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ITALIJA PARENGIA AKCIJAI KARO 
L AIV YN A

LAVALIS YRA PRIEŠINGAS KOKIAI 
NORS KARO SANKCIJAI

Etiopiečiai numušė italų lėktu
vą; žuvo lakūnas

ROMA, gr. 26. — Patirta,, PARYŽIUS, gr. 26. — Pr-
ka<l diktatoriaus Mussolinio 
įsakymu Italijos karo laivy
nas parengiamas akcijon. Ap
ie 13,000 specialistų pašauk
ta laivyno tarnybon. Tai tie 
visi, kurie seniau tarnavę ka
ro laivuose, daugiausia prie 
patrankų ir šovinių.

emjeras Lavalis rytoj eis par 
lamentan aiškinti Prancūzi- 
jos nusistatymų užsienio rei
kalais. Jis gins savo akcijų 
italų etiopiečių taikos plano 
reikalu. Nežinia, kų parlamen
tas atsakys jam.

Premjeros šiandien aiškino 
kad. Prancūzi-Kalbama, kad laivynas pa- i nūnisteriams,

rengiamas “dėl visak'o,” tai 1 ja ir 4oliau dirllB taikos rei' 
yra, nepaprastiems įvykiams. I kalui ir "'‘Panaudos jokios
jei T. Sąjunga paskelbtų žl- | karo akc’Jos’ kaiP ll«al Itali- 
balo “emtargo.“ "<-pn>vokno» didžiųjų val-

Spėjama, kad Anglijos užs.'' ht>'bi'-L h“valis ži,w-
reikalų sekretorius Edenas, kad Muasolin. vengs provo- 
rasi, ir spirale už tai kad pa- ikl Pat paskutinųjų.
skelbus žibalo ‘‘embargo.’’

HARRAR, Etiopija, gr. 26. 
— Etiopiečiai .šiandien numu
šė vienų italų lėktuvų pietry
tiniam karo fronte.

Pašautas lėktuvas buvo pri
verstas nusileisti. Du lakūnai 
greit pasislėpė ir paliego. 
Trečiasis gi sugautas ir už
muštas.

AREŠTUOTIEJI PALEISTI KALĖDŲ DIENA
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POPIEŽIUS APGAILI, KAD PASAULY 
GYVUOJA NERAMYBE

•VATIKANAS, gr. 26. — to verta.
Kūčių vakarų 34 kardinolai Didžiai apgailėjo katalikų 
sveikino Popiežių Pijų XI su persekiojimus Rusijoj, Mek- 
Kalėdų švente. sikoj ir Vokietijoj. Sakė, ko4

Šventasis Tėvas reiškė gi- tie persekiojimai baigsis Baž- 
lr.us apgailėjimo dėl siaučian- nyčios triumfu, kadangi Bai- 
čio karo ir, abelnai, dėl gy- nyčia nenugalima. Kaipo to- 
vuojančios neramybės visam kia visados susiduria su at- 
pasauly. Sakė, kad ramybės kakliais priešais.
sulaukimo viltis neišsipildė, Popiežius išleido enciklikų 
tačiau nereikia nusiminti. Tai apie kunigystę, Enciklikų iš- 
tokia Dievo valia. Dievas grų- leido ryšium su fraujų. kardi- 
žins ramybę, kai žmonija bus uolų paskyrimu. į 1

LUB. KORNEnb NIEKO 
NELAIMĖJO

Angliška spauda paduoda, 
kad lllinoiso gubernatorius 
Horneris nieko gera ‘ neatfcie- 
kė atlankęs prezidentų Roo- 
seveltų.

KALĖDĮĮ IŠKILMĖS 
uEi LIEJU J£

BETLIEJUS, Šventoji Že
mė, gr. 26. — Kaip kas me
tai, taip if šįmet Kūčių va-, 
karų, ir per naktį ir vakar 
vyko iškilmės Gimimo bažny-

Kiek žinoma, Mussofini T. 
Sųjungos tokių akcijų laikys 
karo žygiu.

NUIlIDnt UNIJOS 
MMSTERIS

čia,

su

ŠANGHAJUS, gr. 26 
Karo stovis paskelbtas 
Nankinge ir .Hankowe.

Tas padaryta ryšium
Kinijos geležinkelių vioemini- 
sterio |Fang Yu-jen nužudy
mu čia prancūzų koncesijoje.

Nužudytasis buvo japonu 
šalininkas. Tad žmogžudystė 
yra politinė.

Nužudytojo šoferis pasako
ja, kad žmogžudžiai buvo du, 
kinietiškai apsirengę. Septy
nis šūvius iš revolverių pa
leido ir paspruko.

Japonai tad ir pareiškia, VIENAM DOLERIUI PENKI 
kad Kinijoj tokia netvarka RUBLIAI
negali būt pakenčiama ir rei-

MASKVA, gr. 26. — So
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad pradėjus sausio m. 1 d. 
Rusijos valiutos rata mainy- 
boje bus penki rubliai vie-

TOKIJO, gr. 26. — Žinio- liam doleriui ir šios ratos bus

HAILE MELDŽIAS UŽ 
TAIKĄ

DESSYE, Etiopija, gr. 26. 
Imperatorius Haile Selassie 
išleido atsiliepimų Amerikai.

Teisėjas Holland Kalėdų dienų nuvyko į teisino rūmus, kad paleidus areš
tuotuosius už mažus nusikaltimus, daugiausia už girtavimų. Tuo būdu išlais
vinti šventei. Teisėjas Holland (kairėje) žiūri, kai areštuotas Louis Tikoski 
pasirašo laidų. Kiti areštuotieji laukia tokios pat procedūros. (Acme Photo..)

Gubernatorius norėjo gauti čioje. 
kiek fondo bedarbių šelpimui. Gausingi būriai maldininkų 
Tas nepripažinta. Be to, jis krikščionių iš įvairių pasan- 
norėjo, kad prezidentas rem- ho dalių su giliausiu susikau
tų jo, gubernatoriaus, kandi- pimu meldėsi toje vietoje, kur 
datūra į gubernatorius. Ir tas prieš porų tūkstančių metu

TRYS KARININKAI ŽUVO 
GAISRE ,*

W/ATERBURY, Vt., gr. 26. 
:— Šiandien anksti rytų gais
ras sunaikino dideles meili
nes patalpas Civilian Conser

DIDELĖ KATASTROFA 
ANT GELEŽINKELIO 

VOKIETIJOJE

PRIEŠ KELLOGGO BRI- jam atsųkyta, kadangi Chica- gimė pasaulio Išganytojas,
go majoras Kelly sudaręs at- Pasiskirstę grupėgųf iuaĮkVUANUO PAKTĄ skirų demokratų politinę tna-.ninkai giedojo Kalėdų Iries-

GROSS HERTNGEN, Vo 
kieti ja, gr.' 26. — Berlyno •

vation Co'rps karo veteranų Baselio ekspresinis traukinys [:(>ngre8ūi sumanymų, kad 
stovykloje. Veteranai dirba'Kūčių vakarų užLėkė ant 1°- panaikinus žinomų tarptauti- 
prie statomos vienos užtvan* kabo traukinio, stovėjusio n| Kelloggo Briando paktų.

kurį Amerika pasirašius. Tas 
įvyko prezidento Coolidge ad
ministracijos laikais.

šmų, į kurių neįeina gub.
WASHINGTON, gr. 26. — .Hornens.

Kongreso atstovas Tinkham, Laikraščiai pažymi, kati 
resp. iš Mass., pareiškia, kad Horneris visų laikų buvo 
po Naujų Metų jis įduos ištikimas prezidentui ir šian

dien jam už tai taip skau-( 
džiai atsimokama.

mes.

kos. šalia stoties su keleiviais.
, .. . . ^Gaisre žuvo trys atsargos Ekspresinis traukinys nu-Kalėdų proga J.s ragina A- _ du #.

menkų, kad u melstųsi už . , .. , v , .7. . . ivienas leitenantas. Keletas aspasaulio ramybę ir taikų. Jis x ,* J x menų sužeista, tarp kūnų y-

ŠALTIS IŠTIKO OIHCABA 
PER KALĖDAS W

Nepaprastas šaltis trumpų 
laikų ištiko Chicagų Kalėdų 
dienų. 12:30 dienų užregis
truota 2 laipsniai Žemiau 0. 
Po to temperatūra palaip-

Namų nuomų reikalų teis- 8tliui ėmė kUti k 7:00 vokft-

TEISĖJAS NUSPRENDĖ, 
KAD IŠSIKRAUSTYTŲ

vagonų su

taip pat meldžiasi, kai prie
šas terioja jo valdomų kraš-

kia, kad kas svetimas tvarky
tų krašto reikalus.

JAPONAI MONGOLIJOJ

ra trys atsargos leitenantai.
2,100 veteranų įgyvendinta 

stovykloje. Žymi jų dalis y- 
ra išvykę namo šventėms.

Buvo pošaufkiti ugniagesiai 
iš čia ir Montpelier. Trūko 
vandens kovoti su gaisru.

Gaisro priežastis nėra 
žinoma.

traukinio keletu 
žmonėmis,
vietos užmušta, apie 22 sun- 'dingas daugiausia Britanijos 

imperijai. Prezidentas Roo-

Atstovas Tinkham pareiš-;
36 asmenys ant kia? kftd tag paktag yra nau-l^. re jau buv0 25 auk^i&u 0

kiai sužeista ir 50 lengviau 
sužeista. Ekspresinio trauki
nio keleiviai tik supurtyti.

Gelbėjimo darbas buvo ap
sunkintas esant dideliam 
šalčiui.

PAKVAIŠĖLIO BAISUS 
DARBAS

ANGLIJA DRAUGINGA 
VISAM PASAULIUI

seveltas šiandien laikosi to 
pakto ir tuo būdu remia Bri
tanijos imperijos interesus — 
britų imperijalizmų.

LIETUVOS KOMUNISTAI 
BRUZDA

mis iš Mandžuko Mongolijos 
pasienio, temai vyksta Mand
žuko kariuomenės (ir japo
nų) susirėmimai su mongalų 
kariuomene.

Anot bolševikų, japonai de
da pastangas užgrobti Mon
golijos dalį ir prijungti Mand 
Žuko valstybėm

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KINIJOJE

©ENGTU, Šechwftno pro
vincija, Kinija, gr. 26. — 
Pietinę ftechwano provincijos 
dalį ištiko didelis žemės dre
bėjimas gruodžio 18 d.

