiečiams kas j nai su tikru pasišventimu ir 
yra ir kaip vykdytas bazaras.'| uolumu darbuojasi ruošdami 
Jie prižada visiems žmonėms, ■ savo pramogų labui parapijos, 
kurių amžiaus metai yra nuo Jie plačiai užsimojo, nes jų 
šešių iki šešiasdešimts šešių' rengiama pramoga susidės iš

_ r- j koziriavimo, šokių, kalakutų 
ir bingo. Dovanų

jo apie plėšikų, kuris jau bu-1 P““1“1 P“sl6ekė labai 8™- 
vo pasiruošęs priimti krikš- j ži|i- Muzikantai pakviest! ga

liais vaikai, o tėveliai savais jas kankina ir vargina, tat 
vaikais. Susilauktume didės- matydami jų vargus, visuomet 
nes Dievo palaimos ir paleng- skaitlingai jų naudai jiareng- 
vininio sunkios gyvenimo naš- tas pramogas dalyvauja. Pil
tos. Kas yra iš Dievo, klauso nai sesutės įsitikinę, kad ir į 
Jo įsteigtos Bažnyčios. V. šių rengiamų jų naudai pra-

------------------ mogų skaitlingai teiksis iš

didysis mandarinas suėmė 200 
juodvėliaviečių, kuriuos pa- tų laikų pastatyti ištikimus

taip, pirma negu pilnas mėnu
lis sušvis ant dangaus, mes 
išsigelbėsime

Pranas valandėlę galvojo ty 
lėdamas. Pagaliau tarė:

Jei kitaip nebūtų galima ši 
nelaimė pašalinti, tai tiktai 
reiktų rūpintis savęs išsigel
bėjimu. Bet ar negalima būtų
imtis, kad ir šitokio plano:!si dieviškos malonės stebuk- 
dabar yra 8 vai. ryto. Ligi 8 lingais keliais. Apie išdavimų 
vai. vakaro yra lygiai 12 va- jis nieko nepasakojo. Viena p’aplj°s bus ęer08‘. Tax1’ n“°'

I < • l i ■ o v I "O 1 o 1 O (,* 9*1 1 /klandų. Ar nebūtų galima per nenorėjo gąsdinti savo moti-}Rirdzial Kv^'la JĮ® lapkričio-, 
no«, antra, apie tokių baisių d* vietinius ir iš apylinkės

What’s wrong su Andriejaus-

Pranešimas

talpino pietų ir šiaurės kalė- kareivius saugoti šiaurės ir padėtį netiko kalbėti mažojo 
jimuose. Dar kiti saugojami _pietų kalėjimus. O uostui pa- Liū akyvaizdoje

Užtat Liū jiems papasako
jo, koks geras karalius, ir kaip 
jis mielai klausosi katalikų 
tikybos pamokų. Liū manymu, 
jis būsiąs tikrai krikščionimi. 
Apie save pasisakė, kad pil
dys savo pasižadėjimų — kie
kvienų vakarų prieš Marijos 
su Kūdikėliu Jėzumi paveiks
lėlį kalbąs tų maldelę, kurios 
jį išmokęs Tiuanas. Sakėsi pa

uoste. Be to, ai rodo Įtartinas J skirti naujų ištikimų viršinin- 
dingimas buvusio kalėjimo sa-Įkų. Žinoma, sųmokslininkui 
rgo, apie kurį dar visai nese- j turi būti tuojau suimti. O, kad 
niai esu girdėjęs. Gal būt, jis ,aš būčiau laisvas ir suaugęs 
žuvo nuo sųūnokslininko ran- vyras! Aš išgelbėčįau karalių 
koe, kad sutartam planui ne- ir mylimus brolius krikščio- 
padarytų kokių kliūčių. nis arba mirčiau už juos.

