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CHICAGOJ DAUG VARG
ŠŲ NETENKA PASTOGES

Daug vargšų bedarbių ChU dangi valstybės šelpimo ko- 
cagoj netenka pastogės, netu- misija sakosi neturi fondu 
rint iš ko mokėti nuomas. Na apmokėti nuomas.
m., savininkai kreipias teis-: Taip vadiaamas butų nuo.
man, su kurio pagalba dau- . . , .

inų teismas ne visadą ir ne 
visiems gali reikšti pasigailė-

400,000 ETIOPIEČIŲ PASIRENGĘ 
PULTI ITALUS

ANGLIJOS VYRIAUSYBE SVARSTO
ŽIBALO KLAUSIMĄ

—

Italijoje pasireiškia nusimini
mas dėl sankcijų

adihs g, 2. HALAI SAN KALBI AUjI,
Žiniomis is žieminio karo fr- ... 1
onto, sujungtos etiopiečių ar KAD ATGAVUS KORSIKA
inijos — apie 400,000 vyru, _______ į
pasirengusios pradėti puoli- PARYŽIUS, gr. 2. — Ita- 
mų prieš italus. .Matyt, rytoj ! Ii jos šalininkai prancūzai įgel- 
auštant bus pradėtas veiki- tj jįj gyvojo kaulo patyrus,
inaSt kad Italija sankalbiauja ir

Imperatorius LIaile Selassie panaudoja visokias intrigas,
yra Dessye apylinkėse, ir,' kad nuo Prancūzijos pagro- 
kaip girdima, jis įsakė savo bus prancūzų Rivierą, Savoy 
karvedžiams, kad jie pradėtų ' jr Korsiką — Viduržemio jfl- 
atakas Makale Antalo tronftu. roję. . Italija taip nedėkingai

----------- veikia prieš Prancūziją, kai
LONDONAS, gr. 2. — An-1 pastaroji visą laiką remia jos 

glijos ministerių kabinetas žygius rytinėje Afrikoje. Dik 
šiandien turėjo posėdi. Svar- totorius Mussolini seniai pa
šte žibalo siuntimo Italijon geidauja, kad ypač Korsika 
uždraudimo klausimą. Kabi- jurį įeiti jo steigiamon nau- 
neto nutarimai nežinomi. jon Romos‘imperijon.

x V/ P^rta, kad . Korsikos gyventojai seniai administracija per “naująją santvarką.” Sako-j galvoję planą ir Sibiro skal
., , r? i J u "S .gauna Italijos vyriausybės ju pirmuosius metus sumaži- si, kad jis nori jai gelbėti. dvmui, kaip jie šiandien skal-, ~ ~

tuo reikalu. Randama, ted z. kaitos uidHam, laikraštį, | „J Kiaiję. | NW YORK, gr. 2. - «I Lietuve VA orgtttdlaei-
balo (kspoito Italijon sulai- kuriuo gyventojai įsąmonina- •• ’ .x,. . , .. . [Londono atvykęs čia praleis-1 ja pasiuntė Lietuvos prezidentvino- tib to/in h.-itu cobnnn ’ • i i u- ■ • mi»jonais. ms jis pareiškė, kati jis yra Cha neslepiamas japonų ' . .. F . , , . ,
-a ki r “menka sXmt iki'’ h 7 ^7" — l’až.vmima. kad 1933 metais priešingas “naujosios santvar pasiryžimas pulti sov. Rnsij, z,wl” Istorlkas \
mšimlo ‘ i - J“ t, t J koT° mSTO8t ,la,"ęiau kaiP k«s” neatitinkamam vykdę- Sibiro rytuose. Tas bus da. i Tn,slow Adams tv.rtma, kad, katal.k, org,n.saeW perse-
tų žabalo eksportų. Toktam sugroti. Pažymu„a, kad kor- mi|ijom) bedarbių bfl(a filoaofi-1romą pasitaikius atitinkamai 'alst’Ws *"*•» sto<lal Ievoje.

sam krašte, o 1935 m. kovo j,. Vjsa8 blogumas su “nau- progai. diktatūrom kad pirmoje vie- , Štai kas pasiųsta.-

LAIMĖJO GYVULIŲ PARODOJE KONTESTĄ

MtBsouri universiteto tymas (kuopa) laimėjo 31-ąjį tarpkoleginį sprendimo 
kontesitą tarptautinėje gyvulių parodoje Chicagoj. Iš kairės pusės: Coach H. C. 
Moffett, Homer Thieman, Vernon Jelly, Spencer Dakan, Robert Kave, Claud 
AVillett ir Jewett Fnlkerson. • (Acme Photo.)

gelis šeimų iškraustoma sta 
čiai gatvėn.

Šie iš Imtų išmetimai pas I jimo. Teismo negalima kaltin
kutiniu laiku padaugėjo, ka-, ti, jis turi laikytis įstatymų.

SENATORIUS TEISINA 
MEKSIKOS VYSKUPĄ

MEXICO CITY, gr. 2. — .stovykloj radęs vyskupo rū- 
Senatorius Emiliano Corella i bus ir ornamentus, 
iš Sonora valstybės pareiškia, | Tas radim88 ne.
kad netiesa yra kad Souoros w įrod ga![0 Mna.
vvabiinn a įnori ATotto rro I

torius. Sukilėlių priešąkyje 
yra Luis Ibarra. Federalinė

vyskupas Juan Navarette va
dovautų sukilėliams prieš vy 
riausvbę, kaip tai tvirtina fe-3,000,000 BEDARBIU NORI GELBĖTI “NAUJA- SOV. RUSIJA ŽINO JAPO- deralinės’ kariuomenės vadas kari" i“ ’»»"«•

_ ... .mu ■■>* • »■■■ mi hhia 'gen. Antonio Ros Zertuche, Lai kaltina vyskupą. O L. Tba-
Šis vadas sakosi turįs įrody- rra >’ra Meksikoj, pažymi 
mų. Girdi, apleistoj sukilėlių šen. Corella.

MAŽIAU KRAŠTE JAI SANTVARKAI’*
WįASHIXGTON, gr. 2. —

Krašto vyriausybė' išleido Kun. C. E. Cougblin vakar 
brošiūrą apie nedarbą. Įrodi-]>er radiją pareiškė, kad jis 
nėjama, kad prezidento Roo- neituri pasiryžimo griauti

NU PLANUS
DETROIT, Mieli., gr. 2. —, DARBINAS, Mandžiukas, 

gr. 2. — Sov. Rusija bijo ka
ro su japonais Sibiro rytuo-1 
se, kadangi japonai turi su-

NUMATO DIKTATŪRA 
AMERIKOJE

L. VYČIŲ PROTESTAS 
LIETUVOS PREZIDENTlb

atsitikime būtų sugriauta ' fiįkieėiaį yra “didžiosios Ita- 
Mussolinio visa karo mašina, j jjjos. sūnūs” ir jie turi dėti 
Kitaip gi nebūtų galimumopastangų už grįžimą “moti- 
sulaikyti italų jsikariavimo I niškan kraštam”
Etiopijoje. Genoese respublika 1768

im tais pardavė Korsiką Pran 
ROMA, gr. 2. Italijos eūzijai. Ikišiol ten išlikusi ir

mėnesį buvę jau tik dvylika jaja santvarka” tai tas, kad fcjam žvgiuį japonai pla- 8UVar?1!1S1
milijonų. i™ v.o ^anų viesąjj kritikavimą.prie jos kergiama įvairių nuoja panaudoti Mandžiuke

Jo Ekscelencijai Lietuvos 
respublikos prezidentui Aų-

----- Raudonųjų teorijų, kurios yra gyvenančius rusus, kurie ki- Jis mano, kad prezidentas ' tanui Smetonai, Kaunas, Li-
GRAIKU VADAI NEPATEN kenksmingos demokratijai.

Kun. Ooughlin pasisako,- 
kad jis yra griežtai priešin- 

, gas grąžinti kraštui Hooverio

Rooseveltas ig naujo bus iš- thnania
rinktas prezidentu. ^Nežinią * Amerikos lietuvių katalikų 

gen. Semionovas, kurs gyve- kas šiame krašte įvyks po an- jaunimo —r- Vyčių organizaoi- 
na Dairene. trojo prezidento Roosevelto ; jos vardu griežtai protestuo-

jungos skirtas sankcijas prieš [ anglai PRISTATO VISKO ATĖNAI, gr. 2. — Kai ku!— Meliono režimų. Japonai tikisi užimti visus'‘'^7°' v.- ••• .n ja™ uždarymo Pavasari-

SENIAUSIAS UE-i»T“^w
ASMARA, Eritrėja, gr. 2. mansin karalium, kadarai j mUIIHC padaryta su MandHūrija, ir * g J 8ema’

Čia ir visoj Italijoj tarp — Iš italų Eomalijos fronfb premjerus pakvietė ne vienų . lUTUv KURIvAv ton valstyhėn į valdovus pa^ 
gyventojų ima reikštis vis gi- oficialiai pareiškiama, kad 'airi j1!’ profesorių K. ---------- kviesti didkunigaikštį Kirilą,

prekybininkai pirmieji jau vartojama italų kalba, 
ima atjausti vykdomas T. Są ______________

Italiją. Pradeda žymiai ma
žėti įvairių prekių eksportas 
ir importas.

ETIOPIJAI

KINTI KARALIUM
tados yra kovoję prieš bolše
vikus. Jų vadu- numatytas

ninku, Ateitininkų ir kitų ka
talikiškų jaunimo organizaci
jų Lietuvoje. Memorandumas

lesnis nusiminimas. Trečiasis atimta nuo etiopiečių daug,u- ( Demerdžis
mėnesis vyksta karas ir iš to ma ginklų, manieros ir įvai- Karaliaus dekretu paleista • Šunskuose (Marijampolės ap- atstovauja carų Romanovų
neturima jokios naudos, nė j rios karo medžiagos yra An- kalėjimų dalyvavusieji re- ! skr.) mirė kun. Vincas Nat- dinastiją. Tuo būdu būtų pa-
nenumatoma, kad tautai tas glijos gamybos ir Anglijos volincijoje pereitą kovo mė- kevičius. Jis mirė eidamas 97 Įdaryta pradžia, kad išlaisvi- Prancūziją jis kaltina tuo,

t?*:—u— nesj. metus. Kunigu išbuvo per 70 i nUs Rusiją nuo raudonosios ! kad šįmet sausio mėnesį ji

KAUNAS. — Lapkr. 14 d. kurs yra Paryžiuje ir kurs

jo, kad Italija rengias karan seka.
ir turėjo priemonių sulaikyti Lietuvos Vyčių centro val- 
karą. Tkčiaai ji to nepaisė, dyba: Inž. A. J. Mažeika,
Suskato kovoti prieš Italiją, pirm., M. Z. Petraitienė, 
kai ši pradėjo kariauti. sekr., M. Martinkus, iždinin

kas. • - .

atneštų kokią gerovę, o ryto ji r istatvtų Etiopijon.
jaus diena nėra užtikrinta, Ttalų karo pajėgi} vadovy-

XV------- ------ -Y- PARVYKSTA U. S. VICE-kai visa Europa nusisukus bė pažymi, kad Anglija jau 
prieš Mussolini. - i seniai pristato visko Etiopi

jai. Seniai tas buvo žinoma, 
o šiandien tik dokumentuoja
ma.

PREZIDENTAS

metų. Ilgesnį kunigavimo lai
ką išbuvo Šunskuose.

Mussolinio raginami italai 
aukoja yyriausybei įvairiau
sius aukso ir kitų brangiųjų 
metalų daiktus. Viskas kami, 
atsisakius net nuo būtiniau
sių patogumų.

BIJO LAKŪNŲ PUOLIMO

TEISMAS PALEIDO DU 
KALTINAMUS

Ryšium su advokato Ju
lius IVaitches byla buvo su
imti keturi asmenys, kaltina
mi norėjimu jmpirkti vieną 
prisiekusį teisėją.

Vakar teismas paleido du 
kaltinamuosius, o kitų dviejų 
išklausinėjimai nukelti gruo
džio mėn. 5; diėnon. Nepaleis
ta Mrs. Barbara Pocius ir J. 
J. Bagdonas.

YOKOHįAMA, Jajmnija, 
gr. 2. — Laivu PresidenJt Jef 
ferson išvyko į Ameriką U. 
S. viceprezidentas Qarneris 
su kongreso nariais.

Jie visi dalyvavo Filipinų 
pirmojo prezidento Quezono

SUMAŽINS CCC DARBI
NINKŲ SKAIČIŲ

ADDTS ABABA, gr. 2. —
Žiniomis iš Jijiga, dienomis 
tas miestas ištuštėja. Etiopie; inauguracijoje Manilos mies 
čiai bijo italų lakūnų puoli- j te. 
mo. Į 1

Jijiga yra svarbus ginklų 
ir municijos imjiorto centras.
Iš ten visokia karo medžiaga 
išsiunčiama į visus dtiopiečių 
frontus, ir tik naktimis.

PARYŽIUS, gr. 2. — Žie
mių jūroje pasireiškusi d ūd
ra įsimetė Prancūzijon ir jia- 
darė milžiniškus nuostolius.
Užlieta pakraščių miestai. čija tas žinias.

NEUŽĖMĖ TEMBLEN 
KALNŲ PLOTŲ

ADDIS ABABA, gr. 2. — 
Italų vadovybė paskelbė, kad 
italų pajėgos yra užėmusios 
Temblėn kalnų plotus ir kad 
žuvęs žymusis etiopiečių va
das Ras Seyonm.