Sunaikinta eilė sodybų ir 
žuvę tūkstančiai 'žmonių. 
Smulkesnių žinių apie katas
trofų dar neturima.

laikomasi visose užsienio 
transakcijose. Sovietų vyriau- PHTLADELPHIA, Pa., gr. 
sybė, su reta išimtimi, nemo- 26. — Baisi tragedija įvyko 
kės užsieniams svetima valin- vienuose namuose Kūčių va

karų.
J. W. Rodgers, 55 m. amž., 

buvęs policmonas, įsiveržė į

ta. /Visi turės pripažinti ir 
priimti rublius.

BOLŠEVIKAI ŠVENČIA, 
BET NE KALĖDAS

MASKVįA, gr. 26. — Čia
gyvenų svetimšaliai 
Šventė Kalėdas. Juos pasekė 
dauguma bolševikų — sus
pendavo darbus. Bet, girdi, 
jų šventimas nesusijęs su 
krikščionių Kalėdų šventės 
dvasia

Visoj Rusijoj yra uždraus
tas eglaičių pardavimas ir 
vartojimas.

'Vakar ir užvakar Maskvo
je siautė sniego pūga.

LONDONIAS, gr. 26. — An 
glijos karalius vakar dienų 
paskelbė atsišaukimų, kuriuo

kadangi pigiai apmokamas ir 
šalta dirbti atviram ore.

KALNAS. Gruodžio 14j Teisėjas pasigaili dirban- 
d. Kaune sulaikytas fotogra-; ir iškraustymą atį_
Las Mejeris Šapiro. Kratos patardamas, kad nors
metu pas jį rasta 4,000 egz. dalimis mokėtų nuomas. Iš- 
įvairių komunistinių atsišau- |xraryti gatvėn žmonės kur ga- 
kimų. Tardomas prisipažino H gauti priegiaudos Tfikstan-

kar davė penkias dienas lai-i. Podraug gerokai pasnigo, 
ko George Gibbsui, kad jis iš- f Vakar taip buvo )abai 
sikraustvtų iš buto, už kurį
nemoka nuomos. Niekas negali išaiškinti, iš

Gihbs paklaustas, kodėl jis kur ta šalčio banga atėjo 
nemoka nuomos, atsakė, kad Chicagon. Numatoma, kad ry-
neturi darbo. Girdi, jis dir- toj bus šilčiau, 
bęs WPA darbų, bet metė tai,

pareiškia, kad Anglija yra 
drauginga visam pasauliui. Ipriklausųs Lietuvos komunis- -jaj yra šių nelaimingųjų 

Karalių. aakw, kad Angli-14’ .r,’arti:'ai' bet “ kor Kav?"
ja pageidauja pasauliui tai-

savo pasimetusios žmonos na- taikų Jei iva’r’ll atsišaukimų rasta ir
atsišaukimus, nesako. Tarp ETIOPIJA PROTESTUOJA

vakar - __ šovė.

mus, nušovė žmonų, jos mo 
finų ir vienų iš savo trijų 
vaikų ir pats mirtinai persi-

Kai pakvaišėlis įsiveržė, jo 
žmona tuo laiku dabino eg
laitę.

PER MAŽA EGLAIČIŲ
Praneša, kad šįmet Chica- 

gai pritrūko apie 145,000 eg
laičių. Kūčių vakarų didelės 
kainos buvo mokamos už li
kusias eglaites.

kas mano kitaip, tas klysta. ūkininkus kurstančių. Vieni

ITALAI NUBAUDĖ 12 
ERITREJIECIŲ

ASMARA, Eritrėja, gr. 26. 
— Italų i policija nutvėrė 12 
eritrejiečių, kurie šnipinėjo 
etiopiečių naudai. Iš jų trys 
nuteista sušaudymui, o 9 — 
kalėti.

ŠUO SUKANDŽIOJO 
POUCMONUS

Karalius reiškia gilaus sų- jų reikalauja paleisti dėl Etiopijo& vyriausybė pasiun- kaž kaip įsigavo
® l A —z. • z* 4 «« zv « »v 11 1.1 1 * 1« zv •   . _ _ _ _ A     *   

DUi

ADDIS AB AB A, gr. 26. —1 Fienaa nedidis

jaunino visiema kraStama, jei r,aukl^ f,ulm4nO81ua uklTllnkuai tž protestą Ženevon prieS «»"»> antrajam anHte 
koriuos yra ištikusi kokia1 k,tnoa<‘ ,n,loma atkertai P™ Italiją, kori skleidžia iinlaa, «»k«ndHojn ten esamus 

riailih, neprisidėjusiems ūki- k#d vart„i(Į dom policmonns.
lunkams, dar kiti atsiSauki dllm ku)kBM Šautuvams. Btlo-į Poliomonams pavyko n j 
mai “J Lietuvos kūrinome.L .ja w nuginfija. ir P»«nangtl
rę,” skirti Suvalkijai. ______________ tų šuniukų.

nors nepalaima, arba nege
rovė.

GALESBURG, III., gr. 26. 
— Vyriausybės agentai čia 
užtiko pinigų dirbtuvę ir su
ėmė K. Ferguson, 38 ra. amž.

KAUNAS. — Ugi lapkr. 
30 d. Vilniaus Geležinio Fon
do Aukso Knygon įsirašė 312 

Patirta, kad šis žmogus pats asmenų, organizacijų ir įstai- 
vienas dirbo pinigus savoĮgų. Jiems šiomis dienomis 
namuose. bus išsiųsti pažymėjimai.

MANAGUA, Nikaragua, gr.
26. — M re. Timotea Lftines,
Matagalva miestelyje, pagim
dė penktinukus — tris mer- CRlGAGO IR APYĮ 
gaites ir du bernaičius. Visi |R®S. — Numatoma 
penki yra normalūs ir sveiki, temperatūra palengva

ČA.-.. _ ... .Jį

ORAS
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PO KALĖDŲ

Šv. Kalėdas praleidome iškilmingai. Ba
žnyčios prisipildė pilnos žmonių. Daugumos 
žmonių namuose taip j>at buvo šventės nuo
taika. Vieni kitus sveikino, pasisekimo ir 
laimės linkėjo. Per Kalėdas tikintieji gau
singai parėmė savo j»a ra pijąs, o prieš šven
tes — lietuvius biznierius, perkant pas juos 
įvairiausių namams reikmenų ir dovanoms 
daiktų.

Kaip būt gera pasaulyje visiems, jei 
žmonės kiekvienų metuose dienų gyventų to
kia dvasia, kaip Kalėdų dienų! Pirmoje vie
toje išnyktų barniai šeimose, religinis vei
kimas eitų platesne vaga ir daugelio neti
kinčiųjų gyvenimų pakreiptų į geresnes vė
žes. Taip pat būtumėm stipresni ir kaipo 
lietuviai. *

Dėl to pasistengkime, kad ne tik Kalė
dose būti religingais ir pavyzdingais lietu
viais katalikais, bet visuomet. Visais atžvil
giais mums seksis geriau gyventi, jei visuo
met pildysime savo religines ir tautines paį 
reigas. Ko stipriau būsime prisirišę prie 
savo bažnyčios, ko ištikimesni ir geresni 
būsime lietuviai, to būsime laimingesni

ŪKO TIK TAUTININKAI IR 
800IAU>«MOKRATAI

v ilines žmonių teises, kurias diktatoriai pa
neigia.

KUR ESAMA TIKRO PAVOJAUS

Japonija, žinodama, kad didžiosios Eu
ropos valstybės yra bejėgės, naudojasi pro
ga ir stiprinasi Kinijoj, užimdama jos teri
torijas. Jei kas išdrįstų pastoti jai kelių, 
Japonija kariautų, nes ji prie to yra gerai 
prisirengusi.

Užmušimas Kinijos vieeministerio Tang 
Yu-jen, japonų šalininko, Japonijos imperia
listinius apetitus dar labiau padidins. Ji tu
ri progų keršyti Kinijai ir jų pulti.

Keista, kad Tautų Sąjunga, susirūpinu
si italų fašizmo* imperializmu, nekreipiu dė
mesio į japonų groboniškumų, kur yra žymiai 
daugiau pavojaus pasaulio taikai negu bile 
kur kitur.

VOKIETIJOS FINANSINE BŪKLfc

“D, L.” rašo, kad Vokietijos finansinė 
būklė eina vis blogyn. Didelis Vokietijos 
ginklavimasis ir ruošimasis karui ištuštino 
visų valstybės kasų, iv Vokietija finansiškai 
labai nusmuko. Šitas finansinis nuamukiinas 
turėjo didelės įtakos Vokietijos valiutai.

Kad visuomenė susipažintų su Vokieti
jos valiuta, čia išdėstysime Vokietijos mar
kės rūšis.

Dabar yra Vokietijoje tokios markės rū
šys: Freie Mark (laisva markė — bankno
tai), Auswanderersperrmark (keliautojų ma
rkė). Kreditspernnark (kredito markė), Re- 
gistennark (registerio markė), Reisemark 
(Kelionės markė), Effekenspermark (efektų 
markė) ir Dawes ir Youngmark (Daweso ir 
Jongo markė).