Bet ir tu ryždainasis skū- Fylinas nustebęs žiūrėjo į 
sti tokių galingų jėgų, ar ge berniukų, kurio akys drąsa ii 
rai žinai, koks galas tave lau- į pasiryžimu blizgėjo, 
kia? ' i — Taip, jeigu karalius tu-

kais, Pockevi&ais, Juškais, 
Kazlauskais, Juškevičiais, A- 

lietuvius ir lietuvaites į šių ndriekaįs> Giedraičiais, Povi-j 
rengiamų pramogų atsilanky-I ]ionjajs> Juočiais ir kitais, ti-

| <,'nginio liga apsirgusiais po- 
Lapkrieių 17 d. Šv. Vincen 

to draugijos nariai laikė siisi-1 ]<as susitvarkyti ir, iš
rinkimų.

Taipgi ir moterėlės Sv. Ma
rijos draugijos laikė mėnesinį 
susirinkimų. Šiame susirinki-

AKIŲ GYDYTOJAI:

Taip! Tr šitai aš žinau. <rėtų daug tokių tarnų, kaip siryžęs tuoj apsikrikštyti, kai
Man pagrųsinta baisiausia mi- tu. Bet dabar, iš kur jis gali 
rtimi, jei aš nors vienų raidę paimti tokius patikimus va- 
apie tai išsitarčiau. Tačiau dus, apie kuriuos tu kalbi? 
argi nėra man pareiga, auko- — Aš jau žinau mažiausiai 
ti savo gyvybę už karalių ir tris: Thu, NgoBin ir Minnain. 
daugelį nekaltų žmonių? Jie visi trys yra krikščionys,

— Bet man rodos, kad tu bet neišdavikai.
tai darai tik dėl to, kad pa-1 — Ngobin ir Minnam krikš- 
grindinis sęmoMo tikslas y ^ony8, Kurie taip ilgai buvo 
ra išnaikinti krikščionis. ‘prie karaliaus Tydiko, to di-

— Net ir tuomet, jei reik- džiojo krikščionių priešo, ir 
tų tik vienų karalių gelbėti J kuriems nei plaukas nuo gal- 
aš, kaip ištikimas jo pažas, ivoe nenukrito?!
laikyčiau savo pareiga už jį Į Tttip, aS visiškai pradedu

tik tai padarys karalius.
Dabar to negali s padaryti, 

nes bijųs i»tekti į baisų ka
lėjimų, būti botagais plaka 
mas arba geležinėmis žnyplė
mis draskomas. Ko visi krikš
čionys neturį bijoti. Tačiau, 
sakėsi, meldžiąsis, kad Dan
gaus karalienė jam tos drąsos 
išprašytų.

(Bas daugiau)

KAZIRIAVIMO VAKARAS 
SESERŲ PRANCIŠKIE- 

CIŲ NAUDAI

Pittsburglio ir apylinkės su
važiuoti. Tiktai nepamirškite 
ir nesi vėlinkite, nes kortavi- 
mo vakaras prasidės lygiai 3 
vai. popiet.

Pittsburgho Žinių Red.

Lapkričio 24 d., 3 vai. po-1 
piet, Šv. Pranciškaus seserų i 

(nais ir ponaičiais? Ar ne lai-Į vienuolyno svetainėje įvyks 
kaziriavimo vakaras Pranciš- 
kiečių seserų labui. Pittsburg
ho ir apylinkės lietiniai ir lie
tuvaitės, pilnai užjaučia ir no
riai remia sesučių reikalus. 
Nelemtos bedarbės letena ir

praeities klaidų pasimokinus, 
pasukti savo gyven/mo ratų 
j tikrąsias vėžes? Džiaugtųsi 
iš to dangus, gėrėtųsi kaimy
nai, didžiuotųsi savais tėve-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Offici Tel. HEMIock 4848 

» ' Rea. Tel. GROvehill 0617
6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

aukoti savo gyvybę. Ir neat
sižvelgčiau į tai, jei jis ir kri- 
kščionis persekiotų, kaip tai 
darė Tydikas.