Etiopijos vyriausybė nugin

WASHTNGTON, gr. 2. — 
Pranešta, kad palaipsniui 
bus mažinamas CCC ,(Civil 
Conservation Corps) darbi
ninkų skaičius, taip kad iki 
liepos mėn. pasiliktų tik apie 
300,000.

Šiandien yra apie 600,000.

verguvės.

Sovietų “diplomatai” sam
protauja, kad didkun. Kirilas 
labai norėtų tuo būdu laisvin
ti Sibirą ir Rusiją, liet jis ne
turi noro pasiduoti japonų 
globai. Nes tas reikštų pasi- 
vergimą didžiausiam Rusijos 
priešui rytuose.

pažadėjo remlti Italijos žy
gius rytinėj Afrikoj, o jias- 
kiau persirųetė Anglijos pus
ėn.

MIRĖ ŽYMUS EGIPTO
LOGAS

Žiniomis iš New Yorko, ten 
mirė dr. J. H. Breasted, 74 

1936 M. SAVIVALDYBĖS m amž.,’iš Chicago unive-rsi

PASTATYS 50 KM. 
PLENTŲ

teto, žymus archeologas ir 
, egiptologas.

Jis susirgo laive Conte <8

AREŠTUOTAS PRANCŪ
ZŲ FAŠISTŲ VADAS

STRASBOUROAS, Pran
cūzija, gr. 2. — Kad išven- 
gus čia kruvinų riaušių, prem 
jera Lavalio įsakymu areš
tuota žaliamarškininkų fašis
tų, sąjūdžio vadas Marcei Bu- 
card su 100 jo sekėjų.

KAUNAS. - Šiais metais Savoia, grįždamas pereitą sa
Nežiūrint to, japonai vis- j pavivaldybės įvairiose vieto- vaitę iš Europos. Iš 

vien rimtai grasina rytiniam se jiastatė per 30 kilometrų tuojau paimtas ligoninėn. Ik 
Sibirui. įvairios skaldos plentų, o at- Pra^U buvo sakoma, kad

---------- ———- einančiais metais yra numa-, malarįja jį įŠtiks-
KAIP AUGA PAGĖGIAI ityta pastatyti per 50 kilomet- «• pranešta, kad įsi-- metusi nenustatyta liga.

Jam mirus pranešta, kad 
ligos priežastis — “afcrepte- 

. eocens” užsikrėtimas.

rų plentų.
Prieš 50 metų Pagėgiuose 

buvo 69 namai, 1910 m. —'
146, 1924 m. — 179, o šiemet
jau 230 namų. Vadinas, per ------
10 metų, kai Klaipėdos kraš- i ISTANBULA8, gt. 8. ** 
tas priklauso Lietuvai, Pagė- Didelis potvynis ištikš Realu
giliose pastatyta daugiau na- jVuova apylinkę, arti Smlr- 'CHICAGO IR APYLIN- 
mų, negu vokiečiams valdant no®. 10 turkų valstiečių Žuvo KĖS. — Šiandien saulėta; 
per 50 metų. • ir apie 140 sužeista. kiek šilčiau.

ŽUVO 10 TURKŲ 
VALSTIEČIŲ

ORAS
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Skelbimų kuinoa prlaiunčiamos parelkalaeua 
» Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negrąžina, 
jei nepraOoota tai padaryti lr neprlslunčlama tam Mita
lui pakto lankių.

Redaktorius prilašą — nuo ė vak Ūgį 4 ™|l„ Kfrl

vų nudirbtais darbais, norų eiti tėvų pėdo

mis ir toliau tęsti, jų darbus.
Dievo Apvaizdos parapija yra antroji 

iš eilės lietuvių parapija Chicagoje. Jos įsi-

SOCIALISTŲ AŠAROS

DIENOS KLAUSIMAI

NEI JĮ GERBIA NEI JIS GERBIA

gyvenime. Po tam, pi»r eiles 
melų, į visokių rūšių mašinas 
buvo įkinkytos naujos milži
niškos jėgos. Raumenų pajė 
gos užjeido vietų mechaniškai 
spėkai. Moterys ir kūdikiai ga 
Įėjo atlikti vyro darbų ir vi 
suomet pigiau. Mes įėjome į 
vadinamų mašinos gadynę. A- 
mžius, kuriame mašinos turė
jo tapti žmogaus vergais.

Išradimų dėka žmonija da
rė progresų, bet ne visu fro
ntu. Priežastis yra tame, kad 
mašinų savininkai gyveno rau 
menų jėgų amžiuje. Darbda
vių tikslas buvo dauginti ga
minimų produktų ir tuo tarpu 
laikyti darbininkus ant lygios 
būsenos įsteigtos raumenų am
žiuje.

Dabai mes įžengėme į pa
jėgų amžių. Masinusį kurios 
buvo mūsų tėvų pasididžiavil 
mas, yra pasenusios taip, kaip 
jaučiu traukiamas vežimas ir 
kanalu laivas. Baigti proeruk- 
tai yra pilami iš moderniškų 
mašinų daug greičiau, nei gu 
li būti išpirkti darbininkų, 
kurie daboja mašinas. Dabarti 
uis industrijų dievnamis laip
sniškai tampa automatiniu vei 
kimu gamyboj ir tuo būdu 
grųsina pašalinti žmogų ir jo 
darbus.

Mes dabar negyvename ta- 
Į me laike, kada produkcija od

neš $1,000 po dešimts metų. 
Padidėjimas trečia dalimi yru 
neblogas pelnas, o Suv. Val- 

Jeigu kas ardė ir ardo mū- į valdžia tad gvarantuoja.“Lietuvių Ka-
steigimo ir veikimo istorija yra labai įdomi, Bažnyčiose Kalbos Gy- sų tautos ir mūsų tikėjimo Sahma boną be laiKO ap

Iš praėjusį sekmadienį įvykusio kuklaus uį„,0’» komitetas verkia kro- vienybę, tai socialistų laikra- versti į grynus pinigus!
35 metų gyvavimo sukaktuvių paminėjimo ašaromis apie “mar-^ ščių redaktorių patarimai. Tu- Gyveninio besikeitiniai pu
metiniame parapijos bankiete ir ypač. iš kun. kaln() 6vieto tV(gtybwi»».. Kam rbūt ir Lietuvos Smetona jų ^ro ilgo laiko įdėjimus.labui
Albavičiaus, tos parapijos klebono, pasahy- pįnįgaįj — Kasmet po Lin- pradėjo klausyti! Kiekvienas sunkiu daiktu neturi ingiejns
tos kall>os sužinome, kad ši parapija praei- C(>jn q,ftį ne, kroko^Įiio, bet protingas žmogus žino, kad žmonėms. Ar pirkėjas šitų val
tyje yra suvaidinusi labai svarbų vaidmenį ir <»\aajį4.||ų” — Pijušo “gazie- jeigu

Kažkoks

kurios tuutos žmonės džios bonų suriša savo pinigus
religiniame ir tautiniame gyvenime. Čia isau- ašaros apie testamentus, ves kovų savo tarpe, tauta ne- ant dešimts metų? Visai ne.
go daug organizacijų, daug ekonominių įstai- Kotlėl “Naujienų” redak- ilgai galės gyvuoti, bus pa- ^uv- Valstijų Iždas bile kada
gų, kurios nors ir kitur persikėlė, bet vis topiui Grigai^iuif

Lakūnas Feliksas Vaitkus grįžo Ameri
kos spaudos ir visuomenės nepastebėtas. An
glų laikraščiai nė nepranešė, kad Vaitkus, ; 
transatlantinis lakūnas, jau grįžo iš Europos. 
Net' Chicagos laikraščiai to nepadarė. j

Atsimename, kuomet grįždavo iš Euro- i 
ix»s pirmieji transatlantiniai lakūnai: Lind- < 
bergli, VViley Post, James Mattern, Amelia 
Earhart, laikraščiai kiekvienų jų žingsnį ! 
smulkmeniškai aprašė, didmiesčiai jiems ma-. 
nifestacijas, paradus, pagerbimus rengė, Ju
ngtinių Valstybių Prezidentas privatinėn au
diencijom priėmė.

Kodėl Vaitkus grįžo spaudos ir Ameri
kos visuomenės nepastebėtas?

Vaitkus savo skridimu ne tis. užsimoto 
tikslo neatsiekė, bet ir jokio rekordo liepa- 1 
darė. Spauda neturėjo daug kų apie jo skii- 
dimų rašyti, o visuomenė nematė reikalo jam 
ovacijas keiti. Žinoma, gaila, kad taip įvyko. 
Keturiasdešimt tūkstančių dolerių kainavęs 
žygis visai nedaug tepagarsino mūsų tautos 
vardą^Dėl to mes lie tiek kaltiname lakūnų, 
kiek antrojo transatlantinio skridimo orga
nizatorius, kurie to žygio neįvykdė laiku ir 
kurie nesugebėjo Įeit. Vaitkų- taip priimti, 
kad gauti iš to lietuviams publikacijos ir 
iškilmingų jam priėmimų bent Chicagos mie
ste, kur Vaitkus augo ir skridiman rengėsi.

Tiek apie Amerikos visuomenės pagar
bų Vaitkui.

Įteikia pasakyti žodį ir apie tai, kad ir 
kitų nemokėjo pagerbti.

Jis C'hicagon grįžo prieš dvi savaites, 
tačiau nė svarbesnių lietuvių įstaigų neap
lankė. Bet tiek dėl įstaigų.

Užvakar, kuomet socialistai lakūnui su
rengė bizniukui pagerbimų, žmonės, lankę Da
riaus ir Girėno paminklų, ten nematė Vait
kaus .vainiko. Nežinia, ar jis nesusiprato, ar 
socialistai jam uždraudė tinkamu būdu pa
gerbti tuos, kurių testamentų jis ryžosi įvyk
dyti, bet neįvykdė.

Juk, jei ne Dariaus ir Girėno žygis, jei* 
ne jų tragingoji mirtis, apie antrųjj skridi
mų ir kalbos nebūt buvę ir Vaitkus šiandien 
visai niekam nebūt žinomas. Tik žuvusiųjų 
didvyrių dėka sukelta lietuvių visuomenėj 
nuotaika suplaukė į ALTASS fondų didelė 
pinigų krūvų, kuri davė galimybę Įeit. Vait
kui skristi. Tai kodėl jis negalėjo ateiti prie 
Dariaus ir Girėno paminklo, nusilenkti, jm- 
gerbti jų atmintį, papuošti tų mūsų tautinę 
šventovę viena kita gėlele?

dėlto- tebetarnauja lietuvių visuomenei. Šios 
jmrapijos ribose išaugo nemažai intelektua
linių jėgų, kurios, pasklidusios po įvairias 
lietuvių kolonija*, gražiai darbuojasi, vado- 
vauja. llievo Apvaizda parapijoa mokyki, 
yra baigę netoli šeši šimtai jaunuolių. TiesA, 
jų didelė dauguma kitur išsikėlė gyventi, ta
čiau mokykla ir jų vedėjai džiaugiasi, kad
didelė jų dalis, išėję į gyvenimų, nomulydo mokyklas,
nuo religijos ir lietuvybės pagrindo, kuri . ., . , .. ,, moka algas visiems parapijos
mokykla jiems patiesė. . . . „ .tarnams ir dar uz visus pa- 

Tiesa, dabar parapija yra sumažėjusi, tarnavimus moka. Na, dar ir
tačiau jos vaidmuo tebėra tas pats. Ačiū uo- kasmet Lincoln, klebonui nu
liam, energingam idealistui klebonui kun. Ig. perka (?) ir da nubalsuoja 
Albavičiui, parapijoj gyvai eina religinis ir Į penkinę mišioms, fr vis tam

ergti. Todėl Grigaitis nori A- P° 60 dieml nuo nupirkimo die
Jeigu nė katalikų pagalba,.menkoje lietuvių katalikų vi- 

tai, nabagės "Naujienos” su. suomanę sukurstyti, kad ka- 
savo redaktorium Grigaičiu kalikai kovotų savo tarpe, su 
nieko nesugebėtų papeckioti. vadais, o tuo kart . Gri

gaitis ir jo- “advokatai”, ži- 
vt rkia, kad katalikai ir semi- .no,ua’ turėtų naudų savo as- 
narijas pastato ir tose semina- inieniškai gerovei, bet ne Lie- 
rijose ipokinių turi. Katalikai tuvos. \

Brangus katalike, ar da ne
matai savo pastogėje priešų? 
Atsidaryk akis! Žiūrėk! Būk 
atsargus.