Laisva markė yra tuklu markė, kurias 
kiekvienas Vokietijos gyventojas gali išsių

sų parapijos turtų suėda nuo- tykiai pradėtame dideliame 
šimčiai. Kum A. Petruitis tai darbe begalo sunkina visų 
puikiai suprato. būklę ir ardo žmogaus svei-

Imdamasis didelio Ir sun- kutų. Kiek į tų dailių įdėta 
kaus darbo — bažnyčios sta- rūpesčio, vargo, nemiegotų 
tymo, kun. A. Petraitis rinko naktų, tasai težino kuriam 
aukas ir ugdė statybos ton- didelis kūrybos ir statybos 
dų, kad tik nereiktų už pa- darbas teko dirbti! 
skolas didelių nuošimčių mo- Dvasinė vyriausybė, vertin- 
kėti. Ačiū jo sumanumui ir dama kun. A. Petraičio nuo- 

i stropumui Atbol, Masti., lietu- pelnus Atimi, Mass., pašilai 
vių parapija šiandien didžiuo- kius progai, paskyrė jį kle- 
jasi labai gražia bažnyčia ir bonu į didžiųjų šv. Kazanie- 

1 džiaugiasi, būdama laisva nuo ro parapijų, Worcester, Mass. 
į skolų. Bažnyčios vidus taip Čia jum vėl tenka eiti sun- 
gražiai suderintas ir taip gra- kios pareigos. Užeina ekono 

minis krizis. Išlaikyti didžiu
lė parapija — tarnai, bažnv-

nyčių Amerikoje. Klebono čia, ypatingai mokykla - - rei- 
nuopelnas juo didesnis jei kalavo didelės energijos ir a- 
prisiininsime kokiose sulygo- psukrumo. Kun. A. Petraitis

Kun. Augustinas Petraitis
Tautos pagerbia savo did- laisvės, metė Žemaičių seini- 

vyrius, giminės savo bočius, narijų ir atvyko į Jungtines 
pastatydamos jų atminimui Amerikos Valstybes! Visu pi- 
paminklus, kaltus iš akmens, nna įstojo į ŠŠ. Ciriliaus ir 
lietus iš žalvario. Tai daro- Metodijaus seminarijų, Or 
ma, kad priminus pranokė-i chard Lake, Michigan, bet 
jums savų didvyrių garbę ir praslinkus metams tapo Spri- 
paskatinus juos pasekti jų ngfield, Mass., vyskupo pri- 
pavyzdžiu- Visgi tai yra tik- imtas į vyskupijų ir jojo pa
tai šaltas, kaip tasai įuarmu-

sti arba išvežti į užsienį nedaugiau, kaip ras» ’,e širdies šilimos, prisi
minimas. Daug^vra malones- Y. 
nis pagerbimas gyvo

siųstas į garsiųjų šv. Bernar
do seminarijų, Rochester, N.

žiai išpuoštas, jog tenka jų 
laikyti viena gražiausių baž-

se jam teko toji bažnyčia sta 
tvti. Pirmasis rangovas, pra
dėjęs bažnyčių statyti, mirė; 
antrasis, darbų pastūmėjo pi
rmyn, nepajėgė; trečiajam te-

nespvrė, nereikalavo iš žmo
nių didelių pasiaukojimų. Ji
sai gerai žinojo jog parapi
joje yra nemaža net šeimų, 
pašalpos reikalingų. Todėl žv-

ko baigti statybų. Toki nuo- (Tęsinys ant 4-to pusi.)

10 markių. Kadangi jų paklausa yra labai 
didelė, tai ir jų vertė yra didelė. Išvežti virš 
šitos sumos reikia specialių leidimų. Bank-1 gaus, negu uždėjimas

Z1I1O-
bran-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS praeitis labai skurdi. Girdė- 
«---------  jau, kad atvažiavęs į Ameri-

Taigi, tavorščiai, jau ir po kų tu Vienoj farmoj net de-
Pratęs dirbti tautinį darbų, Kalėdų, po visų bėdų. Nepa- šimts metų kiaules ganei.

Pranešama, kad Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijos centro komitetas dėl ko
mendantų nutarimo, kuriais buvo partijos 
veikimas sustabdytas, buvo padavusi Kraš
to Apsaugos ministeriui skundų. Bet skun
das atmestas ir nutarimas dėl partijos užda
rymo patvirtintas.

Tuo būdu dahar iš politinių grupių ga
lį veikti tik tautininkų ir- socialdemokratų 
partijos.

Kai kam gali pasirodyti keista, kodėl 
daroma išimtis socialdemokratų partijai ir 
tik jai leidžiama veikti!

Toji partija visai mažų reikšmę Lietu
voje teturi. Ji labai negausinga. Socialde
mokratų vadai (Kairys, Bielinis, Purėnienė), 
tai generolai be armijos. Šiuo atžvilgiu jie 
panašūs j tautininkus. Dėl to tuo tarpu jų 
partija neuždaroma, nors praeityje yra pa
sižymėjusi priešvalstybiniu veikimu: agita
cija prieš Lietuvos kariuomenę, plečkaitija- 
da ir t.t.

Tautininkai stengiasi kliudyti toms po
litinėms, kultūrinėms ir net religinėms gru
pėms, kurios krašte yra įtakingos. Pirmoje 
vietoje jie imasi darbo, kad visai išnaikinti 
katalikų politines partijas, nes jos Lietu
voje, kaipo katalikiškame krašto, turėjo ir 
turi pasisekimo, kuomet tautininkai (taip 
pat ir socialdemokratai) tokio pasisekimo 
neturi.

Reikia žinoti, kad tautininkai neprave
dė nė vieno savo atstovo nei į Steigiamąjį 
Seimų, nei į du pirmuoju Seimu. Į trečiųjį

Simų pateko jų trys.
Negeresnį vardų ir dabar tautininkai 

iri. Dėl to jie ir varosi prieš demokratinę 
arkų, nešaukia Seimo, nes jaučia, kad žino- 
"s pasisakytų prieš juos. Juk tautininkai 
larė krikščionių demokratų ir liaudinin- 
partijas vien tik dėl to, kad jų vadai pa- 

kalavo šiuo pavojingu momentu sutelkti 
ilstvbės darbų visas tautos jėgas, parei-

avo sušaukti Seimų.
Krikščionių demokratų partija yra sva- 
vaidmenį suvaidinusi Lietuvos valstybės 
mime. Ji ir jos vadai visuomet buvo ir 
a ištikimi Lietuvai. Jų tautininkai už- 
ue dėl to, kad ji būtų kuomi nors nu- 

tusi, bet dėl to. kad jų nori sunaikinti, 
priešinga tautininkų diktatūrai, ji gi- 

ęmokratijų ir kovoja už religines ir cl-

notų vertė užsienyje yra tik apie 70 — 75 
nuoš. oficialaus kurso. Keliautojų markėmis 
gali naudotis tokie gyventojai, kurie nuo 
1931 m. liepos, n.ėn ilgai gyvemu užsienyje. 
“Efektų šperinarke“ mokamos fkolvi užsie 
nyje tokioje valstybėje, su kuria nėra pada
ryta kliringo (atsiskaitymo) sutarties. Kre
dito marke, galima naudotis, kaip parduo
dama Vokietijoj * kokių nors nuosavybę. To
mis pačiomis malkomis galima taip pa’, mo- 
ki-ti už privatines keliones Vokietijoje. Re- 
gisb-iio marke gal:' .n mokėti skolas Vokie
tijoje ir įdėti ten j. rkcijas arba obligacijas. 
Kelionės-markė naudojama važiuojant į Vo- 
kiet jų. Jų negalima išleisti daugiau, kaip 50 
markių į dienų «išimtinais atsitikimais iki 
109 markių). Daveso ir Jongo markė atsi
rado iŠ 10 nuoš. iš suteiktos Vokietijai pa
skolos.

Iš visų tų išdėstytų davinių mes gau
name Vokietijos finansinės suirutės vaizdų. 
Markės vertė yra įau net oficialiai nuver
tinta, ir Vokietija stovi naujų finansinių 
sunkumų išvakarėse.

gaus vainiko ant jojo kaj>o.
pradėjo judinti draugus stu- sakosįu jums, kokį kam San- Teisybė, — atsakė Ku-
dentus. Rado nemaža savo ta Klosae prezidentų atnešė, VnSniHB _ ,U1 <ri,

štai kodėl visuomene dažnai, lminties šalininkų. Orchard kam dar ir šiandie galva štai

tik atėjęs čia į svečius ir akį 
permetęs aš pamačiau, kuris

w minties šalininkų. Orchard kam dar ir šiandie galva
pasitaikius progai, pareiškia kake Beminarijoje sukurtoji skauda ir t. p. Ale neišken-
mylimam vaduk savo nuošir 
džiausiu pagarbų. Panašiai 
šiomis dienomis* šv. Kazimie 
ro parapijos, Worcester,

studenfų draugija davė pra- čiu nepadėjęs ant savo dėl ______
’jdžiį ; dideliam ju,Įėjimui - no įvykusių per Kalėdas pS-į [arpe

Augustinas Petraitis, Petras potkų.
Lapelis ir keletas kitų iš šios,

.Mass., žmonės pagerbia savo 3t,|dentlj draugijos 1913
d\a*ioa vadų kun. Augustinų į,. p; Moksleivių černėn paprašė bučerio nu-
Petraitį, minėtlifmi dvidešini 
ties metų jojo kunigavimo su 
kaktį.

Kalėdų rytų Ona Kalbienė 
Morta Raulienė nuėjus bu- žadina Vincuku .

— Kelkis, Vincuk. Laikas
Į Susivienijimų, kuris per dau- dresinti jai'Kalėdoms du se- jau rengtia į bažnyčių
gelį metų 
ljetuviškų

būrė savyje visų nūs, kietus gaidžius, 
katalikiškų moks- _ Ka|sdoms

— A, mama, kam taifi
. ________ senus, kietus greit prikėlei. Sapnavau, kad

L Petraitis gimė Žie- leivijų Amerikoje ir auklėj, gaid.ius| _ nusidyvjjo bu, Santa Klostes atv 
inie, Krakenavos pa-įjuos visuomenes vadam. Vis! , . _ R , . . . da „„žentu. Til

Kun. A 
dėlių kaime,
lapijoj, balandžio 22 d., 1887 šių dienų visuomenės ir dva- įjetuaj 
m. Tėvai — Matas ir Petro- j sios vadai yra ano garbingu 
nėlė iš namų Kazlauskaitė — Moksleivių Sus-mo uoliausi 
išaugino visų būrį gražių sfl- (nariai. Tai buvo didelis stud.

A. Petraičio nuopelnas.kurių antras iš eilės bu- 
kun. Augustinas. Ibi jojo

LIETUVĄ APLANKIUS
________ Rašo L* Simutis , _

ŠIAULIUOSE

brolių gyvena Lietuvoj, du — Kalėdas kl. A. Petraitis tapo 
Amerikoj ir vienas, jauniau-, įšventintas į kunigus. Savo 
sias, baigęs mokslus jaū ka—primicijas atlaikė šv. Kazi- 
ro metu Rusijoje, tenai ir pa- miero bažnyčioje, M’orcester,

— Agi pasiprašiau svečių, 
tai noriu, kad mažiau su
valgytų, ba tokia dabar bran
genybė, — paaiškino Rau- 

1915 m. gruodžio m. prieš deng

Kodėl senus ir dar daug prezentų. Tik pradėjo 
maišų atrišti, mama ėmei ir 
prikėlet

siliko. Augustinas, tėvų išlei 
stas į mokslų, tapo mokyto
jom. Neilgai jisai ėjo šias pa
reigas; jojo širdis nesitenki-

Kalėdų rytų važiuoju ant 
rarotų. Strytkaris pilnas žmo 
nių. Įlipa mergina. Sėdėjęs 
vyras .užleidžia jai sėdynę.