— Jūs krikščionys esate 
nuostabūs žmonės, — sušuko 
Fylinas. — Bet tiek to, dabar 
nelaikąs apie religijas kalbė
ti. Šiandien paskutinė diena 
prieš mėnulio pilnatį. Turime 
tik keletą valandų. Todėl rei
kia arba sąmokslą nuslopinti, 
arba gelbėtis patiems. Jei ne
klystu, geriau būtų laikytis 
antrojo. Nes jau dabar tvir
tovėje jų yTa visas pulkas. 
Uostas taip pat jų rankose. 
Aišku, kad jų šimtai pasislė-

į&itikinti, kad karalius jau 
vien politiškais sumetimais, 
turėtų krikščionių religijos ne 
tik neapkęsti, bet dar jos pa
geidauti. Greitai skubu pas 
karalių, kad visa jam prane
šęs galėčiau jį palenkti imtis 
griežtų priemonių. Tuoj ir tau 
apie tai pranešiu. Fylinas įsa
kė naujam kalėjimo sargui, 
ka«l jis leistų Pranui pasilik 
ti su jo broliavaikiu kamero 
je, kol jis sugrįšiąa jo pasi
imti. Prano motina taip pat 
buvo pašaukta iš kalėjimo ir 
palikta prie šių berniukų. Ma- 
lonf jiems buvo valandėlė, kai 
visi trys gavo kartu pabūti.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMEIKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimą. kuris 
esti prieiastmii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aslų karftt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuos* atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia lualiausias klai
das. Spectalė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki I v. i Nedėlloj nuo 10 Iki 12. V-ssigrlj at- 
aMtkOmi akys atitaisomos ke akintų. 
Kaksos pigiau kaip pirmisn.

4712 BO. ASHLAND AVĖ. 
Pbone Boulevard 7859

25 METU NERIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

6-“Turčduvnu. privilioti, kud valgytų 
Ir nežiūrint kų valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’s 
Bitter Vyną”.

Trlner's bitter Vynas yra senas, at-, 
sakantis ftelmynlnls vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gusų. nemle- g ASHLAND AVENUE
gojlmo, blogo kvapo, odos nesveiku- 1 M
mų ir negerumų sąryly su vidurių 
neveikiau, ir priduoda pasi<ėrėjlmų 
silpniems apetitams. Galite gauti Jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

▲MEBIK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Ofiso Phone Rss. and Office

PROapect 1028 2159 8. Leavltt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICLAN and SUROBON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

2 to 4 aad 7 to 1 P. M. 
Sunday by Appolntment

TeL CANal 0267
Res. PROapect 6(69

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1421 SOUTH HALSTED 8TREET 
Rezidencija <400 So. Arteslan Avė.

Vaiaadoe: 11 ryto Iki 2 popiet
4 Iki 4 v. vakaro

Tel. CANal <122

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

Valandos 1—2 ir 7—8 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 78(8

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo ( Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7124 
Namų tek PROapect 1920

Ofiso Tek. PROapect 4274
Rea Tek: HEMIock 4141

Rezld.: 2616 W. I9th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas lr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 lr 4:M Iki 4:44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tek VIRgiaia •<<(

Ofiso vak: 2—4 ir 4—4 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartiTel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arU 47th Street

Vai.: nao 0 iki 4 vakare 
Seredoj pasai sutarti

Tek Ofiso BOUIevard 4414—1(
Ree. VICtory 24(4

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 4:40-8:10
756 WE8T 35th STREET

iv Alio • D A E T A * A I :

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: TeL HEMIock 6286

DR. A. G, RAKADSKAS _
GTDYTOJA8 ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezldenlijos Ofisas: 2666 W. 69th 8L 
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai, vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

Tel. LAFayette 7060

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vak: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS j
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO, ILL 
Uar., Ketv., ir l’ėtn. 10-9 vai.

2147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Joseph Triner Company, Ohicago

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6. 

Phone CANal 0523

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.t lubos
CHICAOO, ILL 

Telefonas MIDvrar
OFISO VALAKE)08:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 IKI « 
vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pistų lr nuo 7 Iki S:(0 vai

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. TARds 0994 

Rea: Tel. PLAsa 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-1 ir 7-1 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dieną

Dienomis Tel. LAFayette 679S 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Olfice: 2643 W. 47tb Street 

Vak: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliotai!) pagal sutarti 

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH

DENTISTAS 
6558 So. Western Areno*

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFI8A8 IR REZ.
2519 We8t 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais
1 k l popltl — < iki 8:20 vak. 