Mes, lietuvių katalikų jau
nimas, permatome bedieviškos 
spaudos “triksus”. T<xlėl mes 

tautinis judėjimas. Reikia taip pat džiaug- klebonui ir klebonui! Na, 0 i ir sakome visiems socialistams 
tis dėl darnaus žmonių sugyvenimo su savo . Marąuette Parke katalikai sa
vadu, apie kurį vienas kalbėtojas praėjusį • vo klebonui pastatė “palocių” 
sekmadienį pasakė, kad jis yra didelis ne tik ' su dvidešimts kambarių. Tai 
savo augštuinu, bet darbais ir nuoširdumu, j bent katalikai! Katalikai (ir 

Geriausio pasisekimo Dievo Apvaizdos [Grigaitis turi pripažinti) vi- 
parapijai ir jos klebonui!

nos reikale paims tavo bonų 
ir sugrąžins tavo pinigus. Per 
pirmų metų atgausi kiek įmo
kėjai. Po vienų metų gauni 
ir nuošimtį. Kada tik reikia 
pinigų po GO dienų nupirki
mo dienos, tik nuvyk į savo 
paštų, paduok bonų ir ant syk 
tau pinigai bus išmokėtu

1 Yra taip lengva nupirkti 
valdžios bonų kaip lengva jį 
atmainyti. Nereik jokių tar
pininkų tarpe tavęs ir tavo 

| valdžios. Tik nuvyk į arčia įl

įsiu paštų ir pasakyk jiems ko 
nori. Jie atliks viskų.

ir Grigaičiui: Nekiškit savo ne Šitie bonai yra vientik tau- 
švarios nosies ten, kur ji ne- pymo bonai ir nėra legališka
priklauso! Musų tėvai išsta- Į vienam jui pirkti dau-

PARAPIJOJ* 35 METŲ SUKAKTIS

!ską ir pastatorfr turi, o “Nau- [ kyšime, eidami tėvų keliais. 
Mūsų socialistai, kurie nieko daugiau i advokatai lr audito- Nė nemėginkite mūsų įstaigų

\ė bažnyčias, mokyklas ir vi- giau kaip už $10,000 bonų į 
sokias įstaigas, mes jas užlai- , vienus metus. Nepaisant šito

riai nė testamento nemoka pa
daryti, bei progos neturi. “O 
dabar klebonai nežino kų da
ryti su pinigais”. Perka savo 
gaspadinėms farmas ir namus,

neturi, kaip tik porų laikraščių, sistematin- 
gai griauna lietuvių tarpe religijų ir tauty
bę. Tiuosneva katalikus, kurie vienu ar kitu 
būdu socialistus ar jų spaudą, paremia, taip 
bę. Tuos neva katalikus, kurie vienu ar kitu
tybės griovikų. Sąmoningas lietuvis katali- Į0 čionai parapijos skęsta sko- 
kas turi žinoti, kad jis turi savo įstaigas, M086 (0 Seserys mokytojos 
savų spaudų ir reikale pas saviškius turi ■ ne£auna algų už vaikučių mo- 
kreiptia. ’ kinimą. Oi/yąij Iš kur tokia

Pijušo mielaširdystė, ypač se
serims mokytojoms? Apie k u-LIETUVĄ APLANKIUS 

- Rašo L. flūmatis -... - - -

SUNKUS REZOLIUCIJŲ KOMISUOS 
DARBAS

ardyti ir mūsų vadų šmeižti, 
nes jūsų pastangos yra ir bus 
tuščios. Dc. T.

PIGIEJI AMERIKOS 
BONAI

suvaržymo net 630,000 bonų 
iki $ 190,000,000 vertės parduo 
ta visuomenei nuo kovo 1 d., 
19935 m. Kuo daugiau žmoniųį Javo pl.oblelna. Taip yra b„.

Šiemet sueina 35 metai I>ievo- Apvaiz
dos parapijai Chicagoje. Šios reikšmingos su
kaktuvės praeina plačiosios mūsų visuome
nės lyg ir nepastebėtos.

Taip neturėtų būti.
Mūsų tautos himne yra pasakyta: “Iš pra 

eities tavo sūnūs te stiprybę semia”.
Nereiktų praleisti nė vienos mūsų para

pijos, organizacijos ar šiaip jau žymesnės ,į- 
staigos sukaktuvių be tinkamo ir iškilmingo 
paminėjimo. Mūsų sfiauda turėtų plačiai ir 
smulkmeniškai tokius įvykius aprašyti. Te
žino mūsų jaunoji kaytu, kaip sunkiai dirbta 
praeityje, kiek daug energijos ir turto su
dėta jiarapijų ir organizacijų jkUrtgimui ir 
užlaikymui, kiek daug kilnių darbi) nuveik
ta Bažnyčiai ir tautai!

Plačiau garsinant praeities darbits, tuo 
pačiu kelsime .jaunime pasididžiavimų jų tč-

pirks šituos bonus ir taps Suv 
Valstijų akcijonieriais, tuo 
saugesnis bus jos kreditas.

Jeigu tik turite sutaupytų 
pinigų ir norite juos įve&iyti, 
tai prisidėkite prie valdžios 
bendrovės. . . • FLIS

vę per tūkstančius metų žmo
gaus istorijoje. Žmogaus pro
blema dabar yra, kaip Išda
linėti reiknienas badaujantie
ms žmonėms. Šis dalykas yra 
vertas apmąstyti. Šiandien 
mes esame liudytojai žmogaus 
besistengiančio sutverti trū
kumų, kad tuo išsikastų iš de
presijos.

Nėra jau klausimo apie tru
mpesnes darbo valandas ir au- 
gštas algas; nėra jau klausi
mo apie gavimų ūkininkams 
geros kainos už savo ganu-

Buvo laikai, kuomet tik ba
nkus, kofporacijos ir kiti di
deli bonų pirkėjai tegalėjo pa
sinaudoti iš saugių ir pelnin
gų įvestmentų, kuriuos siūlė 
valdžia. Dabar kiekvienas žino

lestingiunas link seserų mo- &ad naudotis Suv. Yalsti- 
kytojų!? ,jų Taupymo bonais, kurie yra

Grigaičio n jo gazietos Vo- Suv* Valstijų valdžios tiesio- 
itet.11. “naraniumkn” ir ginės obligacijos. Tie bonai iš

leisti sumose $23, $50, $100,

nigus klebonus “N.” visuo
met savo “Pulkim ant kelių” 
giesmę giedojo. Nugi tu da
bar svieteli, iš kur toks gai-

Pasaulio Lietuvių Kongreso rezoliucijų 
komisijai teko sunkiausia ir atsakomingiau- 
sia darbų dalis. Ji daug posėdžiavo, daug 
tarėsi. Ji turėjo dirbti sunkiausiose sąlygo
se. Į komisijų darė spaudimo įvairios išeivių 
grupės, Lietuvos politinės partijos ir šiaip 
jau visuomenininkai ir net kultūrininkai. Dau 
gumos buvo noras, kad rezoliucijos išeitų ne 
tik žodžių krūva, bet su turiniu, kad jos 
plačiai apimtų visos tautos gyvenimų ir kad 
pasisakytų dėl Lietuvos vidaus politinės bū
klės. Daugiausia buvo reiškiama noro, kad 
kongresas atvirai ir aiškiai pasisakytų už 
tautos atstovybę- ir Seimų, nes kol politika 
eis tokia kryptimi, kaip dabar, visi keliami 
šūkiai apie tautos vienybę pasilikę tuščiais 
žodžiais.

Tas rūpėjo ir rezoliucijų komisijai, kuri 
buvo priėmusi tokio turinio rezoliucijų:

..‘ Tautos vienybei Ugdyti ir stiprinti 
redattuga

nntetų, “purąpijonkų" ir 
“parapijonų” gailestingumas 
— tai paprastas šnipšt! Pa
vydas, melagystė, kerštas, ku
rstymas katalikų prieš kata
likus; katalikų prieš savo va
dus kunigus, klebonus; sėji-

DEPRESUOS PER
ŽVALGA

Per 5000 m. žmogus stengėsi 
prakaituodamas pelnyti kas
dieninę duonų. Gyvenimas bu
vo nuolatinis, griežtas triūsas, j n;Urt. n&ia jau klausimo apie

$500, ir $1,000.
Keli metai atgal, kuomet

žmonės neteko pasitikėjimo 
bankais, tai ant syk butų iš- galėtų valgyti,
pirkę šituos taip sakant “ba- Pirmiausia žmogus

Senovėj, kai pailsęs kūnas už 
migdavo, tai alkis skambin
davo persergėjimo varpų. Tu
rėjo kelti ir dirbti, kad jis vėl

mas nepasitenkinimo katalikų^ bonds”. Ir atgaivintas pa
žinomu tarpe, tai “N.” reda- i seikėjimas į bankas neturi su- 
ktoriaus “tikslas”. .J silpninti mūsų noro įdėti sa-

Štai, parapijos susirinkimai vo PiniKus į Suv. Valstijų va- 
net metiniai, jau netoli. Todėl ildžios ižd*‘ Pirkimas šitų bo-' 
katalikai peškitės, o mes nau-'ni? teikia pagalbų valdžiai ir
jieniečiai nauciosimės. Jeigu 
Pe katalikų parapijos Chica
goje, “N.” redaktorius būtų

patolins šalies atstatymo dar 
bų. Atlyginimui, valdžia gva- 
rantnoja trečios dalies pridė-

suvis bankrut. “N.visos ži- tavo įvestmento į
dešimts metų

Suv. Valstijų Taupymo Bo-
nios, tai Chicagos katalikų 
parapijos, “Pulkim ant ke
lių”, gaspadiaės, farmos, tęs- įna‘ Parduodami atitraukiant 

a) gUAitifaeti rhnras padftį, leidEant: tanientai, kasmet Lincoln, ae-'331^ nuo*- nuo pamatinės su 
kraštui rūpintis savo reikalais per Tau- gervs be algų etc, etc. 
tos AtatovvBe*

B) vykdyti sutartinai tarp Vatikano' Oi kttip skttlM,u GriK*Wio 
p; vyKnyM mmp Širdžiai! Ypač, kad tie kata-

I likai, nei jų klebonai, nei se- 
Įservs mokytojos jokios pagal- 

Visus

ir Lieta?*
. .c) suctavyU sulygai, Ind MMiju* ga-
Ut« vėl apaigyventi Ltatavoja; 

d) einant Kopkordato dtatiaia, nittk- , nePn“°
rtntt Liettm* totalum vtfldmd, naė reT2“ ,r.“™

ateitininkų jaunimui, laisvę; 
e) kad argsateuotous iuBgl>eni ne-

priklausų LfeJtavoe piliečiai tirtėtų ly
gias teises metrikacijos irityje”.
Čia paduodu tik dalį komisijos priimtų 

rezoliucijų, kurios labiausia paliečia Lietu
vos vidaus politikų.

Bet šios rezoliucijos nematė saulės švie
sos. Kongrese .jos nebuvo skaitytos. Dėl ko

Išaiškės iš tolimerihių mano straipsnių, pus?

jų ir mokyklų patys katalikai 
aprūpino, aprūpina ir aprū- 

! pins.

“N.” štabui ir jų advoka
tams, išrodo, būtų kur kas 
maloniau, kad mirštantieji jo
kios tvarkos nepaliktų link 
savo turto. Bičiuliai, ar tai to
kie jūsų pamokinimai žmonė-

rėmės
ant savo raumenų jėgos vieni
nteliai iki jis išmoko įkinkyti 
kuprį, dramblį, jautį ar arKlp 
Kaip greit buvo atrasta, Kad 
su gyvulių pagalba Žmogus 
galėjo pagaminti produktų 
daugiau, negu buvo absoliuti
škai reikalinga palaikyti savo 
kūnų ir sielų drauge, tvirtas 
pavergė silpnų. Tada prasidė
jo pavergimas ir iSnaudoji- 
mas.

neprileidimo 250 bilijonų do
lerių skolos ant mūsų galvų; 
nėra jau klausimo ir apie mai
tinimų milijonų darbininkų ir 
jų milijonų žmonų ir kūdikių 
per įvairius viešus darbus.

Dabar klausimas jau yra ar 
diduma gyventojų turi norų 
ir sumanumų sugrųžinti indus
trijas bei fabrikus į natura- 
liškus tikslus, papildyti žmo-^ 
gaus trūkumus ir skurdų. At^ 
sverti gamybų lygiai su su
naudojimu. Duoti darbininka
ms, gamintojams atlyginimų 
tokį, kad_jie galėtų sunaudo
ti produktus. Tuo būdu jokio 
reikalo šiandien nebūtų siauri
nti gamybų farmose ir pramo-Egipto, Babilionijos, Graiki

jos ir Romos civilizacijos du- 'nėse.
„ vo pakeltos ant nugarų alka- 
. iuį vergų. Statyme pyramidų,' savininkai sunai

mOs,, tai yra, jų nupirkimo
kaina yra trečia dalimi mažės -----
nė, negu bono pilna vertė. Ši- garbingų ir puošnių namų ir . ,n° snias g* įas mašinerija, 
tie bonai skiriasi nuo kuponi- į rūmų, augo skirtumas tarp da- '^r ,ntK «nns įausias ne

rbminkų skurdo ir daugelio?“1 papuošt, be.
jų iždirbimų. Tųsyk nebuvo ki- dirbtuvę, bet tai p.,
to iMjin.0, jei ta' vadinamoji .<larS- ka<l išdirbinu),

riviliaaeija turėjo ateiti. Tikdengiau visokių rū 
lai apiplėšiant daugelį, galėjo Į“1' P™luktų su ...aižiau žmo- 

visai neliečia rinkos aplinky- 'keli auklėti dailę, kultūrų, mo- mlI’
bės ir jie liuesi nuo pinigų į kslų. ir žinojimų. | Vra skaudu, kad turtuoliui

Palengva, laikui bėgant, da- nekreipia dėmesio į badaujan- 
rbo įnagiai buvo pagerinti ir ,čius žmones šios*? sunkiose die 
pamaži vergo sąlygos kėlės au- hiose. Geriausia ką vargo žiūo- 

valdžia grąžins $25., Duokite įgšč.iau žvėries. Tačiau tiktai gus gali daryti šiame neto-
$37.«5O ir gausite $50. Už $75 j šimtmetis ir pusė praėjo, kui bulame pasaulyje yra tai ieš- 
gauslte $100. $375 į dešimts .išradimas garinės mašinos pa- koti teisybės apsišvietiilie. 
metų pasieks $500; o $750 at- darė pamatinę atmainų vergo 1 Adv. K. VRlackiB

nių bonų. Nuošimtis perkant 
atrokuojamas. Pabaigoje de
šimties metų, gausi jų “face
value” grynais pinigais. To
dėl šitij bonų dolerinę vertę

permainos.
Pavyzdžiai: duokite vald

žiai $18.75 ir už dešimts metų
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Pennsvlvanijos Gerb. "Dva
siškiams, Darbuotojams, Rė
mėjams ir visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
Šios dovanos suteikimo, esame 
nuoširdžiai dėkingos.