— Denk
Pasaulio lietuvių žurnalistų konferenci

jos paskutinis posėdis turėjo būti šįmet įren- 
gtoj žurnalistų viloj Giruliuose (pajūry ne
toli Klaipėdos). Pietauti vykome į Palangų.
Po pietų visi žurnalistai autobusu išvyko į i Paneigęs todėl mokytojo pro- 
Girulius, o aš, “Liet. Aido” redaktorius p.
Alantas ir p. Balutis pasilikom Palangoj.
Čia susitikom kun. N. Pakalnį.

Palangoj apsistojau pas pp. Gabaliaus- 
kus. Pernakvoję ankstį rytų su St. Galia- 
liausku automobiliu važiavome į Krūtingų, 
kur papusryčiavę traukiniu
Šiaulių link.

Mass. Pastoracijos darbų vi
karo pareigose jam teko eiti 
Gilbertville, kur be lietuvių 
turėjo rūpintis ir kitų tautų J tamstos pusės 

mandagumas.no paprasta profesija: jisai dvasios reikalais, ir šv. Ka- 
troško pasiekti augštesnio luo zį„dero parap. AVorcester. Vi- 
mo — norėjo tapti kunigu, karavęs porų metų, tapo pa-

fesijų, įstojo į Žemaičių ku
nigų seminarijų Kaune.

Ilgų metų nelietuviškos tra
dicijos Žemaičiu seminarijoje 
dar buvo stiprios. Jos neigia- 

pasileidonm ma* veikė kiekvienų lietuvį.
A. Petraitis, Laisvės Metu a-

J u, mister. lš,2 
tai didelis

— Nėr už kų, — atsako vv 
rae. — Vyrai turi būt mote- a^go.

Čalis Peckelis per adventų 
sutarė su Adele Murmyte že- 
nytis. Kalėdų dienų jis jai 
nupirko didelį bukietų gyvų 
rožių. |

— Adeliut, tu graži, kaip 
rožė, dėl to ir prezentų atne
šiau tau gyvų rožių.

— Dėkui, Čali, — atsakė 
jam Adelė. — Ale geriau bū
tų, kad aš būčiau tau bran
gi kaip auksas ir prezentų 
būtum nupirkęs kų nors iš

skirtas į neseniai sukurtų šv I rims mandagūs. Daugelis vy- 
Pranciškaus parapijų, AthoL rų savo vietas strytkary už- 
Mass., klebonu. Naujakurių leidžia tik jaunoms, gra-

Kalėdų vakarų klampoja
per sniegų vienas pilietis, 

jiarapijoj terado meilinį na-lžioms, o aš, kaip matot, to Ale tic)k jau buvo nU8jmučį- 
mų pamaldoms laikyti ir visų nežiūriu. jęs> kad saįdvokas jam daręs

persiauras, o kojos lyg būtų 
iš roberio padirbtos. Prie 
vieno krosingo — bumt ir iš-

didelį busimosios bažnyčios ---------- -
statybos darbų. Turime Ame- Pas Paikinaičius per Ka- 
rikoje gražių bažnyčių ir mo- ledų puotų svečių tarpe išė-

Diena buvo saulėta, graži. Žiūrėdami per ktyviai dalyvavęs tautinio at- kyklų, bet jų nemaža taip jo kalba apie jų praeitį. Jur- Kįtiese. Pasimurdęs kiek atsi
traukimo langus, gėrėjomės gražia žemaiti- gimimo pasireiškime, neside- apkrautos skolomis, jog jas gis Cincibelis norėdamas pa- lkeija jr keikdama* eina. Vie-
jos gamta: miškais, upeliais ir derlingais rino prie šių nelietuviškų tra- 
laukais. dicijų. Jieškodainas tautinės

Šiaulius pasiekėm prieš piet. Iš stoties ,________________________
ėjome į Rūtos ‘saldainių dirbtuvę, kurios padirba, tuoj ir išleidžia. &i p. Gabaliansko

įtardavus ir skolas atmokė- sijnokti iš Kukošaičio, sako: 
jas parapijai neliktų, nes vi-, — Ar teisybė, kad tamstos

vedėju yra St. Gabal iauskas. Jis man aprodė 
visų dirbtuvę. Turėjau progos pamatyti, kaip 
Lfetuvoje gaminami saldainiai. Pastebėjau, 
kad dirbtuvė gana modemiškai įrengta, šva-

sumaniai tvarkoma įstaiga daro gero įspū
džio.

Po pietų išėjome pasivaikščioti po Šiau
riai užlaikoma. Dirba apie 80 darbininkų, lių miestų, kuris dabar jau jtanašus į mies- 
Daugnma moterys. Darbo nepritrūksta, nes tų. Kaip žinoma, karo metu jis buvo laitai 
dirbtuvė nesjtėja saldainius gaminti: kiek išgriautas. Dabar jau atsistatęs, susitvarkęs.

Pristatyta gražių, moderniškų namų. čia 
veikia gana daug didesnių dirbtuvių. Stei
giasi jų ir daugiau. Reikia manyti, kad su 
laiku Šiauliai išaugs į didelį, švarų ir mo
derniškų miestų. 1

Pasivaikščioję ir gerokai pavargę, vyko- suikeikia. 
me į geležinkelio stotį, iš kur iivažiavau į 
Tauragę, o iš čia į tėviškę.

nas iš praeinančio būrio vai
kėzų sušuko jam.*

— Sei, mister! Pikčerį 
sniege palikai!

Grįžta pilietis j tų vietų ir 
atsistojęs ant keturių rankų 
graibo po sniegų. Neradęs

— Velniai jos nematė. Viso
kie čia praeina, gal sumindė.
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LIBERALIZMAS — LAISVĖ

KAULAS: — .Tonai, aš gir
dėjau, nekuriuos bedievukus 
kalbant, kad Katalikių Bažny
čia ir kataliku tikėjimas ati
ma laisvę nuo žmogaus ir la
bai suvaržo jį, ar tiesa?

JONAS: — Negalimas dai
ktas. Yra kaip tik priešingai.
Katalikų Bažnyčia nuo pat 
pradžios įsikūrimo aiškina lai
svę, naikina vergiją ir platina
lygybę. Kame gi net ir bedie- į si bedieviai ir laisvamaniai 
vis galėtų rasti tokius netei-Į būtų “išsikraustę” iš savo

paleistuvauk”. Tai yra libera 
lizino dėsniai.

KAULAS: — Jonai, ar tai 
visi bedieviai ir laisvamaniai 
taip faktiškai ir daro, kaip 
jie pryčina (mokina)!

•TONAS: — Raulai netikėk, 
ir tie jų “principai”, bei 
“prižadai” yra baisiausias 
melagysčių purvas, o ne “pri
žadai” ir ne “principai”, nes 
jie patys to neužlaiko.

R AULAS: — Matyt, tai vi-

ni. Bet, kaip jie savo “Novi
nose” rašo, kad pat pradžio
je mokyklos atidaryme sutin
ka sunkenybę, kad nesurandą 
tokiai mokyklai tinkamo ra- 
nkvedžio. Manding, lietuviškų 
rankvedžių jau turime pakan
kamai ir net galima iš jų tin- 
kamiausį pasirinkti. Jų atsa
rgumas tame, kad nepasirin
kti rankvedžio, kuriame nesu
rastų panašių žodžių, kaip 
tai: Dievas, tiesa, dora, rim 
tomas, pastovumas, teisingu
mas ir t.t., nes toks vadovė
lis arba rankvedis nebūtų jie
ms tinkamas cicilikų bei ko
munistų rankvedį pavartoti 
bijosi valdžios ir net pačių 
mokinių. Vot, pat pradžioje 
sutinkama sunkenybė, kad ne 
begalima surasti tai Jų moky
klai tinkamo rankvedžio. Mo
kinių, kaip novinose rašo, su
sirinko net dvidešimts, kurie

deracijos apskričio susirinki
mą, kuris įvyks gruodžio 29 
d. 7 vai. vakare, Šv. Kazimie, 
ro svetainėje, pasižadėjo vi
si atvykti ir dalyvauti ir tai
pgi pasidarbuoti, kad parapi
jos, organizacijos ir draugi
jos teiktųsi parinkti tinkamus 
atstovus iš kurių galima būt 
pasirinkti darbšti valdyba, 
kad aktualūs religiniai tauti
ni darbai būtų energingai vy 
kdomi.

Kunigai, pilnai pritaria pa
geidavimui Federacijos aps
kričio, kad vasario 16 d. 1936 
m., Lietuvos nepriklausomy
bės dieną tinkamai paminėti. 
Taipgi kunigai pageidauja ir 
pilnai sutinka norinčius ir ki
tų pažiūrų lietuvius, kad vie
ningai ir bendrai tą dūną pa
minėtume.

Taipgi visi kunigai sutiko, 
kad pasirūpinus surasti tin-

giškas vakarėlis. Šiaulienė Te
ofilė ir Fletchėr motina tvar
kiai ir sumaniai paruošė tą 
vakarėlį. Tie draugiški vaka
rėliai visas patenkina, tat, 
prieš išsiskirstant vienbalsiai

Dalyviai patenkinti iš šio vai
kučių vakarėlio, ranaų ploji
mu reiškė padėką mokytojo
ms. sesutėms ir vaikučiams. 
Klebonas mane nuoširdžiai 
prašė, kad visiems jo parapi-

pareiškė, kad panašūs vakarė- jonams palinkėčiau linksmų ir 
liai pasikartotų ir kitais me-Į laimingų Naujų Metų.

.ingus užmetimus ?
F KAULAS: — Kiekvieno be
dievio,' laisvamanio ir neza- 
liežninko yra didžiausias pu
rvų kibiras ką jie drapsto be 
pasigailėjimo, sakydami: Ka
talikų Bažnyčia suvaržo žmo
gaus sąžinę, nes negali dary
ti, ką jis nori; suvaržo protą 
negali rašyti ką nori; suvar
žo kalbą, nes negali pasaky
ti, ką noiri. Ar ne tiesa!