Nodėllomis nuo 11 ryto Iki 1



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

VIETINĖS ŽINIOS Beje, buvo pranešta, kad da-1W. Roosevelt Rd., Chicago, 
bar eina 24 metų sukaktuvių TH. (poilsis).

VYRAI, PAJUDINKITE 
ŽEMĘ!

Šiandien vakare Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje tik vienie- 
jns vyrams misijos. Su nekan
trumu lauksiu vakaro, nes aš 
Vyrus labai myliu ir noriu 
kuodaugiausiai jiems patar
nauti. Bet ir vyrai, matyt, 
mane supranta, nes daugumoj 
parapijų, pav. Town of Lake 
ir kitur, vyrų daug daugiau 
prisirinkdavo negu moterų. Į- 
domu, kaip Dievo Apvaizdos 
parapijoj vyrai pasirodysi

Uolesnius vyrus kviečiu į 
apaštalus. Jūsų šventa parei
ga pakalbinti, kad visi lanky
tų misijas. Kiekvienas vyras 
yra lyg atskiras misijonierius, 
nes Kristus patsai atėjo vyro 
išvaizdoj ir vyrus išsirinko 
apaštalus ir po šiai dienai vy
rai popiežiai, vyrai vyskupai, 
vyrai kunigai... Argi tada ga
lima sakyti kad tikėjimas tik 
moterų ir vaikų dalykas?! O 
ne! ir tūkstančius kartų ne! 
Dėl to tu, vyre ir jaunikaiti, 
nelauk, kada tave žmona, se
suo ar vaikelis už skverno te
mps bažnyčion. Eik neragina
mas. Verčiau Tamsta prižiū
rėk, kad visi eitų į misijas, 
kadangi tu esi lyg tas klebo
nas savo mažos parapijėlės 
• šeimynėlės. Tamsta esi ne tik 
kūniškas tėvas, bet kartu ir 
lvasiškas. Dievas paskutinia- 
ne teisme pareikalaus atsa

kymo ypač. už vaikų tikėjimų.

Tad vyrai pirmyn! Aš lau
ksiu šį vakarų tūkstantinės 
minios Dievo Apvaizdos baž
nyčioj. Kalbinkite visus, o vi
sus, nors ir iš kitų parapijų, 
bet pripildykite bažnyčių'!

Jūsų misijonierius,
J. Bružikas, S. J

Antanina Brazaitienė, var
gonininko žmona Aušros Va
rtuose, rimtai susirgo. Yra gy 
dvtojo priežiūroje. Gydytojas 
uždraudė priimti lankytojus. 
Dėl to ji sveikina per laikra
štį savo drauges North Sidėje 
ir West Sidėj, joms dėkoja už 
gerų širdį. Taip pat prašo pa
simelsti, kad Dievas grąžintų 
jai sveikatų. Už padarytąjį 
gerų ji savo draugių ir priete- 
liu niekuomet neužmirš.

BUDRIKO PROGRAMAS

didelis išpardavimas visuose 
Bulriko krautuvėse, o visiem 
pirkėjam duodamos gražios do 
vanos. Kiti Budriko gražūs 
programai būna kiekvienų ke- 
tvergų iš stoties AVTIFC nuo 
S vai. vakare. S.

MANO MARŠRUTĄ

Nuo vas. 26 iki kovo 8, — 
5 Higbfield Rd., Worcester, 
Mass. j g,

Nuo kovo 9 iki 22, — 46 
Congress Avė., AVaterbury, 
Conn.

PEOPLE S KRAUTUVĖS 
SKELBIA DIDĮ IŠPARDA

VIMĄ — DUODA KA
LAKUTUS DYKAI

parduoti ir kad ko daugiau-,nuo, kol ji ištekės arba mirs. 
šia Chicagos lietuviai valgytų Vadinasi, inžinieriai už žuvu-
kalakutų per Tbanksgiving 
dienų, aplaikytus kaipo dova
nų iš Peoples Krautuvių.