šv. Kazimiero Seserys

APSIREIŠKIMAI LIURDE
DVASINIS TURTAS

PRAMOGA ŠV. PRAN
CIŠKAUS SESERŲ 

VIENUOLYNE
Lapkričio 24 d., 3:30 vai. 

popiet, Sv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjų su pagelba vie 
tinių kuopi) buvo surengta žai 
dimų ir kortavimo pramogėlę 
.Šv. Pranciškaus seserų vienuo
lyne. ’ " Knvga Švenč. Panelės Ma-

Šį parengimų aplankė apie riios Ansireiskunai Liurde. pa 
400 žmonių iš visų Pitt&bur- rašyta J. E. Vyskupo P. Bū- 
gbo lietuvių parapijų. Tame Čio, MJ.C., yra tikras dvasi- 
skaičiuje buvo daug svetim
taučių ir net kitokiu religijų.

Iš žymesniu svečių dalyva-

čiai. Visokiais prasimanymais,
' iškraipytais faktais bedieviai 
Į Jų kuojuodžiausiai piešia. Net 
į puola Katalikų Bažnyčių Ir 
sąmoningų kataliką jie pri-

Šiais sugedimo*Taikais kiek.!verHa nuU1H dM k”1

vienoj vietoj susiduriame su Glikui trūksta žinių apie Ka-

Knyga Priešams 
Atremti

tų žinių, faktų?
“ Draugo ’ ’ knygyne

I tekste ir spalvuotas žemla- 
yralpis gale. Knyga kelių šimtų

knyga, kuri padės kiekvienam j puslapių. Kaina tik 75c. Va- 
katalikui atremti bedievių dinasi, Ui tSc. pusipirkęų 
priekaištus Bažnyčiai. Toji
knyga, tai “Bažnyčios Istori-

kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley av., Chi
eago. III.

“ Bažnyčios Istoriją”, rasi joj 
užtektinai faktų atrėmimui 

ja” parašyta kun. Aleknos, bedievių zaunų ir tuo pasiro
priekaištais Katalikų Bažnv- , talikų Bažnyčią. Kur gauti i Knygoje yra trys žemlapini j dvsi sąmoningu kataliku. Rei

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti katalikišką 
laikraštį.

nis turtas, nes ia žmogus skai- 
tvdamas atranda savo sielai 
tikro dvasinio turto. Skaitv- 

vo: kun. J. Skripkns. kun. J. | aki mėtės i antgalvi ir 
Vaišnoras, kun. J. Misius, kun.
V. Abromaitis, kun. A. Jur
gutis ir kun. J. Pikirtis.

knvgos rašvtoio pavarde, tuo
jaus žino, kad ta knyga vra 
svarbi pamokinanti ir naudin
ga.

PriA Sios nrocramolft. dan- Q knKei „ n,„„o.!o8
.nsia pasidarbavo: Milerial. kntalik„ j. r. Vv-
Bartninkiens. O. Naujais!- aknno ir kas WRkaitf

raSvtnbi Įvairiu veikalu - knytė ir J. Tamosonienė.
W. Driza, 10213 Cardoni A- gu? .T. E. Vvskuųo Bučio na-

ve.. Detroit, Mieh. stambia do rn!lvtns knve0R neSiflrint 
vana gavo. Lošimas buvo vis
pusiškai atsakančiai sureng
tas. Prie to dalvvavo tik vie- 
nuolvno rėmėjai ir visiškai sve 
timi, pačios vienuolyno sese
rys i ši dalvką visiškai ne
ėmė dalyvumo.

Vienu žodžiu šis parėpsimas 
praėio kuo sekminriausiai. Ir pefrauskas. M TU. laikė Vas

iu
turinio, visos vra ■nnrnšvtoc no 
vien mokslinai bet ir l»hai na 
prasta kalba. Jas gali leng
vai sknitvti ir sirnrąsti ne tik 
mokslo žmogus. bnt ir papras
tas kaimo žmogelis.

Rugsėio mėn. pabai^oie ir 
snalio nradžim’e gerb. kun. A.

Už Dievą- Tėvynę ir Lietuvišką Kalbą
REIKALINGA 500 SAVANORIŲ-KARIŲ ARMIJAI MOBILIZUOTI 

Atsišaukimas
E abejonės, pamatęs šį atsišaukimą Tamsta nustebsi. Spaudoj ir 
gyvu žodžiu visur kalbama už taiką ir smerkiama karai, ku
rie išžudo milijonus nekaltų žmonių ir iš pagrindų išgriau- 

ja visa tai, ką šimtmečiais civilizacija yra sukūrus, o čia leidžia
ma karingas šūkis.

Jau ne nuo šiandie Amerikos lietuvių tarpe grumiasi dvi ga
lybės: gera ir bloga. Mūsų tarpe be paliovos kaujas dangus ir pra
garas, tiesa ir melas. Didžiausias tų galybių ginklas yra — spau
da. Geroji spauda atlieka konstruktyvį darbą. Ji stato ir palaiko 
bažnyčias, mokslo, kultūrines, labdaringas ir finansines įstaigas, 
mūsų kalbą, tautiškumą ir stato užtvankas, kad jų neužlietų sve
timos bangos. Ji palaiko mūsų biznierius, profesijonalus ir kelia 
šūkį: Savas pas savąjį. Ji kursto mumyse karštesnį tikėjimą, ku
ris kiekviename žmoguje sužadina gyvenimo ir kovos norą. Šei
mose ir pavieniuose ji skaidrina doros idealą, kuris parodo tikrąją 
žmogaus vertę.

Blogoji gi spauda visa tai iš pagrindų griauna ir ant tų griū
vėsiu kelia raudonąją vėliavą sėdama šėtono karalystės sėklą.

Mūsų likimas — šioj žemėj ir amžinatvėj — priklausys nuo 
to, kurioj pusėj bus daugiau ginklų — spaudos. Daugiau jos bus 
geroj pusėj, bus apginta mūsų Šv. Bažnyčia, apgintos mokyklos, 
įstaigos ir visa, ką esame per desėtkus metų subūdavoję. Daugiau 
jos bus blogojoj pusėj, ji visa sugriaus, sutrips ir mus pačius pa
darys šėtono vergais.

“DRAUGAS”, vienatinis tautinės ir tikvbinės minties dien
raštis Amerikoje, neatlaidus kovotojas už kilniausius mūsų idealus, 
su Gruodžio 15 diieną, šių metų, skelbia VAJŲ — mobilizuoti didesnę 
armiją kovai už Dievą, Tėvynę ir letuviškąją kalbą, t. y., kad į ‘kiek
vieną narna įnešus geros pusės ginklą,: dienraštį “Draugą”, savait
raštį “Laivą”, gerą knygą ir tt.

Vajininkų mobilizacija baigsis su Gruodžio 44 dieną, o Gruo
džio 15 d. prasidės darbas — vajus kuris tęsis iki Bal. 1 d., 1936 m.

-0-

lošūiu ir kortu žaidėm nuo
taika buvo puikiausia. Net ne
galima buvo tikėtis, kad šis 
kilnus vienuolvno naudai pa
rengimas tain garsiai bus pa
remtas Ne tik programai n«- 
skirtipii kambariai buvo per- 
pildvti žaidėm, bet ir antra
me aukšte turėto užimti žaidi
mams kambarį. ,

Gražus dalvkas. kad žmonės 
supratę dalvką tain skaitlin
gai dalvvauja gražiuose pare
ngimuose Buvusi

ŠIRDINGA DĖKA

mano misilas. Kaip kiekvienas 
piišitp’nieri’-’s nori Dievo žodi 
skelbti ne tik gvvu žodžio, bet 
ir raSvtu. tai ir Tėvas Pat. 
ranstas vnčlnodamas m/riiu 
laikvt? atsivežė nemažai įvai
raus turinio knvgn. kuriu ta
rne ir desėtks viršminėtn šv. 
P. M*. Apsireiškimu Liurde. 
Žmonės noriai ir greit visas 
išnirko ir ju pritrūko.

Dabar žmonės tain pamilo 
ta knvga skaltvti. kad vienas 
nesnėio nerštattvti. tau bent 
keli laukia. Dabar tos no na- 
rantta pešlotamos katn bran- 

J gus dvasinis turtas Tr nėra 
dvvu. kad žmonės tas tain na- 
milo, nps žmogus ta skaitv- 
dnmas mato Dievo Apvaizdos 
paslapties kelms tr Dievo Mfo-

Dideles Dovanos Vajininkams
DRAUGO” ADMINISTRACIJA, SKELBDAMA SĮ VAJŲ, VAJININKAMS SKIRIA DIDELĮ ATLYGINIMĄ, BRANGIAS DOVANAS

Gavome $2K3 93 iš Lietuviu 
Dienos, kuri ivvko T>akewood 
Parke rugpiūčio mėn.

Ta graži suma vra didžia
parama mūsų innuai Aknde- tinos Sv. P. Mariios tiesisn- 
mb’ai. .Tn<rano Maritog Viltoj čia jr«?1estiu<ra pagalbos ran- 
Newtown. Penna. Tol? A kode- ha dėl nelaimingų Ievos vai-
mita dar mezga pautus Jiodns, 
ji reikalauia daug medStaH- 
nes paramos. Mūsų gailesttn- 
gieti nrieteliai varmai gali 1- 
sivaizduofi kiek atsieina už- 

^Jatkvti £?a i štai arą.
B Tad. gavdnmocį totie-a pn-K

r m

kų. --------------- -
Gerai žinau, kad «moTikie- 

čtai menkta skaitvti vnač ge
ras knvgas. o dabar il<ri žie
mos vakarai, kaip svkis vra 
gra^®”<5 laiko pk»itvtt. tai<n
•no+o’-^on unslnirlrt? vtvš mi-

as tos Paramai, džiaugėmės nėt« knvgR. koris galėsit
musu brapvium geradariu do
snumu ir meldžiamės, kad Vi- 
sairaliR. kuris mato Jūsų gera- 
širdinguma suteiktu Jums pa
žadėtą šimteriopą atlyginimą.

gpnti “Draue’o” Trnvgvue TTž 
tikrinu. kad uu sipirkę tikrai 
būsite pateukinti.

Kun. Jonas Zabulionis,
Bijutiškis, Lietuva

PIRMOS VIETOS^*&^.
TE I LIETUVĄ I ABI PUSES IR $50 PINIGAIS. SI dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Phlladelphia, New York, 
New Jersey valst, Waterbury, Boston ir Baltimore su jų apylin
kėmis.

KLASE (B). Dovana — $200 pinigais 1 
KLASĖ (C). Dovana — $150.00 pln’gais 
KLASE (D). Dovana — $100 00 pinigais 
K L A S C (E). Dovana — $50.00 pinigais 
KLASE (F). Dovana — $25.00 pinigais

ANTROS VIETOSE-
K O R T E Į ClETUVĄ APMOKĖTA j VIENĄ PUSĘ. ši dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
Wlsconsino valst., YVaukegan, Illinois, Gary, Indiana ir Indiana 
Harbor, Westville, III., Springfield, III., St Louis, Mo., ir E. St. 
Louis, III., Grand Rapids, Mich., Shenandoah, Pa., Scranton, Pa., 
Pittston, Pa., YVflkes-Barre, Pa., Binghamton, N. Y., Rachester, 
N. Y., Amsterdam, N. Y., Utlca ir Schenactady, N. Y., YVorces- 
ter, Mass., Bridgeport, Conn., New Haven, Conn., Hartford, 
Conn., Providence, R. L, Lawrenct, Mašs., Nashua, N. H., New 
Britain, Conn., Mt. Carmel, Pa., Forest City, Pa., Du Bois, Pa., 
Ir visų kitų čia neišvardintų.

KLASE (B). Dovana — $100.00 pinigais 
KLASE (C). Dovana — $50.00 pln’gais 
KLASE (D). Dovana — $25.00 pinigais.
PASTABA. Jei pasitaikytų, kad du; ar trys vajininkai į- 

neštų po nustatytą sumą, gaus po lygią dovaną.
Jei antros vietos, t y. mažesnių kolonijų kuris vajininkų 

pasiektų Pirmos Vietos Klases: (C), (B) arba (A), jie taip pat 
gaus pirmos vietos dovanas.

Taškai bus duodami ir “Drauge” bei “Laive” skelbiami 
tiktai gavus pinigus.

Gavus pinigus kiekvienam kontestininkui kontesto vedėjas iš
duos pakvitavimą ir kiek gavo taškų.