JONAS: — Visiškai netie
sa! Pavyzdžiui, paimkime nuo 
dingus daiktus, kaip va: čin- 
ciberio grybelis yra nuodas, 
gali nunuodyti .šunis, kates, 
paukščius, žmones, bet kas 
supranta — daktarai vaitoja 
tą patį grybelį kaipo medici
ną. Arsenikas, ištikro yra nuo
dai, o daktarai vartoja kaipo 
didelę gyduolę. Karbolikas v- 
ra dideli nuodai, tuo paPiu 
kartu yra didelis antiseptikas,
nei vienas negali tų nuodų 
vartoti be daktaro patarmių. 
Todėl aiškiai matome, Raulai, 
kad arsenikas ignorantui žnio 
gui yra baisūs nuodai, o mo
kytam yra geri vaistai. Tas 
pats yra ir su laisve Bažny
čios bei tikėjimo. Ignorantui, 
bedieviui ir laisvamaniui at
rodo, kad tikėjimas yra var
žymas, o geram katalikui yra 
aišku, kaip diena, kad tai yra 
didelė laisvė.

KAULAS: — Bedieviai sa
ko, kad tikėjimas suvaržo
žmogaus sąžinę?

JONAS: — Ignorantiai, ku
rie nesupranta, kas yra sąži
nės laisvė, tai sako niekšys- 
tes.

KAULAS: — O kas gi yra 
įžinės laisvė ?
JONAS: — Sąžinės laisvė 

yra pasiskirti sau ar gerą ar
ba blogą. Tiesą, at netiesą; 
dorybę ar nuodėmę. Pavyzd
žiui, kada lietuviai atvažiavo 
iš tėvynės į šį kraštą — Ame
riką, tuojaus bedieviai pradė
jo bianrius purvus drapstyti 
ant gerų lietuvių protų ir šir
džių, panaudodami gerą da
lyką — laisvę, bet nesupras
dami jos reikšmės — kaip ig- 
norantas arseniko — užpylė 
nuodais liberalizmo ir ne tik

smegenų, kad aiškinti savo 
užsibriežimus ir sifllintl ki
tiems, o patys nesilaikytų?

JONAS: — Aišku kaip die
na: Jie sako: “Kad nori eik 
į bažnyčią, o kad nenori, tai 
neik”. O jeigu bedievis pa
mato kataliką einant { baž
nyčią, tai gatavas savo liežu
vį praryti; nebemoka, kaip 
kalbėti arba kaip apšmeižti 
ir kokiais “vardais vadinti”. 
Nes yra net ir tokių bedievių, 
kurie moka pinigus katalika-

atkeliavo iš tolimesnių vietų kamą agentą> kuriij jietuvių
ir įvairių universitetų stude
ntai, kad tiktai pasimokyti 
lietuvių kalbos. Mokytojauti 
kaip jie rašo, yra pakviestas 
senas ir labai pavyręs komu
nistėlis. Poviliukui studentui 
ir Novinų reporteriui, nepata
riama lankyti tą mokyklą, 
nes ištikrųjų, jie tokioje iš
moktų daugiau meluoti ir ne
sąmones į “Novinas” rašinė
li. Visgi tie cicilikėliai ir ko
munistai, tai ištikro savo mi

namus lankydamas, rūpintųsi 
praplatinti, ypatingai šiuomi. 
metu vajaus katalikišką spau 
dą. Pittsburgho provincijos 
kunigai, nuoširdžiai sveikina 
K. V. Forum. Sveikindami 
visi pareiškė džiaugsmą, kad 
K. V. Forum bus ramsčiu ir 
širdimi ir akstins ir stums mfl 
sų religiniai tautinį veikimą.

Pittsburgho žinių Red.

ms, kad tik neitų į bažnyčią, sies žmonės, nes nors viešai
Raulai, ar tai čia nėra baisi 
melagystė, sako: “Kad nori 
eik į bažnyčią, o kad nenori, 
tai neik”. O kadangi katali
kai eina, tai gatavi su virvėm 
surišti ir neleisti. Toliau jie 
sako: “Jei nori tikėk, o jei 
nenori netikėk”. O kadangi 
katalikas tiki, tuomet visi be-

juos plaka ir vadina mela
giais, išnaudotojais ir prie
šais darbininkų, bet vis jie 
drįsta veidmainiauti, save tei
sinti ir net patriotais, lietu
vių kalbos žada mokyklą ati
daryti. Bet, žiūrint iš šalies 
į veikimą ir darbus, man at
rodo, kad baigiasi jų dienos

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA' 

DANGĖS
Gruodžio 19 d. Šv. Vincen

to moterėlių klubo įvyko drau

tais.

Gruodžio 19 d. Pittsburgho 
ir apylinkės kunigai lankėsi 
pas mūsų kleboną. Mat, besi
lankant atliko provincijos K u 
nigų Vienybės susirinkimą.

Gruodžio 22 d. Tretininkai- 
ės laikė metinį susirinkimą. 
Jame išrinko naują valdybų. 
Pateko Magdalena Laimuta- 
vičienė pirmininke, Kazimie
ras Bark y i} raštininku ir kun. 
J. Vaišnoras iždininku. Vien
balsiai paskyrė iš savo kasos 
$10 papuošimui bažnyčios al
torių Kalėdų dienat

Gruodžio 22 d. vaikučių mo 
kyklos vakarėlis labai gerai 
pavyko. Žmonelių prisirinko 
skaitlingas būrelis. Tarp da
lyvių buvo kun. J. Skripkus. 
Vaikučiai, net “beibių” sky
riaus labai tinkamai iSmankš- 
tyti. Driliai, dainos ir bernai
čių komedijėlė labai gerai pa
vyko. Taipgi vaikučiai net 
keturi atsižymėjo Ir už pa
rašymą kompozicijos “Atsar
gumo gatvėse’” gavo' diplo
mus ir Ona Gražulifltė penkis' 
dolerius dovanų. Tai garbe 
vaikučiams šios mokyklos ir 
sesutėms mokytojoms, kad 
net keturi atsižymėjo.

Užbaigoje šio vakarėlio Ka
lėdų diedukas išdalino vi
siems, net ir mažiausioms vai
kučiams po maišą saldainių.

Cibukas

ATVIRAS LAIŠKAS ŠV. 
KAZIMIERO PARAPI- 

JONAMS
Gruodžio 26 d. 1935 m. 

Gerbiamieji:—

Palydime dar vienus senus 
metus ir vėl sutinkame Nau
jus. Metai po metų bėga grei
tai... Senus praleidę atsidūs-

me ir teikiame įvairias dova
nėles pareikšdami savo meilę 
ir prisirišimą prie jų. Nei 
kiek nemažesnę savo meilę Ir 
prisirišimą turėtume pareikšti 
visų bendrai ir mylimai Mo
tinėlei savo Bažnyčiai, kuri 
mus dvasios reikaluose glo
boja nuo pat lopšelio, per vi
są mūsų gyvenimą iki pat 
grabo... Net ir anapus grabo 
ji nepamiršta savo ištikimų 
vaikelių — meldžiasi už juos. 
Gražiausią meilę ir prisiriši
mą parodysime sRvo Bažny
čiai, jei mes uolini rūpinsi
mės jos užlaikymu jos papuo
šimu, jos gerove, jei mes jai 
žymesnėse mėtų šventėse su
teiksime stambesnę auką. Da
bar kaip tik pasitaiko gera 
proga, pasveikinkime ją su 
Naujais Metai®, paaukokime 
jai doleruką kitą jos reika-tame, kad greitai prabėgo 

Sutikdami gi Naujus Metus :įams pradedant Naujus Me-
sveikinamės linkėdami viens 
kitam daug laimės., pasiseki
mo, sveikatos, Dievo palai
mos, darome įvairius pasiža
dėjimus — rezoliucijas ištve
rti gerame, o vengti blogo. 
Tarpe visų tų pasižadėjimų - 
rezoliucijų, nereiktų pamiršti 
vieną labai svarbų pasižadė
jimą - rezoliuciją, kad prade
dant Naujus Metus labiau su
sidomėti parapijos reikalais.

Brangi mums yra mūsų se
nutė močiutė, .mūsų senas tė
velis, brangūs broleliai - se
sutės. Mes jiems Kalėdose, 
Naujuose Metuose, sveikina-

tus. Tat patogumo dėlei čia 
prisiunČiame konvertuką — 
įdėk sulig išgalės savo auką 
ir atnešk į bažnyčią Naujuose 
Metuose arba sekmadienį. Au
kotojų vardus dar įdėsime į 
šių metų 1935 m. metinę at
skaitą.

Pasitikėdami, kad prade
dant Naujus Metus nepamir
šite brangiausio žmogaus gy
venime reikalo savo bažny
čios. Už Tamstos gerumą ir 
duosnumą gerasis Dievulis 
gausiai apdovanos savo malo-

(Tęsinvs 4 pusi.)

dieviai, laisvamaniai, nezane- į komedijas krėsti. Lietuviai 
žninkai ir visi liberalai, ga- i aiškiai mato jų veidmainingus i
tavi, kaip Vilkai išplėšti ti
kėjimą iš žmogas širdies vi
sokiais užmėtinėjimais, panie
kinimais, pažeminimais. Kuo
met bedievis patiko kataliką, 
pirmas klausimas, su didele 
panieka. “Ar buvai bažny
čioj?” Tuojaus ir lenda kaip 
yla iš maišo su savo aštria 
kalba. O visgi vadinas “libe
ralas”. O katalikams laisvės 
nedaleidžia — melagystė. To
liau jie sako: “Blogai daryti 
yra vogti, bet mėgink vogti 
nuo “liberalo”, ar jis leis?
Jokiu būdu nedaleis, gins sa
vo turtą! “Liberalas” “da- 
leidžia” kitam bloga daryti
tik ne jam. Todėl čia nėra Kunjgų vienybės susirln- 
joks “liberalias” tik kimas. Dėl nepatogaus Ir aio-
ga vystė. v. s.

PITTSBURGHO CICIU- 
KĖLiy IR KOMUNISTŲ 

ATSARGUMAS

darbus, tat išdrįstu jiems pa
linkėti, kad Naujus Metus pra 
dėję, liautus mulkinę nekal
tos lietuvius ir atvirai veik
dami su savo tiktai plauko se
kėjais rūpintųsi sudaryti be
ndrą frontą. Spirgutis

PITTSRURGHO PROVIN- 
GUOS KUNIGĮ! VIE

NYBĖS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 19 d. pas knn. J.