“Tik mūsų gražios liaudies 
dainos, šimtmečių senumo, pa
laiko lietuvystę, veda prie vie 
nybės ir broliškumo” — taip 
kalbėjo Budrikas pradedant 
savo radio programų pereitam 
sekmadienį iš stoties WCFL. 
Programas tęsiasi visų valan
da nuo 5 iki 6 v. popiet. Tr 
ištikro buvo tikrai malonu 
klausytis tų gražių dainelių, 
kurias taip puikiai dainavo 
Budriko radio kvartetas. Di
delė orkestrą kaip ir pereitų 
kartą išpildė daug gražių nu
menu, taipgi lydėjo dainas.

Jeigu kam reiks adreso, pra 
šau išsikirpti:

Nuo lapkr. 18 iki 24 — 717 
W. 18th Str., Chicago, III.

Nuo lapkr. 25 iki 29 — 1076 
W. Roosevelt Rd., Chicago, Il
linois (poilsis).

Nuo lapkr. 30 iki gruodžio 
8 — 432 Windsor Str., Cam- 
bridge, Mass.

Nuo gruodžio 9 iki 22 — 
340 Smitb Str., Providenee, 
R, T.

Nuo gruod. 23 iki gruod. 29.
— 53 Capitol Avė., Hartford, 
Conn.

Nuo gruod. 30 iki sausio 4,
— So. Norsvalk, Conn. (Key- 
ser Island) poilsis.

Nuo sausio 5 iki 12. — St. 
Vincent de Paul Church, Gi- 
rardville, Pa.

Nuo sausio 13 iki 26, — Box 
383, P. O. St. Clair, Pa.

Nuo sausio 27 iki vas. 2, — 
St. Louis Choreli, P. O. Gil- 

i berton, Pa.
Nuo vas. S iki 10, — 624 

Main St., Sugar Noteh, Pa.
Nuo vas. 10 iki 23, — 3230

Nuo kovo 23 iki 29, — 105 
Main St., Athol, Mass.

Nuo kovo 30 iki bal. 12, — 
20 AVebster St., Brockton, 
Mass.

Nuo bal. 13 iki 18, — Ke.v- 
ser Island, So. Norwalk, Conn. 
(poilsis). i

Nuo bal. 19 iki geg. 5, — 
220 Ripley PI., Elizabeth, N,.J.

Nuo geg. 6 iki 17, — 47 
Montgomery PI., Paterson, N. 
J.

Nuo geg. 18 iki birž. 2, — 
207 Adams St., Newark, N. J.

Nuo birž. 3 iki 7, — 32 T>o-

Seniausia ir didžiausia Lie
tuvių Korporacija turi įpro- 

V11W t į kas metai šiame laike pa-

KAUNAS. — Apel. Rūmai 
patvirtino inž. Frikui baus
mę — 6 mėn. kalėjimo lygti
nai ir mokėti prie jo vedamų 
darbų užsimušusio darbinin
ko našlei po 100 lt. kas mė

šlus arba susižeidusius prie 
statybų darbininkus atsako.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REIKIA DARBININKO

skelbi didį kainų sumažini
mų — išpardavimų ant viso
kių baldų, pečių, kaurų, ra
dios, drabužiam plovyklų, re- 
frigeratorių ir 1.1. Tr kad tų 
dalykų pirkėjai galėtų links
miau praleisti Padėkavouės 
dienų ir atsiminti
(Krautuves valgant 'Padėka- Į 
vonės pietus, Peoples Krautu- j 
vės duoda kalakutų dykai su į 
pirkimu didesnių dalykui 
šiame išpardavime. Pasikalbė-1 
jus su krautuvių vedėjais M. 
T. Kežu ir J. Nakrošu paty
riau, kad šįmet yra prama-

nrinick St., New York, N. Y.’jtoma išdalinti minėtų kala-

Reikalingas jaunas, patyręs 
bartenderis tavernai. Atsišau- 

Peoples 1 kitę arba telefonuokite:
Eagle Tavern 

1900 West 63rd Street
PROspect 9818 

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nno * Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlop

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAMal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 91100

Nuo birž. 8 iki 14, — Keyser 
Island, So. Norwalk, Conn. 
(poilsis).