Vajui pasibaigus administracija paskirs trijų asmenų komi
siją, kuri peržiūrės vajaus vedėjo knygas ir paskelbs, kurie laimėjo 
dovanas. «

Skaitytojams Dovanos
1. Kiekvienas naujas “Draugo” ir “Laivo” skaitytojas gauna 

dovanų knygomis: “Draugo” prenumeratorius $1 vertės, o “Laivo” 
.50. Knygas pasirenka pats prenumeratorius iš katalogo, kurį vaji- 
ninkas gauna iš vajaus vedėjo. Dovanos skaitytojams bus išsiųstos 
tik gavus pinigus, už prenumeratą. Kiekvienas vajininkas, siųsda
mas pinigus, turi pažymėti, kokias skaitytojas pasirinko knygas.

*

Prenumeratos kaina
“Draugo” J. A. V. metams — $6.00, pusei metų — $3.50, trims 

mėnesiams — $2.00, vienam mėnesiui 75c. Į užsienį metams $7.00, 
pusei metų — $4.00.

“Laivo” J. A. V. metams $2.00, pusei metų — $1.00. Į užsieni 
metams $3.00.

Gorbiamnsis! Dar žodrifa i Tamstos nrota ir širdi. “Žmogus 
gimsta darbui, kain nank&tis lėkioiimui” f.Tob. 5. 7). Esi Dievo ap- 
dovPTintns s-voiket** ir rrpKnmnisi. tat VvTo»?5«tu«* Tamsta 1 kilnu dar
bą dėl DTPVO. TffVYNffS TK LTETTTVTšKOStOS KALBOS! Tas 
šūkis teužtaria Tamstoj didelių norų.

Žnminn dedama knnoua. irodvmni sutikimo, kad ūnsiimate savo ko- 
loniioi būti vaiininku. nrašomo tuoiau išnildvti ir o-ražinti “Draugo” 
administracijai: 2334 So. Oakley avė., Chieago, Ulinois

š) kuponą reikia iftklrpti lr 
-----------------------.----------------------~

'Draujro" Administracijai atsiųsti

Registracijos Kuponas
Gerbiamieji!

Perskaitęs gautą Jūsų atsišaukimą, pasižadu dirbti per 
“Draugo” vajų, sutinku su visomis taisyklėmis ir šiuo prašau 
įrašyti mane į vajininkų skaičių.

Vardas ir pavardė ...................................................................................«
Adresas......................................................................................................

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti ru nautais paveikiais. “Brango” sie
niniai kalendoriai iau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vą saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotaa kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dvkai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitvtoiams. Nauini užsisakiusieū “Dran
ga” 1936 m taip pat gaus kalendorių dvkai. Šiaip kalendo-[ 
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoie, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” akattvtoiai. kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose koloniiose daro pastangų, 
knd iki Nauiuui Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 1 
Pavienis numeris 3c.

THE GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
WATER8URT, CONN.

MILŽINIŠKAS KALAKU 
TŲ - KORTŲ VAKARAS

Stųlginskuitės, Pukinskaitč, 
paįvairino gružu programų su 
muzika ir gražiomis lietuviš
komis dainelėmis, kurias gerb. 
svečias taip myli. Paskui bu- 

-------- ;— vo ir prakalbos, kurias pasa
lai buto prieitą tieeiadie- k^ kuu Valantiejus (vakari/ 

nio \akuių Š\. Juozapo nau- vedėjas), kun. Gradeckas, kun. 
joje salėje. Susirinko labai Į£rįpaS> prof. Aleksis, Jonas 
daug žmonių gal iki 6-700. Tai I Mickuta ir paUai kun. Luns. 
gal didžiausia card party ką kig pagkui kuu Valantiejus ,
esame, kada nors \\ aterbury 11U0 vįgų eržvilkiečių įteikė , luetains: pirmininkas —

P*’. . ,a . U'° SeI>b. svečiui piniginę dovanė- Stugis, 1-sis vice pirm. — E- Sakramentu. Po pamaldų pa-
,k‘- noeli Urbonas, II-sis vice pi-į rupijos svetainėje buvo suruo-

l’o to, sekė šokiai iki vėlu- rin —Joan Kazakevičiūtė, iž-1 štas programas svečio pager- 
luai- . dininkas — Julia Vilimaitė, bilnui. Tuo tarpu mus aplan-

ApsiVtde sekretorius — Susie Dominai- kė tuipgi kun. Baltutis iš Chi-
Padėkonės dienoje apsivedė finansų sekr. — Leo Bara- cago ir kun. Jusevičius 15 0- 

isios jiorelės: Juozas Skystimas nauskas. nialia. Choras vadovaujant
svečiui J. Prakaičiui luinugra 
žiai padainavo gražių dainų. 
Kun. svečiui pasakė prakal
bas ir Jo Ekscelencija vėl ma
lonėjo pratarti į mus raginda- 

irAhnas mus laikytis vienybėje, 
osi prie studentų kuopos kai'^g Rumbutis, ypatingai pusi- (branginti savo kalbą, mylėti 

po korespondentė Studentų Į 2ymgjo savo dideliu uolumusavo tautą ir tvirtai laikytis 
ir darbštumu ir Studentų kuo savo tikėjimo. Labai esame dė
lios nariai džiaugiasi jo dar- kingi Jo Ekscelencijai už jo 

tis su Ona Gvazdauskaite. |JO .vaisiais. Naujasis pirmi-
.Jonas Naujalis su Maie Sta nįnka.s> Al. Stugis, pasižadė-

išdalinti. Visi, kurie buvo tų 
vakarų susirinkę turėjo ekstra 
good t ime. Buvo gardžių už
kandžių ir gėrimų. Padaryta 
nemažai dėl parapijos pelno. 
Mažai vietos buvo ir turėjo
me skolintis kėdžių ir stalų 
nuo kitų. Vos tik užteko ir 
kortų kaladžių. Tai pasiliks 
ilgai atmintyje. Mokyklos vai
kučiai sunkiai darbavosi par
duodami tikietų po visą mie
stą pas lietuvius ir svetimtau
čius. Kiti žmonės ir moterys 
labai gražiai prisidėjo kaip 
tai Mrs. Voeglin, Karinaus- 
kienė ir daug kitų. Kun. Gra
deckas vadovavo komisijai ir 
reikėtų padėkoti visiems, ku
rie atsilankė, davė aukų ir 
kurios taip uoliai darbavosi 
prie to vakaro.

Kun. Lunskiui vakarienė
Tai buvo pereitą sekmadie

nį vakare Šv. Vardo dr-jos 
kambariuose. Susirinko iki 75 
žmonių. Tai buvo Eržvilkiečių 
priėmimas ir pagerbimas ku

su Ona Staliūtc.
Antanas Juozas Dereškevi

čius su Liudvina Bernadina 
Jaudžiainiūte. (Antanas labai 
veiklus narys Šv. Vardo dr- 
gijoj, o Liudvina ilgai darba- 
v
1
Žodžio” AVaterburio kuopos). 

Edvardas Pranas Riktorai

Mūsų Sąjungos Garbės Na
rys ir Šv. Jurgio parapijos 
energingas ir mylimas klelio- 
nas Jonas Bakšys yra Studen
tų kuopos Dvasios vadas.

Buvęs pirmininkas, Bernar-<

saičiūte.
Steponus Cieiiotvskl su Ma

rgarita Žvinakevieiūte.
Antanas Ramanauskas 

Juozapina Janavičiūte.
O uiūsų aldennonas ir vais

tininkas Jonas Bendleris ap
sivedė prieš pat Padėkonės 
dieną su lietuvaite Ona Rebi- 
na Skritulskaite iš New Bri-

jo eiti tais pačiais keliais. 
Vyriausion tarvbon išrinkti

šie asmenys: Isabelle Rovus, 
tju Bernard Rumbutis, Isabelle’ 

■ Mocejimnas, Jonas C. Morkū
nas, Krank Kazakevičius. 

Mokslo komitete yra: Susie
Dorninaitė, Gene Dorninaitė,
Helen Matulis, Helen Norke-
I i finas, Estei le Urbonas ir A- 
melia Urbonas.nigo Lunskio, svečio iš Lietu-

vos, kuris vikarauju Eržvi|. Uto-Jaunavedė yra duktJ gu-:
rsaus lietuvio netvbritainiečio Pasilinksminimo kofnitete y 
biznieriaus bravorininko Skri- ra: Sopliie Jodveršis, Josep-

kio

tulskio, kuris yra pirmininkas 
lietuvių Cremo Brewing Co.

Linkime nuoširdžiai visoms 
porelėms laimingiauslo sugy
venimo.

ROCHESTER,N Y.

parapijoje, Lietuvoj. Mū
są gerb,. klebonas kun. Valan- 
tiejus ilgi kilęs iš tos para
pijos. Jo mamytė ir kiti gimi
nės iki šiandie priguli prie 
tos parapijos. Kadangi Eržvi- 
lkiškiai tokie vaišingi ir susi
pratę, tai ir sumanė surengti 
savo svečiui kunigui iš Lietu
vos vakarienę. Rengėja buvo 
jaunoji Parnarauskienė. -Taip
gi su savo artistais kaip tai pob susirinkime, sekanti nau- 
Petras Lasdauskas, sesutės ja valdyba buvo išrinkta 1936

Buvo paruošta nepaprasta įvai
T , . " ’ ! ri ir įdomi programa. Šeimi-
Įvykusianie Studentų kuo-1 • , - « r • • tz* . . , . , _  ;mnkes yra Samoliene ir Ko-

vienė. Kalbėtojai buvo: teismo 
teisėjas Judge Mix, žymus vi
suomeninis veikėjas ir vyriau
sias Knights of Columbus ap- 

i skrities vadas New York val
stijoje. Kitas kalbėtojas buvo 
.Mr. Gumiar Wiig, manager of 
'the \VllfcXJ radio stoties ir 
vienas iš žymiausių ir popu
liariausių pranešėjų, kurį da-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Būdo, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKA&I8TINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begulu įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant lirangios popieros ir turi labui 
gružių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola auplMtl
Gerbiamai "Draugo" Administracijai:

Munčtu su niuo lslėku 3......... .  ui kortuos pratau kuogrelčlausla
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;

VYSK. P. P. BUČIO KELlONtS — |1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. 3. A. PAULIUKO — S.M

arba:
Siunčiu 11.50 ui kuriuos atsiųskit* man visas tris Ksllonlų knygas.
Mano adresas:

i

Vardas, Pavardė

.strset

n i? a r n \ s

Jaunas talentingas Amerikos smukininkas, 18 metų 
amžiaus. Dabar koncertuoja lx>ndone. Grįžęs Amerikon, 
jx»rą metų ilsėsis pas tėvus Kalifornijoj. Jisai vadinusi 
Vebudi Menuliin.

bonijai Jo Ekscelencija. Ed- 
inund H eei n n yra davęs $1,000. 
Esame .jain labui dėkingi už 
tui.

Lupk r. 12 d. ir 13 d. įvyko 
parapijos svetainėje svetim
taučių “sliowers”, dovunų su 
nešimas dėl klebonijos. Mūsų 
klebonas turi labui daug pa
žinčių tarp svetimtaučių. To
dėl jum pasisekė gauti gružių 
dovanų. Catholic haughters of 
America aukavo gazinį pečių. 
Tai buvo gana didelė ir graži 
dovana. Klebonus gavo taipgi 

_____________________________  iš kitų labai gražų sėt si-
Al. cija davė palaiminilną Švenč. ’dabrinių iš 34 šmotų Marqui« 

pattern, kuris kainuoja apie 
$47. Jis gavo daug mažesnių
dalykų už apie $31) vertės. Jis 
tikisi gauti da daugiau įvai
rių dalykų.

Parapijos balius ir ,,show- 
er” įvyko lapkr. 27 d. parap. 
svetainėje. Tai buvo pirmuti
nis toks mūsų balius. Visi žino 
nės, o jų buvo apie 150, link
sminosi ir džiaugėsi, kad pa
rapijai išgyvenus 20 metų ir 
jau sulaukė klebonijos ir da 

I tokios gražios, kad klebonui 
nereikės kasdieną važinėtis į 
katedrą ir atgal, kad Jau su 
mumis jis galės gyventi. Del 

gražius patarimus ir linkėji- nupiikimp rakandų sudėta au 
mus. Dėkojame jam, kad jis ką arti $200. Be to Juozas Gri
mus malonėjo aplankyti. Lai galiūnas aukoja klebonijai la-
jį Visagalis laimina.

Klebonija jau užbaigta
Už kelių dienų mūsų klebo

nas kun. Jurgis Česna, kuris 
per 13 metų pus mus beklebo 
liaudamas turėjo gyventi ka
tedros rezidencijoje apie 3 my-

ngams kurtinus. Kitus rakan
dus parapija iš iždo nupirks. 
• Dabar jauninas rengs “sho-
wer

Naujės Stacijos
Lapkr, pradžioje sulaukėme 

nanjų stacijų, aukos parapijo-
lias nuo mūsų bažnyčios, su nU- dos gražios. Tėvas Pran- 
didžiausiu džiaugsmu persi- ciškonas jas pašventino. Sta- 
kels į jam naujai pastatytą kle ■ rijos pagražino bažnyčią. Tu-^

rime dabar gražią bažnyčią ir 
kambariu, yra labai graži. Vi-j gražią kleboniją. Dabar lieka 
sos kitos klebonijos šiame mie-.tik mokykla parūpinti ir bū
ste vi a labai senos todėl mū-' tų viskas atlikta. Turime tin- 
sų klebono bus nauja ir gra- kainos vietos dėl mokyklos, 
žiausia. Už trumpo laiko mū-|Tik mūsų ir prancūzų parapi- ko, Detroit, Mieli., L. R. K.' 
sų vietinis vyskupas žada kle-' jo>s neturi mokyklos, o taip vi- Chorų Dainos Draugijos, Pi-, 
boniją pašventinti. Bus pa- sos kitos parapijos turi jas ttston, Pa., P. Saročkaitės, Ja-

boniją. Klebonija mūrinė, 7

liine Samolis, Bennie Samolis, 
Nellie Pabians, Eleanor Un- 
cliuras.