Vaišnorą buvo laikomas mė
nesinis Pittsburgho provinci-

go oro ne visi kunigai Jame 
dalyvavo. Iš raportų valdy
bos paaiškėjo, kad ji energin
gai užjaučia ir karštai rūpi
nasi aktualiais lietuvių reika
lais. Į metinį Pittsburgho Fe-

Pittsburgro cicilikėlių ir ko 
inunlstų vadai taip žemai nu
smuko ir nusigyveno, kad vie 
šai tautininkų parengtose pra 
kalbose pavadinti melagiais, 
išnaudotojais ir darbininkų 
priešais. Nors ištikro tinka

sugadino daug gerų žmone- toks jų pavadinimas, bet vis 
lių, bet amžinai pražudė juos.
Sakydami: “Kad nori eik į
bažnyčią, o kad nenori tai 
neik”. “Jei nori tikėk, o jei 
nenori netikėk”. “Jei nori

jie savo organe novinų šlam
štuose save giria, gerais tė
vynainiais vadina ir pyškina 
atsiliepimus, kad jie sumanė 
Soho “distrikte” atidaryti

daryk gerai, o jei ne, daryk lietuvių kalbos mokyklą. La- 
blogai”. “Jei nori vogk, o jei bai tai džiuginanti žinia, nes
nenori, nevogk”. “Jei nori 
paleistuvauk, o jei nenori ne

liek tiek pasimokinę, gal jie 
bus teisingesni ir žmoniškes-

CIMROl
Be Progressive about your appearance! If you don’t likę the 
color of your hair—change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We’ll help yoū select a becoming shade or subtly 
improve your present color to tnake it (nore alluring.

MttU tbb coapnn ndtb aIbrtt-hick ttrartd )ur 
balt and tat taUl trtat lt and rttarn it, pestpaid, 
witb aar racantmandatiant for CLAIROL trtahntnt.

BBVBMLY KINO. ConMltam
HAIR MAUTY GUILO
126-152 <mi 46«h S»n«. Ne* York Clt»
N>w........................................................................
Addmo.........................................................................................................
Ch»...................................................................................................................

. My Boooty Skoo............................................................................................

LITTLE BUDDY

<1

\č7ll_Li*S ĄUVJAVS TALKI M G 
JCKZT TAB SVIEU. FURNVTUCE 

KOUSB'A lctsgocvcr 
toO SEE HOųJ GOOO IT REflU-y

PINIGAI NIEKIS 
KUDMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Nuo 1799 m. tf katančiai žmonių atgavo savo normalę sveikatų 
po ilgų nvtų luntė'lmo nuo • visokių vidurių skausmų, kaip tai, 
užkietėjimo, revlr.’Hriino, gano ir per daug rūkšttes, kurie yra 

priežastys tokių ligų kaip. aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 
dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido Ir kūno, skausmų 

nugaroj, kepenų. Inkstų Ir pūslės sugedimo, nuvarglmo, nemie
gojtmo Ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių ligų nevartojo
jokius žmonių - padarytum blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagamintų vaistų. Sis stebėtinas 
produktas auga ant aukščiausių kalnų viršūnių, kur prisisemta 
savyje visus gydymo elementus Ir vitaminus iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI Josios skausmuose.

Yra sudaryta Iš 19 rūšių naturališkų lapų, grūdų, uogų Ir žiedų 
moksliškai ir proporcijonallškal sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
LTON CRO88 HERB TEA.

IJON CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia j 
Jūsų sistemų ir yra net Ir vaikučiams saugi. Sutaisykite jų 
šviežių kaip blle paprastų arbatų Ir išgerkit pilnų stiklinę vienų 
kartų ) dienų, karštų ar šaltų..

Vieno dolerio gydymas atlieka stebuklus; lšrodote Ir jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepasižjstate su naudingomis pasek
mėmis šios naturallškos gyduolės LION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrųžlnami.

Pamėginkite Ir jsitlkinkite su mūsų pinigų g.rųžlnlmo garancija.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom savaitėm 
gydymas $5.00.

Kad Išvengus klaidų norint gauti tikrų LION CRO88 HERB 
TEA, prašome Išpildyti kuponų apačioj.

Llo - Pharmacy, 
1180 Second Avė., 
N. Y. City, N. Y. 

Gentlemen:

Dept. 365#

Encloscd flnd |.......................for wblch please send me..
treatments nf the famous LION CRO88 HERB TEA.

NAME ......................................................................................................

ytDDRESS ......................................... . .................
CITY ..................... .. ........................... STATE...................................

FURHVTUPE

By Bruce Stuart
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Pittstojlo žeios
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

nėinis.
Linkėdami laimingų Naujų 

Metų ir Dievo palaimos, pa
siliekame,

Su tikra pagarba,
Kun. M. J. Kasenas ir 

Bažnyčios Komitetas

zaus Vardo draugijos ir abel- 
nai vyrų išpažintis antrą me
nesio subatų — tik vyrų. Tai 
turi gerai įsitemyti moterys, 
ftad tik vyrų. Trečių menesio 
subatų tai tretininkai ir abel- 
nai semsniųjų n|oterų. Ketvi
rtų subatų — visiems. Prade
dant Naujus Metus būtų ge
rai padaryti kiekvienam re
zoliucijų ir tos tvarkos per 
metus prisilaikyti. Sekmadie-

KUNIGAS AUGUSTINAS 
PETRAITIS

< Tęsinys nuo *. pusi.) 
miai sustiprino labdarybės 
darbų savo parapijoje. Savo 
elgesiu jisai pelnė žmonių di
delę pagarbų ir meilę. Nevel
tui žmonės savo gerųjį klebo
nų laiko nepaprastai gailes
tingu tėvu. Tai retas žmonių

vo visose mūsų didžiose orga- ganizuojasi 
nizacijose, susivienijimuose, 
jų seimuose, užimdamas aug- 
stas vietas centro valdyboje, 
jau nekalbant apie visų tink
lų vietiuių parapijos draugijų

jaunimo grupė.
vien tik lietuvių kalbos w li
teratūros studijavimui. į gru
pę įeina jaunimas tik iš Iligt • 
Sdiools bei kolegijų.

Trys prigėrė. Peiliam, N. H

"CALL FOR MU BINGO*

IŠ ŠV. KAZIMIERU 
PARAPIJOS

gyvenime nuopelnas ir dar re- 
nį einant prie Komunijos šv. te8nis 5įo uuopelno Jvertini.

Praeitų sekmadieni slaptu 
balsavimu buvo renkami nau
ji bažnyčios komitetai — as
tuoni iš 24 kandidatų. Sulig 
vyskupystės įstatymų bažny
čios komitetai renkami kas 
trys metai, o po trijų metų

ateiti viduriu bažnyčios, gų 
šti į savo sėdynę kraštutiniais 
takai* — tai nereikės grūstis.

M. J. K

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

mas.

bei kuopų, Aktyviai daly va- žuvaudami White Pond tven- 
vo spaudoje, savo gabia pi un- kiny prigėrė Jack Asmey, 26 
ksna gindamas katalikų - tie- m. ir Benjaiuin Skushevicn, I 
tuvių reikalus, keldamas žmo 20 m., abu iš Laurence, Mass. 
nių susipratimų. Reikia visgi Aleksandras G aid nėr, 65 m , 
konstatuoti taktas, kad ar- iš Pelham Center, N. II., pa 
čiausia jo širdies yra mokyk- matęs beskęstančius,- šoko 
los ir mokslų einųs jaunimas, juos gelbėti, bet ir pats pri-

Kun. A. Petraitis, dirbda
mas sunkų kūrybos ir pasto
racijos darbų, neužmiršo 
visuomenės reikalų. Karo me- f t ikslo.

Nemaža aukų jisai yra čia su- gėrė. Ketvirtas asmuo, mėgi- 
dėjęs; nemaža jaunuolių, gero nęs gelbėti, vos pats išsige;-4 
prieteliaus stambiai sušelptų, bėjo.
lengviau galėjo pasiekti savo Bolševike — moterų suvi

liotoje Dono apylinkėse Vera
uvfų proga kartu ^varykina apsimesdavo vy

ru, “vesdavo” moteris ir jas
tu vis, akys buvo ^kreiptos | s(lkak|
i Lietuvų — kad Jinai būtų ..................* . . . „ . ... „ su sv. Kazimiero parapija vi-.išlaisvinta. Prie šio didelio ............... . . ar, v nu ils nutikdavo Visosa plačioji musų visuomene painiavų. viso

... «... r * * nat G mnfarivsveikina garbingųjj savo Va-I darbo daug prisidėjo garbin-
Mūsų mokykla užsibaigė tėvynainis. Sakydamas

perrenkami tie patys . arba gruodžio 20, ir prasidės sau- prakalbas, rinkdamas aukas 
nauji. Šiuose rinkimuose per- šio 2 d. Neapsakomas links- ir patsai, gausiai šiam reika-

«vacva T-» rv 4*aa «««iit.. .. L L -3 * Ina o 11 L’/ar IO IV1O L' 'PunOu A Jrinkta visi tie patys. Jie tu
ri pasitikėjimų žmonėse, nes 
didelė didžiuma už juos bal-

niunias buvo paskutinėse die
nose mokykloje. Visų vaiku
čių tose dienose pamoRus ne

savo, taipgi prityrimų para-į taip sekėsi kaip kitados, tik 
pijos darbuotėje, tat pasek- žiūrėk jau ir kalbas apie šve- 
mingai galės pasidarbuoti dar ntas Kalėdas.
trejus metus parapijos nau- j 
dai. Šie išrinkti: Juozas Na
vickas, Pranas Zimanus, do
nas Cubis, Stanislovas Simu

ti ruodžio 20 d. popiet visi 
mokyklos mokiniai gavo ma

ržas dovanėles. Kur kiekvienų
_ metų atsiunčia iš miesto ko- 

Petras Barškėtu, Joj^ nors žaig|iukų visį 
nas Skystimas, Adomas Jas-1 buvo |abai užganMin|i 
kūnas ir Antanas Sikorskis. .«... Kristus ir buvo mažas vai-Sveikmame naujųjį bažnyčios, . jkūteiekelis. Jį Motina Švenč.-nusia lKUW51"- 

augino, sergėjo, o šv. Juoza-
.. . . «, t, pas globojo. Nors Kristus būti parapijos naudai. M. P. r ®. vo Dievas, bet Jis parode mu

sų mažiems kaip reikia klau
syti, ir gerbti savo tėvų ir

komitetų ir linkime Jiems ge
ros kloties uoliai pasidarbuo-

itfaujų Metų belaukiant va
karienei jau viskas paruošto motinų. Kažin kiek mūsų mer 
sulig rengėjų raporto, kurį iš-
davė susirinkime praeitų sek- 
iftidienį. Tikietai visiems jau

gaitės ir bernaičiai seka Kū- 
dikėlio. Jėzaus pavyądį.t Gal

l'n GtM> 
'To ncer 
*400. russ

Gtoee-

<9HHW f€V 
Hce-Teu ec€c. 
UKSOise, i n 
Sorc - TWg

CA.LL FO« NR.

lui aukodamas. Tapęs A. L. 
Tarybos nariu, važinėjo į po
sėdžius, seimus, dėjo visų sa
vo lietuviškų sielų savo tėvy
nės laisvei.