Nuo birž. 15 iki 24, — 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, 
III.

Nuo birž. 25 iki rūgs. 1, — 
Jėzuitų Namai, Kaunas, Lith
uania.

Tėvas J. Bružikas. S. J.

MAŽEIKIAI. — Privatūs 
pirkliai už gerus ir sausus 
kviečius ūkininkams moka 50 
centų daugiau už centnerį,

kutų daug daugiau kaip ki
tais metais, nes mat daugiau 
uis. Užklausus ar bučeriai ne- 
žmonių perka namų reikme- 
pyksta, kad rakandų pardavė
jai dalina kalakutus. Tai ga
vau sekantį paaiškinimų: Peo
ples Krautuvės visai neturi 
ir nelaiko kalakutų. Štai, kaip 
padaro. Kiekvienam pirkėjui, 
kuriam priklauso kalakutas 
duoda laiškų arba įsakymų ir 
tas pirkėjas gali kreiptis su 
tuo laišku į bile bučemę ir 
išsiskirti sau kalakutų koks 
geriausiai patiks, o žinoma, 
Peoples Krautuvės tam buče-kaip Lieltūkis. Kadangi ūki 

ninkams litas dabar taip la- i riui atlvgįs už tuos kalakutus.
bai brangus, tai turintieji to- 

So. Auburn Avė., Chicago, III. i kių kviečių parduoda priva- 
Nuo vas. 23 iki 25, — 1076 tiems pirkliams.

Tai ištikrųjų geras ir pavyz
dingas sumanymas. Todėl ge
rų pasekmių daug prekių iš-

dėl Lengvumo

resmo

© WW. tiecrrr a MVWt Tobacco Co,

Skonio

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui visa arba pusė 
tavernos biznio. Gerai išdirb
ta biznis, gera proga. Pasi
skubinkite.

644 No. State Street 
PARDAVIMUI BIZNIAI

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Parsiduoda bučemė geroj vie
toj, 1807 W. 47th St. Reuda 
pigi. biznis geras, pašaukite

Eng-lewood 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

i Suite 1009 — FRAnklin 6990 
į 188 W. Randolph St. 

Chicago

SUKYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

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

Stiklų ir kk

JOHN P. [AVALU
LOANS and INSl -RANCL

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: VABds 2790 arba 279l

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
i; \s l i\C.lL

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
t

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 195 

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, ^išvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '3 5, 5 Sedan R 7, garant. kaip nauja a...................... 9945.
BUICK '35. 6 Sedan 47. daug ekstras, garant...................... 895.
BUICK '34, 5 Sedan 57, labai puikiam stovy............................ 745.
BUICK '34. 5 Coupe 58, kaip naujaa, garant...... ............ 745.
BUICK '33, 5 Coupe 68. tobulam stovy.................................... 495.
BTTICK *33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy............... ............ 49f>.
BUICK '33. G Club Sedan 91, gražus karas.......................... 595.
BUICK '33. 5 Coupe 68, tobuloj tvarkoj.................................. 546.
BUICK r32. 6 Coupe 96, labai pulkus karas.......................... 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87. gerai bėga............................................ 450.
BUICK '32, G Sedan 57. Idealus šeimynai.................................. 395.
BUICK '31, 6 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina........... 205.

CADILLAC '32. 6 Town Sedan, labai pulkus karas.......... 005.
CADILLAC '32. 6 Sedan, tobuląją stovy.................................... 895.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas........................ 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj........................ 195.

CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk, kaip naujaa, garant.......... 795.
DODOE '84. 6 Sedan. 2 durų, labai švarus,......................... 445.
LA SALI.E '31. 5 Sedan. labai puikiam stovy,.................875.
LINCOLN '30. 6 Sedan. gražus karas.......................................... 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy.................. 775.
PACKARD '30. 7 8edan, geroj tvarkoj,...................................... 295.
PONTIAC 8 '35. 5 Touring Sedan, naujo karo garant., SPĖČIAU 
PONTIAC 8 '24, 6 Sedan, tobulam stovy,,.............................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigias, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfor»d 4100