Š. m. sekmadieni1, gruodžio 
1 d., šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, vakare, įvyko Studen
tų

leje, vauare pyKo atuden-, .p kuniganw ;Ar mes kada čionai sulauksi- ekstm Heigts, L. L N. Y. i
kuopos metinis bankietas. _ mo .curvna įnnkvklnsT fitv .Tunvnruk Tim-urt nlinvn s:,

svečiams didelė vakariene. Me( me savos mokyklosT Šv. Juozapo parap. choro, So.
Koresp. Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

CANkl U1»T
Res. PROspect 6659

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office Tel. 
2350 S. Leavltt 8t. | 

CANal 0706

OR. J. J. KOWARSKAS M- ZALATORIS

J JLj

DR. VAITUSH, OPT.
* LIE1UV18

OPTOMK'IKICALLY AKIU 
SPKCIALIHTAS

l'uieiigtIns aklų Jtemplinų, kuris 
esti pnužastum galvos skaudėjimo, 
svaiginto, akių aptemimo, nervuotu- 
įno, skaudamų aklų karfit), atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 

,, , , klmuose egzaminavimas daromas sugramų. Be to, bus nepaprasta elektra, purodančia maliauslas klal-

žilai girdime laike sporto pro-

das. Hpeclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys alltalsomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

“floof sliow” ir šokiai.
Iš ryto buvo atlaikytos šv.

Mišios ir visi nariai ėjo prie 
šv. Komunijos in corpore.

VYSKUPO APSILAN
KYMAS

S1OUX CITY IOWA. — 
Mūsų lietuvių kolonija yru 
viena iš tolimiausių ir todėl 
labai retai mus aplanko gar
bingi svečiai, nors mūsų vieta 
labai maloni ir rami. Klebo
nas pranešė džiaugsmą, kad 
mus aplankys garbingas sve
čia* būtent Vyskupas Teofi
lius Matulionis. Štai lapkričio 
11. d. prisipildė pilna bažny
čia žmonių pamatyti lietuvį 
vyskupą ir išgirsti .jo pamoks
lą. Po pamokslo Jo Kksccleu-

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3 

S to 4 and T to • P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE. 
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pūgai sutart j 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1030

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SKlilM
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel.. PROspeot 4874
Res. Tel.: HEMIock 6141

Retld.į 2616 W. <9th SL

DR. J. RUSSELL
Letuvls Oydytojaa Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 8 iki 4 Ir 4:20 Iki 8:80

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir C—t p. m. 
Nedėllomls pagal sutartjTel. BOUIevard 7442

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
aru 47tt Street 

▼al.: nua 9 lkl I vakare 
Seredoj pagal autartj

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-t; auo 9:30-9:30 

756 WEST 35th STREET

1 V A ta « S D 4 I t A I i I ;

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
4729 So. Ashland Ave.

CHICAGO°*ILL

Tslsfonaa MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 14 lkl 12 vai. ryto, nuo 9 iu s 
vakaro Nedėllomls nua 10 Iki 12
ral. pa

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tai- YAKds 0994

Rea: Tel. PLAaa 3400

Valeodoa:
Nuo 19-18 v. ryto: 1-9 lr 7-8 v. v 

Nadilloinla uuo 14 Iki 19 diena
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“MUZIKOS ŽINIOS”
Lapkričio mėnesio ‘Muzikos

Muzika: Vytauto Jubilieji
nis maršas — žodžiai L. Šile

rio, muzika A. S. Pociaus, Glo
,s ria — kun. J. Čizausko ir Li- 

Žinių' turinys: Mūsų Sdjun- (.ie8111ę kun , Ci_
žausko. “Muzikos Žinios” yraga ir Organas, “Už Vilnių”, 

Gerbiami Muzikai!, “Muzikos 
Žinios” — Kalėdų Dovanėlė, 
A. A. Kun. Juozapas Svirskas, 
Nebūkime Žudikais Savos Mu 
zos — J. lirikselis, Laiškas iš 
Providence R- I. — Kun. J.

Vargonininkų Sąjungos orga
nas.. Metams kaina — $1.50, 
pusei metą — $1.00. Atskiras 
numeris 15c. Adresas 1619 N. 
Damen Ave. Chicago, III.

Yaitekūnas, Klausimai ir “‘ platinkite “DRAUGĄ’ 
sakymai — J. Žilevičius, L. DRAUGE”
M. “Mūsų Chorai” — ieva___________________
Lukošiūtė. LIETUVIAI DAKTARAI:

Paveikslai: kun. J. Čižaus-

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: .11 ryto lkl 8 poplat 
4 lkl 8 v. vakaro

Office Tfel. HEMIock 4»4S 
Res. Tel. OROvehilI 0817

A984 8 TALMAN AVE

DR. J. J. SIMONAITIS
242? W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 8—4 lr ?—9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls Hualturus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Raa.: Tai. HEMIock <884

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rezideniljos Ofisus: 2656 VV. 69th St 
Vulandoe; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Ssredomls tr Nekėliomis pūgai sutart

Tel. CANal 2845

— I Tel CANal 6188

. DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W Cermak Road 
Valundos 1—U ir 7—8 

Seredomis tr Nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAH 

2158 W. CERMAK ROAlJ
Vai.: 8—4 lr 7—9 vaJ. vakare 

Ketvergais pagal sutartj
RES. 2136 W. 24th ST 

. Tai. CANal 0408

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 49th (JT.. CICERO, ILL 
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Panod., Sered Ir Subat 8—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 VV. 47th Street 
Val.l 8 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 

Nodėliotuls pagal suturtj

Phono Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
3558 Bo. W«rt«rn Avenue

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

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IK REZ,
2519 VVest 43r<J Street

Valandas: Nuo 9 iki 19 rytai. _
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DARBŠTUMAS - SVAR
BIAUSIA JO YPATYBĖ

Kleb. Kun. Ignas Albavičius

Rušo Andrius šnipas
Jei pabelsi i d mis iki ant

rašu 717 \V. ISta gatve, tai 
dažniausia jas atidarys augš- 
tas žmogus juodam sutane su 
birota ant garbinuotu plauku. 
Su šypsena ant lūpų jis man
dagiai, kaipo tikras džentel
menas, tamstų pakvies vidun.

Kas to žmogaus nepažįsta! 
Tai kun. Ignas Albavičius, kle 
bonas Dievo Apvaizdos para
pijos, vienos seniausių Chica
goj. Sekmadieni, gruodžio 1, 
parapija minėjo trisdešimt pe
nkių metų sukaktuves.

A. a. kun. Mykolui I’iežai 
padarius pagrindus šiai para
pijai. jos pirmutiniu klebonu 
buvo a. a. Edvardas Stepona
vičius. Po jo sekė J. AI. pra
lotas M. L. Krušas, dabarti
nis Šv. Jurgio parapijos kle
bonas, o po jo užėmė vietų Šv. 
Kazimiero dienoje, 1918 m., 
kun. Albavičius.

Nuo pirmosios dienos šioj 
parapijoj parapijonai pastebė
jo kun. Albavičiaus darbštu
mų.

Įėjęs j jo studijų kleboni
joj, -tvęj pU,<tebėįū^}U.xkui)š-

tumo ženklus. Jo rašomasis stu
las upkruutas jiopieriais, laiš
kais, dokumentais.

Man tebesant, jis pasišaukė 
kun. l’etrų Uasifmų, savo vi
karų ir nurodė, kus padaryti. 
Tuojau abudu rengėsi eiti ge
dulingų šv. Mišių laikyti. Va
kare, sako ji-, reikia dalyvau
ti prakalbose, eiti į susirinki
mus. O prieš pat gulsiant ska
mbutis telefono gal šauks prie 
ligonio.

Nuo imt jaunystės kun. Al
bavičius skuba, dirba, triūsia.

Kaip jis pats sako:
“Vadinasi, jokių, taip sa

kant, ‘‘hobbies” neturiu; ma
no ‘liobby’, galima pasakyti, 
tai darbas!”

Gimęs Lazdijuose, Suvalki
joj, ūkininku sūnus. Dar jau
nas būdamas, suprato darbo 
vertybę. Su kitais kaimiečių 
vaikais anksti rytų varydavo, 
galvijų bandas į laukus. Žie
mos laike eidavo mokyklon.

Lietuvoj kun. Albavičius, 
baigęs pradinę mokyklų, išva- 

į žiavo studijuoti Rusijoj, No- 
jvorosisk mieste, kur baigė gi
mnazijų.

Bet statymui tuojau pinigų |nebūtų daug lietuvių išsikrau- 
reikiu. Planuoja, dirba. Suži- stę. Visuose lietuvių katalikų 
no klebonas ir parapijonys, parapijoje Chicagoj galima ra 
kati reikia $145,000 dėl užbai- sti aštuoniol ik iečių. Šiandie,
ginio bažnyčios. Su reikalais 
nueina pas Kardinolų 'Munde
lein, kuris suteikia jiems pa> 
tarimų. Dėl pradžios darbo 
reikia tuojau nukelti ${M),000.

Klebonas Albavičiaus užsi
mojimas tuomi t paaiškėjo pi
lnoje to žodžio prasmėje. Jis 
dirbo ir dirbo. Rengė vakarus, 
piknikus. (Ėjo i>o namus rink
damas pinigus. Po širdingo Į 
triūso ir su parapijonų koo-' 
Iteracija darbo vaisiai paaiš- 

i kėjo. Sukelta $90,000 ir bažny- :

iš 1,500 šeimynų 
šeimynų, iš viso 
dūšių.

beliko -KM) 
upie 2,1 M K)

Bet čia likusieji labai gerai 
laikosi. Ypač, daug g»ro para
pijai priduoda senieji parapi
jonys iš kitų parapijų. Jie, 
mat, vis atvažiuoja aplankyti 
savo senųjų “gūžtelę”. Pavyz
džiui, mokyklos aluninieeiai 
sutraukia šion parąpijon į 
pramogas senųjų parapijiečių.

Klebonaudamas Run. Alba-
čia pradėta, vičius neužmiršta ir visuome-

Kardinolas Mundelein iškil- niškos darbuotės/dls per dau-
ntingoinis apeigomis naujų ba

i—7-----------------7
gelį metų yra buvęs pirminin-
ku Federacijos. Dabar jis tos 
organizacijos via kasininku. 
Buvo Labdarybės direktorium. 
Jis taipgi suranda laiko užim
ti tokias svarbias vietas kaip

Pranešimas

CICEKO, ILL. — šv. Anta
no parai ’jos svetainėj gruod
žio 4 d. < vai. vakare Įvyks 
mass-mitingas prieš aukštas 
maisto kainas maisto ir sales 
taksis. Visi yra kviečiami.

E. K., rašt.

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kūa-i ir neturėjo ape- 
! tilo; nežinojau nė ką daryti’.'

Motinos sako, kad Triner’s Bitter
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems. nepilnai augantiems valku- 

j čiaupi. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslai: 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, ganų, blogo kvapo, o- 
ūos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu Malonus var-

I • • , /iT-K »» v tott *r 8f<ras, atsakantis vaistas šei-! pirmininku “Draugo ben- mynoms visose vaistinėse.
1 drovės ir nariu egzekutyvinio TRINER S ELIXIR

Baigęs gimnazijų. įstojo se- 
ininarijon Seinuose. Tuomet 
vyskupu buvo Jo Ekscelencija 

(Antanas Karosas.

Seminarijų baigė, filosofijos
I iv
buvo tik dvidešimts metų; per 
jaunas kuniguosna įšventinti.

Apie šį savo gyvenimo laiko 
tarpi jis sakė:

“Baigiau seminarijų per jau

Isabel Travis, 17 m., iš Sun River, Mont. Chicagoj, 
i gyvulių parodoj, pasirodė “canning Champion” ir už 

tai gaus po $300 metuose eiti augštus mokslus.
I
nas ir manęs vyskupas neįšve- Atvykęs šion parapijon, užė-
ntino. Tuomet užsiėmiau skai- mė vietų J. M. praloto Krušo, į ver^a 
tymu lietuviškų knygų, žino- kuris tapo klebonu Šv. Jurgio 
ma, slapta nuo rusų kazokų.
Taip vasaros vakacijas pra-

Įiarapųos.
Naujoj savo vietoj jis tuo-

ZOFIJA BALVOČIENĖ
(po tėvais Kazukau<kai(ė); f ’l/'- -r .<
Mirė gruodžio 1 d,, m.,

6:05 vai. vakare aulaukUH vi 
metų amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskr.. 
švi.'kAnu parap. Kai pūlių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapą, dukte.rĮ Albiną. 
S sūnus: Steponą, Juozapą ir 
Joną, aeserj Aleksandrą Sa
vickienę, švogeri Ignaeą ir ją 
šeimynas, 2 brolius: Juozapą 
ir Kazimierą Kazuknuskius tr 
daug kitų giminių: o l.ietuvoj 
motiną. 2 seseris ir 2 brolius

Velionė buvo na.rė Gyvojo 
Rožančiaus. Amžinojo Rožan
čiaus. Apaštalystės, šv. Kazi
miero Seserų Rėmėjų tr Tei
sybės Mylėtojų dr-jų.