Šalia šio didelio tėvynės 
vaduotės darbo jisai dalyva-

ga draugijėlė ir labai Kūdi
kėliui Jėzui patinkama. Per 
Piemenėlių Mišias visi ėjo! 
procesijoje nešdami Kūdikėli1 
Jėzų j Betliejau?-- tvartelį —

dų, gerai prisimindama jojo 
ugningas kalbas, jojo nuošir
džių paramų kiekvienam kil
niam užsimojimui, jojo nuo
pelnus išeivijai, ir linki jam 
Augščiausiojo palaimos dirb
ti tų sunkų, dažnai neįverti- 
nusivylimų ir brangių pasi- 
nusivylinių ir brangių pasi
aukojimų, bet didelį ir gar
bingų, ilgiausius metus!

J. N.

pasiųsti. Tik rengėjai nuošir
džiai prašo, kad atsilygintu
mėte iš kalno už tuos tikietus 
ne vėliau, kaip sekmadienį, 
gruodžio 29 d. po sumos Šv. 
Kazimiero mokykloje arba pas 
bažnyčios komitetus. Tokiu 
būdu virėjoms bus galima le
ngviau apskaičiuoti kiek bliū- 
dų pagaminti. Labai geras pa
protys, iškalno apsimokėti ir 
tuomi palengvinti rengėjų da
rbų ir sutaupyti bereikalingų 
kartais išlaidų. Tat visi pa
laikykime tokį gerų paprotį 
ir apsimokėkime iškalno už 
tikietus. Juk ar šiaip ar taip 
visi eisime Naujų Metų lau
kti ir ten vakarieniauti.

Pupa

nekartų motina arba tėvas tu
ri labai sunkiai atsidusti dėl 
neapkenčiamų klaidų, kurias

U I’”vedė” net 9 moteris ir vi 
sas apvogė. Sutuoktuvių die
nų ji paprastai savo aukas 
smarkiai nugirdydavo, pasi
imdavo jų kraitį ir keliauda
vo naujų aukų medžioti.

Susiuvo širdį. AVilmington, 
Del., S. Pahkovskis grįžo iš 
ligoninės su susiūta širdimi, 
kurių buvo peiliu perdūręs.

Turėjo šalti. South Bend, 
Ind., gyventojai prieš Kalė 
das turėjo šalti, nes buvo su
streikavę unijistai anglių pri 

| statinėto jai.
Tokius vagis greit sugauna.

Tūlas James McNaine pasisku 
ndė policijai, kad jis tapo va-

IT NSVCR MAKCS MC eoe. J01 
-lb see A Acnaą co'U

atsargumo krito iš 55 pėdų su ūkio gaminiais, kurių ne- 
aukščio. Ne tik neužsimušė, ra kur dėti. Olandų vyriau 
bet net nesusižeidė. ' svbė ėmėsi įvairiausių priėmė

Trys moterys vienų vyrą. ■ nių susiaurinti pieno ir jo pr* 
Grocekamie, šalę Krokuvos,' dūktų gamybų. Dėl to net pri 
Lenkijoj, S. Korčakas susivai-1 verstinai buvo numuštos km 

Catliolie Sočiai Action, I sugavo. Bet vagių, kurie api-1 dij° su sav0 žmona- Vaidas nos Pienui ir Bet vi

ŽINIŲ- ŽINELĖS
Reikalauja tikybos viešose gįų užpultas ir neteko dviejų 

Prieš pradedant Kalėdų va- mokyklose. Brooklvno katali- centų. Detektyvai vagį tuojau 
kacijas, mokiniai aukštesnio- į. .

eioe mokyklos turėjo savo kvo MVQ susirinkime priėl„5 re.
limus. Kad ir per Kalėdų lai
kų visų dvasia yra pakelta

plėšia bankus ir išneša tūs:s- P1’^0 PT'e ^°* ^at^ Korčakie- 
detektyvai nesugau- ng sU dviam sav» dukterimtancius,

i na.
Mandagūs plėšikai. Kansas

zoliucijų reikalaudami, kad
New Yorko valstijoj viešose 

gal po šių, kitų ir nupuolė, wokyklose būtų mokoma ti- 
bet jų žaidimas su sniegu po kyba Qianie susirinkime tai-
kvotimų davė kitų mintį. Bė'.pgį ragjno visus kitus reika- gražiai priėmė plėšikus: jis 
da, kad mūsų di esm vyru-.jau^ kad gįoj valstijoj mo- jiems atidavė visus pinigus,.

tykiose būtų mokoma tiky-'kiek turėjo - $350, o plėši-1retežius’ už daužytus langus 
bos. kai groserninkui atidavė vie- ir t;1’ deuninias užsiima kor-

Serga kun. Stonis. Pater- nų revolverį ir pundų vogtų 'a1{aruškomis. Laikra-
son, N. J., lietuvių kleb. kun. Vnrlo cnfcs hf’ū niažai skaito.

kirviais sukapojo vyrų. 
Tamsus kampelis. Vazgir-

City, MoVgrošerninkas'Galia <*»”>. Varėnos vaisi!., kaime.
nesibaigia bylinėjimasis už vi/; 
štas, už pavogtus nno šulinių

sos tos priemonės jokių vai
sių nedavė. Beliko viena prie 
monė — išžudyti tam tikrų 
skaičių pieninių karvių.

čiai ir mergaitės netiki j Ka
lėdų Diedukų — nes jis juos

Kas tik skaito “Draugų’ 
Dideli ar maži,
Kaskart darosi geresni.

jie padaro. Bet jeigu tėvas ir jr neaplenke. Visus kitus ka- 
mdtina sektų pavyzdį šv. Juo-; nibarius jis aplankė. Nors ir 
zapo ir Panelės Švenčiausios,; neaplankė jie pnt\s suu pasi- 
taip auklėdami Dievo meilė-, jarė Kalėdų Diedukų duodant 
je ir baimėje, tai taip dažnai dovanėles viens kitam ir svei- 
tokių nemalonumų negalėtų kindami linkėjimais. Virš to
atsitikti. visi rengia ir puošia savo sir-

Mūsų mokykloje yra 50 be- dis laukiant ateinant naujai 
rnaičių, kurie priguli prie užgimusio Kūdikėlio,, kurį jie 
tarnavimo Mišiose ir šiaip priėmė ankstį Katodų rytą 
pamaldose. Yra labai gai’jin- laike Piemenėlių Mišių. Z.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
ipo P. P. Būfio, M. L C. “KELIONE APLINK PA- 
’ arba kelionė į “EUKARIŠTINI KONGRESĄ AUS- 
JJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė

lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.

drabužių, kurie, sakė, »>ems
nereikalingi. “Neužilgo, sakė, Pranašauja šaltą žiemą. Me

rga širdies liga. Jo vieton lai-j atlankysime vienų laikrodini- teorolo,Sijos biurai prnn«*au 
kinai paskirtas Harrisono vi- į nkų ir dar ką nors atnešime”. ja šiemet Europoj būsiant la
katas kun. Jo^as Kinta. Retas Įvykis. Higginsville. bai šaltų ir pastovių žiemų.

Lietuvių kalbos mylėtojų ^o., James Kelly dažė j'avų Olandai žudys 100,000 kar- 
daugėja. Brooklyn, N. Y., Or- jsand6li (elevator) ir dėl ne vių. Olandija turi daug vargo

S. Stonis guli ligoninėje. Se-

LIETUVIAI DAKTARAI:

«»24 8 TALMAN AVĖ 
Tel. HEtalock OC

Ree. Tel. OROTehlll »tlT

DR. J. J. SIMONAITIS
X«*3 W MARQUETTE ROAP 
GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 Ir 7—• vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

AMERIK08 LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:AKIŲ GYDYTOJAI:
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Ree. and Office

2259 S. Leavltt Pt 
CANal 0708

Tel CANal OtlT
Res. HR<>spect B8S9

DR. J. j. KOWARSKAS Z- Z STORIS

Naujų Metų dienoje kai 
kurie turės eiti į darbų, tat 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Mi
šios šv. bus 6, 8 ir 10 valan
dų. Palaiminimas Švč. Sakra
mentu po paskutiniųjų Mišių. ; 
Prie progos linkiu linksnių ir 
laimingų Naujų Metų te Gera
sis Dievulis visus palaimina 

suteikia gausybes malonių
r ištisus 1936 metus.
Jūsų tarnas,

Kun. M. J. Kaaėnas

Kiekviena mėnesio primoji 
tnyčia yra skirta pagarbi- 
įui Švč. Jėzaus Širdies tat 

iinaklos Švč. Jėzaus širdies 
r ištisus metus bus kas pir- 

pėtnyčių vakarais rygiai 
i vai. Mokyklos vaikų I§- 
itis ketvergais prie? pir- 

kiekvieno mėnesio pėt- 
p Sodaliočių mergaičių ir 
lai merginų išpažintis pi- 
mėnesio subatą. Švč. Jo-

lT

Kun. Pf. 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. x

m.
Begalo 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 brangios popieros ir turi labai 
gražių 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.

01* puplėitl
O/rblamU “Dr*o*o** AdmlolatradMl:

Slua£lu aa Bluo t«Uku I...........  ui kuriuos prafeu kuotroMIouala
atalųaU aa* oekaaeiaa Kelionių knygas:

VTSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — »l.«0
KUM. PR J. VAITUKAIČIO — 1.10
KUN. J. A PAULIUKO — 2.00

arba:Siunčiu■~ iwsU< kurtu°* aua trik Kelionių knyga*

Varde* Pavardė

.straat

i M • • M aa g

DR. VAITUSH. 01
Limuvis

OPTOMEnUCALLY AKIU 
HPBCIAUSTAS

Palengvina <tkl<| {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, narvuotu- 
mo, skaudamų aklų karėti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregyste. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egaainlnsvlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da* Speclalė atyda atkreiptam* { 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl-1 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
itikimų akys atitaisomo* be akinių. 1 
Kabios pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

\

DR. JOHN SMETANA
0FT0KBTRI8TA8

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

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

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

Phooa CANai 0623

PHT8ICIAN and 8UROEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUR3 
2 to 4 and 7 to 0 P. M. 
Hunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8 

4645 SO. ASHLAND A V K.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal autart)

Oflao telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1920

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HAL8TED STREET 
Realdenclja <800 So. Arteslan Avė

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 Iki 8 v. vakaro

I
Tel CANal 8122

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

Valandos 1—2 Ir 7—8 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Caiifornia Avė.