Kūnas pašarvotas 917 W. 
34th St.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 5 d. U namą 8 
vai ryto bus atlydėta J Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. _ Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dtaugus-ges ir pažy- 
stamus-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, sū
nūs, Sesuo. švogeri*. Uniilial 
ir Giminės.

laiidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1188.

ANTANAS BIELSKIS
Mirė gruodžio 1 d., 1935 m.. 

3:15 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo iš Telšių apskr., Liukės 
parap., Rudupių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 me
tus.

Paliki/ dideliame nuliūdime 
i 2 sūnus: Theodore ir Antaną. 

:t dukteris: Sophiu. Heren l? 
Jean, brolj Tumošių. ir brolie
nę Antaniną, 2 seseris; Julijo
ną 1 tashir.skienę Ir Oną Janu
šauskienę, 2 švogerius: Juoza
pą Rashinską Ir Kuzimleną 
Janušauską ir jų šeimynas Ir 
daug kitų giminių: o Lietuvoj
aeserj Agotą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės (vyks ket ztrtadle- 
nj, gruodžio 5 d. IS J. F. Eu- 
delklo koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlydėtas J šv. Kryžiaus 
parup. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pa mald au už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. '

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs. ISnklerys
limitai, Brolienė. Seserys, švm 
gerlui Ir Giminė*

iMidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, TeI. YA ltds 1741

leidęs tėviškėje, gavau nuo1 jau susiplanavo' vietinius ir 
vyskupo labai linksmų platesnės lietuvių visuomenės 

darbus.
Naujosios bažnyčios tada bu 

vo tik beizmentas. Kun. Alba
vičius susišaukė savo parapi
jomis ir paklausė jų ar jiems 
užtenka tas beismontas. Žino
ma, kad ne. Taigi, tuojau prie 
darbo.

savo vyskupo
v • • ą ąizuną .

Ta žinia buvo, kad jaunasis 
klierikas važiuotų Romon stu
dijuoti ligi sulauks pilnų me
tų dėl įšventinimo. Taigi 1910 
metais išvažiavo Romon, ir į- 
stojo Grigaliaus universitetan. 
Baigė šį universitetų su aukš
tu laipsniu — licentiatu šven
tosios teologijos (S.T.L.).

Sulaukęs dvidešimts dviejų 
metų kun. Albavičius tapo į- 
šventintas kunigu Romoj, gruo 
džio 21 d., 1912 metais. Jį į- 
šventino a. a. kardinolas Res- 
pighi.

Jaunas kunigas, pilnas en
tuziazmo, atvyko Amerikon ir 
čia .tapo Kardmolo Mundelein 
paskirtas asistentu Šv. Jur
gio parapijoj, kur išbuvo ke
turis metus. Tuomet klebonu 
buvo a. a. džiakonas M. Krau- 
čiūnas.

Kardinolas Mundelein pašte 
bėjęs gabumus ir širdingų 
triūsų' kunigo Albavičiaus, pa
skyrė jį klebonu Dievo Ap
vaizdos parapijos 1918 metais.

A.fA.

žnyčių dedikavo birželio 11 d.
1927 metais.

Bažnyčioj randasi labai di
deli vargonai, kurie nevien 
patinka varg. K. Saboniui gro
ti, bet ir visiems žmonėms 
klausytis. Bažnyčios langai y-

! pač labai gražūs. . OF BITTER WINE
j Parapijoj klebonas Albavi- ; komiteto sv. Kryžiaus ligoni- ‘ ___________
I čius padarė ir kitų pagerini- j nės. Joįeph Triner Company' Chicagoimu. Įtaisė salę. Mokyklų at
remontavo.

Šiandie parapijos nuosavy- 
$350,000, o skolos 

šioj parapijoj beliko tik $80,- 
000.

Parapija jau seniai būtų iš- . 
mokėta jei iš šios kolonijos

VENETIAN MONUMENT £ū., INC.

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman >703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

GAY

DIGNimU

ate

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

---------o---------
Didžiausia paminklų dirbtavė 

Chicagoj
---------o--------

Suvirš 50 metų prityrimo
--------- o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
----------- o-----------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
Z

arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
. Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ONA CIESUNA8
(po tėvai* .tinleiksltė)

Mirė gruodžio 2 d., 1935 m.,
2 vai. ryto, sulaukus 38 metų 
amžinus

Kilo iš Lietuvos, Kauno 
miestelio.

Amerikoje Išgyveno 38 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą vyrą Stanislovą.
3 dukteris: !Oną, Stanislovą Ir 
Thej.'są, sūnų Stanislovą, moti
nų Joanną, tėvą Simoną, 2 
brolfim: Wllliatn ir Stanislovą 
Judeikius. 3. seseris: Catherine. 
Beatriče ir Veroniką. Ir daug 
kitų giminių.

Kūnus pašarvotas 12128 
Lowe Avė., We'st Pullman.

laidotuvės jvyks trečladlen), 
gruodžio 4 d. Iš namų 8:80 
vai. ryto bus atlydėta J Sš. 
Petro Ir Povilo parap.. bažny
čią. kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta Į flv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus-geH ir pažy- 
Hlamus-uM dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: V y m* Dukterys, 
Sčnv»»s, BroMai, Henerys ir 04- 
mlnė*.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YAIlds 1741

MAGDELENA
ZAKARAUSKIENE
(im tėvais Itlaževlėlūlė)

Mirė gruodžio 2 d.. 1935 im., 
1:30 vai. ryte, sulaukęs 47 me
tų amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr., Jur
barko parap.. Jurbarko mies
telio kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, 2 sūnus: Juoza
pą ir Bronislovą, dukter) Vero
niką, 2 pusseserls: Oną Knlč- 
kienę Ir Petrę Zigmonticnę Is 
gimines.

Kūnas pašarvotas 9352 H. 
Woodlawn Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, gruodžio 6 <1. Iš namą 8 
vai ryto bus atlydėta ) Visų 
dos už velionės -ONAČKe.UIrt 
šventųjų parap. bažnyčią, Itosc- 
lunde. kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Pus- 
seserės ir filminės

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp Tol, notlpvnrd 3203

VINC’KJUTAH VAITKEVIČIUS
Mirė gruodžio 1 d.. 1 935 tn., 

4:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo Iš Tauragės apKkr., Kal
tinėnų parap., Bltaučlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 29 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mol'-ri Antaniną, po pirmu vy
ru Urbonienė, 2 posūniu: Anta
ną ir jo šeimyną ir Kasparą 
ir Jo žmoną, podukrę Kon
stanciją. 2 seseris: Antelę Tii- 
mašaitlenę ir Ivaną Dovlatio- 
nę. Ir švogerius ir gimines; o 
Lieiuvoj seserį Mikaliną.

Vėlionls gyveno West HldėJ 
per 25 metus, Roseiande 2 
metus.

Kūnas pašarvotas 107 54 So. 
Perry Avė., Itoseland.

laidotuvės jvyks trečladlen), 
gruodžio 4 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus alydėtos J Aušros 
Vart,ų parap. bažnyčią, kurtoj 
)vyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. P» pamaldų 
bus nulydėtas J Sv. Kaslmlero 
kapines

NuoMndŽial kviečiame visus 
glmineH, draugus-ges ir pažv- 
ntamim-M dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Niriifldę: Moteris, RomūiiIoI, 
PiMhikrė, Scserysę švogertal Ir 
lasSiii'-.

Laidotuvių direktsrius 1a- 
chawlcz. Tel. PULIman 1270
arba CANsl 2516.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONE sustiprina nervus, pa

baiso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
liško veikimo viržklnlmo organus, už
tikrina ramų miegą, lr pataiso abeiną 
sveikatą.

NUOA-TONE Jau yra vartojamas 
per 46 metus, per tą laikotarpi )is 
Įrodė esąs labai pagelbingas kilpinėms 
ir liguistiems vyrams lr moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUOA-TONE. 
Parsiduoda visose valstlnyčlose. Gau
kite tikrą NUOA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL 
— Idealų Ltuosuotoją vidurių 26o tr 
5»o.

Schoolgirl, honis- 
wife, athlete and sn> 
dent, cooservative 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Sham
poo Oil Tint.

Thit remarkable treatment ia 
the only abampoo oil tint that 
cleanses, reconditions and tinta 
the hair in one short operation. 
Whetber you simply waoi to 
reatore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROL will do 
it eaaily, oaturally and m per- 
fectly your elosest friend ca»- 
not detect it. Arratigt įtr 
unly tpf>orntmt*t »r
M.il dus coapoa vnth a rtirm-inck 
orand of rour hair snd ve vili ire*t ta 
«ad rttarn it, ponpeid, sekta our rvcm» 
Bcodsiioos for CLAIROL tratatraL

ggvgRLY KING. CoosultaaaBAU BEAUTY GUILD
sae-4*2 xr. 4«th St. Nev York dm.

Millions prefer it to 
mayonnaise-

O Mintele Whip in iifftftnt—deli- 
cioun! The time-honored ingredi- 
ento of meyonnaiM and old-fath- 
i< >n«d boiled drenaing are cnmbined 
in e new, nkillful way. Given the 
long, thorough beating that Frcnch 
chcfa recommend for idcal flavor 

and nmoothneea - in 
the Miracle Whip 
beater thet’a txtlu- 
sitt with Kraft.

1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 VVest 46th Street

Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė 

Phone YAJRds 1741—1742

LacMcz ir Suneš2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

S. C. Lachawicz 42-4-1 K. KKSth St. 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

J. Liutevkėus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radaus
S. M. Skudas

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West I8th Street 
Phone CANal 6174

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742



Vajininkų Armija Didėja

Džiuginančios Žinios iš Wisconsino Vai. 
ir Amerikos Vakarų

Ruošimasis dienraščio ‘Drau iš vakarų pusės. Omaha, Nebr., 
go’ dideliam vajui, kad į kie-, klebonas, 'žinomas patrijotas, 
kvieno lietuvio kataliko š va-į rašytojas kun. J. Jasevičius 
rius namus eitų ir švarus, ka- į praneša, kad šiame “Draugo” 
talikiškas laikraštis, o ne koks ' vajuj nepasiliks ir vakarai. 
Jlamštas, kuris nuolatos mui-J Ir ig to miesto neužilgo pa
kilia, išnaudoja ir tyčiojas iš skelbsime vajininkų. Laukia- 
Ivenčiausių to namo gyvemo- me taip pat žinių iš Iowa vai. 
jų įsitikinimų, eina visu sma- i miesto Sioux City, kur klebo- 
rkumu. Vajininkų armija kas- nu yra uolus lietuvybės palai- 
dien didėja. Iki šiol į užsire- kytojus tenykščių lietuvių ta- 
gistravusių vajininkų Chica-; rpe kun. Česna.
goj skaičių įsirašė dar vienas 1
vajiųinkas - vestsidietis biz
nierius Lapinskas. Greitu lai
ku tikimos sulaukti žinių ir i

Nedid.lė kolonija stos į lenk
tynes su didelėmis

Smagi žinutė atėjo iš nedi- 
i.š kitų Chieagos ir apylinkės I delio Illinois vaL Herrin mie. 
kolonijų.

Šv. Jurgio parapijos salėj pra
sidės bazaras, kuris tęsis šeš
tadienį ir sekmadienį. Dabar 
advento metu, kada šokiai ir 
kitokie pasilinksminimai yra 
draudžiami, bazaras yra tin
kama pramoga. Reikia tikėtis 
hridgeportiečiai pasinaudos ta 
proga. Taigi atsiminkime tris 
bazaro dienas — gruodžio 6, 7 
ir 8 dd. Šv. Jurgio parap. sa
lėj. Vietinis

DAINUOS CHICAGOS LIE
TUVIŲ CHORAS

KALBĖS DR. DUNDULIS

Šiandie 7 vai. vak. užsista- 
tę radio ant stoties WGES, 
galėsite smagiai valandų pra
leisti beklausant smagių dai
nų, gražios muzikos bei įdo
mių kalbų. Šj sykį dainuos 
Chieagos Lietuvių vyrų elio-

PALANOOJE STATOMA 
DAUG NAUJŲ VILŲ

KAUNAS. — šiuo metu

Naujas Šen tįsta s, T>r. Teo
doras M. Kolčiakas atidarė de 
ntisterijos ofisų 717 N. Pauli
na St. Daktaras Kolčiakas bai
gė mokslus Loyola universite
te su garbingais atsižymėji- 
mais už savo gabumus moksle. 
Dentisterijos profesoriai, pa- 
tėmiję pas jį nepaprastus ga

istelio. M. Rovaitienė, Liet. R.
Didelis judėjimas Wisoonsino Katalikų Sus-mo rašt., prašo ras ir P° vadovyste K. Stepo 

valstybėj I jQ jražytį j vajininkų skaičių, navičiaus yra pasirengęs iš-
Sheboygano kleb. kun. J. (“Mielai sutinku stoti į “Drau pildyti daug gražių dainelių,

Klikas, Kenosha kleb. kun. A-'gQm vajaiu Veikėjų eiles ir, o Šios dainos bus sujungtos 
ndriušis ir Milwaukee - Rn-Ikjek «.-aiė<Iaina dirbsiu kat. su gražia muzika, įdomiom " p
cine kleb. kun. J. Martis pra- 'spaad“s praplatinimui”. Atsi- kalbom bei svarbiais praneši- 
neša, kad Wisconsino yalsty- minu& priežodi> kad raažas ku. mais, kalbės dr. T. Dundulis,
bėj ruošiamam vajuj bus sma- pstag dideĮį ve?im^ parveži&j Leidėjai šių programų, Peo-
rkiai dirbama. Senas kat. spau rtikia kad Rovaitienė.........................................__ „ * o _____ _________~
<oe platintojas Mandravickas būsimam vajuj ne vienų vaji- paseks žinių apie kalėdinius Northsidiečiai tu_
iš Kenosha Wn,, jau uzsire- didesnių miestų guva. pirkimus ir t.t. Todėl reikia dentisterijos
gistravo. Neužilgo pasgelbsi- j ožio ra. nepamiršti pasiklausyti. ■
Ine vajininkus ir iš kitų Wis. ! * Rap. WGES
vai. miestų.

Džiuginančios žinios Iš 
vakarų

zuotis dentisterijos šakoj, kad 
prisirengus užimti profeso
riaus vietų. D-ras Kolčiakas

pstas didelį vežimą parveČia, *’*" pakiausg rimto profesorių pa-
s plės Fumiture Co. krautuves f . • > • . . T ,V * 4- -m »i •»» mnlroln Itarimo ir tęsia mokslų Loyola

daktaru.

Rytoj pranešime naujų ži- į 
nių. iš kolonijų į rytus nuo Į BALSUOKIME VISI

Džiuginančios žinios ateina Chicago. Tajaus vedėjas

VIETINĖS ŽINIOS
L. VYČIŲ BASKETBALL 

LYGA ATSIDARO KETVIR
TADIENĮ, GRUODŽIO 5

Pirmų ketvirtadienį gruod
žio mėnesio puikioje St. Ritas 
lligh Scliool gynmasiume, prie 
<>3rd St. ir Oakley Ave. (ne
toli Western Ave.) lygiai 7 
vai. vak. prasidės pirmas šių 
metų L. Vyčių lygos žaidimas.

L. Vyčių organizacija yra 
vienatinė grynai Amerikos - 
Lietuvių Katalikų Jaunimo or 
ganizacija. Per pereitus devy- 

metus

tydą ir pagalvoti ar verta už
sitraukti taip didelę skolų.

Mes rodos taksus mokame, 
net ir per aukštus, bet klau- . .
Simas kur tie mūs, pinigai stat’'mJ° dar'
dingsta. Aš patarčiai), kad baL YPatln«al s“ ><s>davunu
visi tie, kurie pilnai užaimo-'varonu..mokytoj, stangos 
, a , , -x , i sanatomios praplėtimo dar-kate savo taksus, eitumėt bai-., . „ . ...a. , . 7 . -.r- x »a». Pne Basanavičiaus gat-suoti, bet protingai. Miesto •
darbininkai ir jie turėtų žino-. 
ti, kad skola turės būt atmo-

vės jau išaugo didžiuliai Prie 
gausko namai. Pasak Palan-

, . , v. v. . gos burmistro Kraujalio, ikiketa ir dar su nuošimčiais. . . ,. , . , , ateinančių metų vasaros ku-Darbininkai, irgi turi balsuo- . . . . .. . . *7 v • rorto sezono bus pastatytati protingai, žinote vvručiai, , - . •, m • •.. x. j. .. . . * . x 15 nau^ Talffb va saro*jus Šiandien dirbate nuėsto ateinan{ias metai ali
dnrb, o ryt gal jus .svarys . ir w
o skola bus užtraukta, turėsi-1____________
te atmokėti. Balsuokite visi.
balsuokite protingai.

Pilietis

ŠAULIO KUN. PETRELIO 
KŪNAS PERVEŽTAS f 

PERLOJĄ

PAŠTO VALDYBA LEI
DŽIA METRAŠTĮ

KAUNAS. — Teko patir
ti, kad pašto valdyba netrų- 

. kus išleis savo metraštį, ku-1 
' riame bus aprašyti visi pašto 
valdybos atskiri] skyrių dar-

KįAUNAS. — Pasižymėju- bai ir bendrai pašto, telegra- 
. .. .. šio partizano ir šaulio kun. fo ir telefono tobulėjimas ir

Petkelio kūnas lapkričio 17 plėtimasis nuo pat nepriklau-., 
d., sekmadienį, iš Pivašiūnų somybės pradžios ligi 1934 
pervežtas į Perlojų iškilmin- metų pabaigos. Ateityje paš- 
gai palaidoti. Laidotuvėse da to valdyba leisianti kiekvienų 
lyvavo Perlojos, Pivašiūnų ir metų savo, darbų metraštį.

Northsidietis

turį pinigų mokėti algų dar
bininkams. Sumanė užtraukti

c Šiandie, gruodžio 3 d. Ciee- paskolą sumoje $93-5,000 (hond 
voj įvyksta ekstra balsavimai issue).
bonų (bond issue) reikale. Mie Į Visi piliečiai šiandien turė- 
sto valdininkai turi dauu fi- tų eiti balsuoti, o ypač namų

"777 ~ . ... ... ..nansiniu trūkumų; verkia ne- savininkai turėtu atkreipti a-1933 m tais ir žaidė 124 bield, > n r
Artillery armory dėl sukėlimo,
fondo Dariaus Girėno Pamin
klo. Šis tymas susidėjo iš visų ; 
žymiausių L. Vyčių lygos žai-, 
dejų. '

Šių vasarų kada žymiausi 
lietuviai sportininkai vyko Lie 
tuvon į viso pasaulio lietuvių 
kongresų kaipo olimpijados 
tymas, visi devyni basketbo- 
lininkai buvo L. Vyčių žaidė
jai. Iš viso vienuolikos atletų 
vien tik du, Jonas Knašas bo-

“Draugo” Knygų Skyrius

ksininkas ir Emtna Shemaitis
nis merus šioji organizacija piauUik(, llchuvo buVę L. Vy- 
yra užlaikius vienų iš žymiau
sių ir smarkiausių sporto se
kcijų Chicagoje.

Praeityje daug buvo rašo
ma amerikoniškoje spaudoje a 
pie šios lygos ir jos auklėti
nių veikimų. Šios lietuvių ly--

c.ių nariais.
Iš šių faktų matome, kad 

L. Vyčių lyga yra daug prisi
dėjus . prie pakėlimo lietuvių 
garbės svetimtaučių tarpe. Dn 
bar, kada istautėjimo baimė 
ėmė gųs<linti visus Amerikos

gos auklėtiniai, kurie pradžių lietuvius patriotus, tai L. Vy- 
padarė savo tarpe, vėliau žai- čių sportininkai stovi kaip 
dė su žymiausiomis šio mi>s- ąžuolai, pavyzdingi Lietuvos 
to komandomis. K of C, kuri vaikai

MALDAKNYGES
1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina ................. 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais............................... 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais......... 40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ............................ 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknvgė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab........................1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab............. 1.25
13. Pulkim Ant Kebų, juod. paprastais virš., kaina__ 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina........1.75
14. Pulkim Ant Kebų, odos viršeliais ............................  2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ............1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais  ....................... 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais .........  1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų jau ne
dali" beturime, mokestį galite siųsti.Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Ave., Chicago, III.

Buy gloves with what 
It savęs

Ner.lk mokėti 69c. u* 
dantų moati. Llsterlne To 
oth Put« raunama po Ifio 
tcnyk. kaip (erai ji vai 
kia. J* vartotadaman p*, 
matu. sutaupai II ••

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Pakeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem p.o $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY

GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago

kitų Alytaus rinktinės šaulių 
būriai, šaulių s-gos ir Aly
taus rinktinės štabų atstovai 
ir visuomenė. Kun. Petkelis 
kovų dėl Lietuvos neprikl au- 
somvbės metu gyveno Perlo
joje, kur jo rūpesčiu buvo 
suorganizuotas didelis ir stip 
rus šaulių būrys. Kun. Petke
lis buvo šaulių Žvaigždės ka
valierius. Jis mirė ši pava
sarį ir laikinai buvo palaido
tas Pivašiūnuose.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 1 

DIDĮ STIPRUMĄ sn GREITU ( 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-' 

MU, kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl E 
Panedėllo, Beredos Ir Pėtnyčlot 

vakarais 6 lkl 8 
Telefonas CANal 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 0600

Telephone: BOUIevard 2800
i Joseph J. Grish
! LIETUVIS ADVOKATAS 
I 4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Roekwell Street 

- Telephone: REPublic 9723

Rez
I

Halsted Exchange 
National Bank

ę 19th PI. and Halsted St

1460 No. Paulina St. 
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

yra viena iš geriausių lygų 
Chicagoje, yra nuo L. Vyčių 
lygos paėmus nemažiau kaip 
50 geriausių žaidėjų. Kiti Chi
cagos žymūs tymai kaipo- “Li- 
fschulzts Freigbts”, “Trains 
Ushers”, “Duffy Florals”, 
“Fouąuette Books”, “Toman 
Boosters”, “Kumskis Boost- 
etrs”
gles” visados turi daug lietu 
vių žaidėjų savo tarpe, kurie 
auklėti L. Vyčių Baskethall 
Lygos”.
“Lituanica s ir Olympijados 

Tymai - Vyčiai”
Žymiausi lietuvių žvaigžd

žių tymas yra Litnanicos ty
mas, kuris buvo

Chicagos lietuvių vardą jie 
kels ir toliau, jei tik mes pa
dėsime jiems paramą atsilan
kant į šiuos žaidimus, kas ke
tvirtadienio vakarą, St( Ritas 
gymnasiume. Įvyks keturi žai 
dimai kas ketvirtadienį, pir
mas prasideda. 7 vai. — pas
kutinis 10 vai. Visos koman- 

ir “Wolfbergs Blue Ea- (|()S ,ik j5
vių katalikų jaunimo, kurių 
iš viso yra netoli 200 žaidėjų.

Lietuvis

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir PaT^ra-m 
Pirmas Morgičius

Priimam Ltetuvlikna Romia DPI Atnaujinimo arba Umokamc Caah 
Visokios Rūfiirs Insurance — t’icnics, VPaulos, Autoinobllly,

Stiklų Ir tt.

BAZARAS
BRIDGEPORT. — Ateinan- 1 

suda rytas tį penktadienį, gruodžio 6 d.

JOI IN l>. EVCAI.P 
I OANS .md INSl 'RANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mnrtgičm arba 
apdiaudos ,iuo ugmiN, vėjo etc. atsmauk

840 Wcst 5 3rd Street 
TELEFONAS: YAKds 2790 a. b., 2.9i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
‘ U.\s I IM J | ,

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaros, Pia
nai parduodami lengvais iš
mokėjimas. Pilnas kursas 
lekcijų dykai.

12 Basų Accordionai už
'19,50

48 Basų Accordionai už
*49.50

80 Basų Accordionai už
*69.50

120 Basų Accordionai už
*99.50

Accordionai padaromi ant 
užsakymo

los. F. Brink, ln.
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tet Boulevard 4705-8167

Lietuvių programas: NedCltoJe ifl 
stoties WCFL nuo S Iki t vai. 
po pic-tŲ. Oalt prlsllyglntl prie 
visų “Chain” programų, su pa
tyrusia didele orkestrą Ir dalno 
mis.
Programas finansuojamas Ir lei
džiamas Budriko.

J

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien 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 '"SS, S Sedan 67, garant. kaip naujas......................... SB45.
BUICK '36. 6 Sedan 47, daug ekstras, garant........................ HB5.
BUICK '34, 6 Sedan 67, labai puikiam stovy,..."................ 746.
BUICK ’34, 5 Coupe 68. kaip naujas, garant.......................... 746.
BUICK '33. 6 Coupe 68, tobulam stovy...................................... 496.
BUICK *33-, 2-4 Sport Coupe, geram stovy,...,..................... 406.
BUICK ’33. 6 Club Sedan 91, gražus karas........................... 606.
BUICK '33, 5 Coupe 68, tobuloj tvarkoj.................................... 646.
BUICK *32, 6 Coupe 96, labai pulkus karas............................ 460.
BUICK '32. 6 Sedan 87. gerai bėga.............................................  460.
BUICK '32, 6 Sedan 67, idealuft kelmynai.................................... 306.
BUICK '31, 6 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............ 296,

CADITxIxAC '32, 5 Town Sedan, labai pulkus karas............ 996.
CADIL.L.AC *32. 6 Sedan, tobulam stovy................................... 8»6.
CAT»ITxIxAC '31, 5 7own Sedan, gražus karaa.......................... 446.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj.......................... 196,

CHRYSLER *36, 6 Sedan. trunk. kaip naujas, garant.......... 796.
DODOE '34. 6 8edan 2 durų, labai kvarus........................... 446.
LA SALLE '31, 6 Sedan, labai puikiam stovy......................  376.
LINCOLN '30. 6 Sedan. gražus karas...................................". .. 296.
PACKARD *82. 7 Custom Sedan, tobulam stow.................. 776.
PACKARD '80, 7 Sedan. geroj tvarkoj................................ .. . . 296.
PONTIAC 8 '36. 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PECIAL 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy................................. 496.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4-100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05

S
.]