Telefonas REPublic 7868
Ofiso Tel.. PROspect 8878 
Res. Tel.: HEMIock 8141

Resid.; 2516 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:20 Iki 8:80 
Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. YEZEl'IS
DENTI8TAB

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo I Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

ĮVAIRŪS

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
t lubos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDiray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo Imt 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vat po pietų Ir nuo 7 Iki S:8« s*L

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGU
1157 ARCHER AVENUE

tel. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 1918—14 
Re* VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
ofiso vai. nuo 1-8; nuo <:88-S:S8 
756 WEST 35th STREET

TARAI

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 8994 

Ra*! Tel. PLAaa 2404 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.
NndAUoaln ano !• Iki XI žtgBa

Ofiso: Tel. LAFaystte 4017 
Re*t Tel. HEMIock 8284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak 

Restdeniljos Ofisas: 2666 W. 69th St 
Valandos: 18-11 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutari

Tel. CANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 8—4 Ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutari)
RES. 2136 W. 24th ST 

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIBTAS

1446 SO. 49th (JT.. CICERO, ILL 
Uar.. Ketv., Ir Pėtn. 19-9 vai. 

8147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered Ir Buba t. 2—9 vai

Dienomis Tel. LAPsyette 5793 
Naktimis Tel. CANal 04 02

DR.A.J.JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak 
Nedėliotais pagal sutartj

Phone Hrmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6568 So We8kern Avenue 

Valandos: 9 AM iki 8 PM 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą^

OFISAS IR RBZl
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate __
Iki popiet — I iki 8:29 vak.

tat u m* im x aa,
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WESf SIDE

Juozas Ušhackus P. Navar- , 
ekas, jaunuoliui, gražiai vai- J 
dino pasiuntinių roles.

Kareivis buvo Antauas Sve- Į 
tkauskas.

Pranas Sutkus, senas vete
ranas clevelandiečių labai mė 
giamas, buvo Dugo rolėj. Jis 
yra didelis scenos mylėtojas.

Vyskupo rolėj buvo Alfon
sas Alekna. Lošė labai rinitai. 
Vaizdas buvo labai gražus, 
kuomet vyskupo pastogėj tė
vas rado dukterį, vyras žmo
nų ir vaikus.

... v . T 7 , . Elenos ir Enriko sūnai bu-viesnia Marijona Majaus- ... ,, , , .... v vo Aldona Garkauskaite ir
;,rnė viešėjo pas brolį D. B. StttUi6tė. išrodė labui

pskričio* susiruikiuiąs fvyks 
sausio 19 d. Šv. Petro para
pijoj- 3

i
fe

) ,
1
r v

B
Iri 4

r ”

šv. Antano parapijoj dav 
buotė labai pavyzdinga* eina.
Sutarimas klebono su komi
tetais matosi visame kame.
Todėl turime geras pasekmes. . 
l-auk«ių bazaras alneše pal- "s“ d,de'm’ nel#ua«' 
nų. Uruodaio 31 d. Naujų Me
tų sutikimui parap. choras 
Lietuvių svet. išpildys įvairų 
programų. Teatrų prirengia 
kun. 1. F. Boreišis su inž. E.
J. Žiūriu, muz. J. A. Blažys I d,en»“ alllwdo Ue,10“»- 
su choru dainuos naujas dai 
nas. Po programų bus šokiai

lnž. E. J. Žiūrys einant per 
gatvę, buvo automobiliaus su
žeistus. Šule pasitaikęs drau
gas pagelbėjo J. Žiūriui iSve-

Brazį. Ji yra iš Kast St. Lou-I 
is, 111. Pasisvečiavus kelia*

gražiai ir lošė rimtai kaip ti
kri karalaičiai.

Tarnas buvo Jonas Bėrius.
Jisai savo patarnavimu daug

. .. į. nelaiminga mirtį autiko. Ant iuok» «»«“*«• LuM Pa«’n‘-
abiejose svetainėse. Mylintie-; nai. Vežikas J. Liutkus pasi-ii lietuviški} mena dalyvauki- renkant «.«!■» I , ,,„ojVTu.
fe šia,ne' parengime. Pelnas. t'“but gelezmkeho sargo n„- J ug
nurftnnai rtinai buvo sužeistas. Mirė ®
P P J gruodžio 12 d. Laidotuvėse Alekas Vyšniauskai pasiu-

Šv. Antano dr-jos metlnia- patarnavo graborius B. B. bitinio rolėj, kaipo buvęs ka
me susirinkime iš įvykusio i Brazis, 
vakarėlio pelno padaryta, o ____________
ka* svarbiausia prisirašė 151
naujų narių. Tai didelė pa
žanga draugijai.

Edvardas Sinku**.-, 18 m.,

CLEVELANO, OHIO

k

C.
M

t

..JLfeąfc J*ii
I..

įa i®

Linksmos snieguotos Kalėdos vaikams. Parodomu, kaip vaikai turi “good 
time” Chicagos apylinkėj, Palos Parke.-

Nauja valdyba: J. Andruš- 
kevičius pirm., M. Pradzevi- 
čius pagelb., J. Pultis nut. 
rast., J. Danisevičius fin. raš
tininkas. P. Yamiokas ižd., 
A. Ainbrosa, P. Smaliukas iž
do globėjai. Valdyba susideda

• KANTRI ELENA” 
SCENOJ

reiviu, lošė gerai. Budelio ro
lėj buvo P. Janušaitis. Jis 
turėjo kirsti rankų, kuli jį 
šelpė.

Po vaidinimo buvo gražių 
deklemacijų.

Publikos buvo apie 350. Bu 
vo sesutės mokytojos ir daug 
inoaykios vaikučių.

Pirmu kartu teko matyti

TRUMPAI Iš VISUR
Kryžių uždengė. — Skaud

vilės apylinkėje vienoje vieto- į 
je buvo dažnai ruošiami va
kariniai šokiai. Netrūko ir 
moderniškųjų šokių. Prieš ad
ventų keli vyrai susitarę te-.ras mi®stelį suskirstė sklypais

iš

Šv. Jurgio parapijos audi
toi ijoj parapijos menininkai puošnių scenorijų. Tas

___v_  ___ v_________  gruodžio 15 d. perstatė vei- jaug padabino vaidinimų.
veiklių darbuotojų, kurie kalų- dramų Kantri Elena . Programų vedė P. R Mulio- 

Veikalas suvaidintas taip gra Hg Užbaigoj kalbėjo klebo- 
Žiai, kad geriau negalima ti- kun y yilkutaitis, kuri* 
kėtis. Gal už tai, kad šioje įeįRg daug komplimentų vai- 
menininkų grupėj visų artis-Į Garsuva
tiškų .jėgų rodė Elenos rolėj I «

Pranešimai
Susivienymo Lietuvių Ro

mos Katalikų Chicagos aps
krities priešmetinis susirinki- j 
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 29 d., 2 vai. popiet, Gi
mimo P. Šv. parapijos moky
kloj ant 2 lubų. Visų kuopų

galės daug pasidarbuot* dr- 
jos gerovei.

Gruodžio 15 d. Šv. Antano 
l>arap. mokykloj įvyko SLR 
KA Michigano apskričio mė
nesinis susirinkimas. Atstovai 
dalyvavo iš visų keturių kuo
pų. Gautas laiškas iš J. B. 
Šaliūno Centro rast., Kuria
me pridavė apskričiui (lan
giaus energijos darbuotis, y- 
pač Sus-mo vajų pradėjus. 
Kuopos daug kų galėtų nu
veikti. Laiškas priimtas su 
aplodismentais.

Marijona Šarkiutė. Publikos 
skruostus vilgė ašaros iš gai
lesčio. Visus jos vargus at
jautė ir nei kiečiausios šir
dys neišlaikė. Ciesorius, jos 
tėvas turkų sultonas buvo 
Juozapas Sadauskas. Šis irgi 
turi gerų vardų i’r yra Jauni
mo žadintojas. Lošė tikrai ge
rai, i [ atstovai prašomi dalyvauti. 

Užveizdėtoja Petronė Urb- Dienotvarkėj bus Sus-mo ju- 
Apskričio svarbiausias nu- šaitč turėjo trumpų rolę, vie- biliejinio seimo ruošimas, nau 

tarimas tai išrinkti komisijų, nok publika gailiai apsiver- jų narių vajus ir kit. Taip 
kad visoms kuopoms bendrai k®, kada už Elenos išleidimų pat bus renkama valdyba 1936 

m. Sekr.j svietų ji turėjo mirti ugny
je.

surengus Susivienymo vakarų.
Kviesti gerb. L. Šimutį SLR 
KA Centro pirm. už kalbėto-> Pasiuntinys Jonas Alekna 

taip žmones prijuokino, kati 
gera proga buvo ašaros nu-

jų. Programų sudaryti turini
ngų

Pasidarbavus, dar galima džiovinti nuo sugraudintų a-
vajaus metu daug naujų na
rių į Susivienynių prirašyti. 
Komisija išrinkta po vienų 

4 iš kiekvienos kuopos. A-

,-h
SIMAS PILIPAITIS
Mirė gruodžio 25 d., 1935

m., 8:40 vai. vakare, sulau
kęs 44 metų anižlauM.

Kilo iŠ Kaklų apskričiu, Gsl- 
KaiirilAklų, para.pl.kwi. Mastaičių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 33 
rneliiH.

F'aliko dideliame nuliūdime 
brol) Antaną, Svogerką Oną, 
pusbroli Roką Jurkftą ir Jo 
moterį Marijoną, broldukres, 
brolzūnus ir gimines; o Lie
tuvoj broli Joną. 2 seseris Ma
rijoną ir Elzbietą Jocaitlenę, 
jos Šeimyną ir gimines.

Kūriau pašarvotas 2422 W. 
KPth 8t. Tel. HEMIock 2S«7.

laidotuvės (vyks pirmadien), 
gruodžio 30 d. IS namų s 
vai. ryto bus atlydėtas ) Gi
mimo Pan. Avė. Mar. parap. 
hainyčią, kurioj {vyks gedu
lingos pamaldos ' už velionio 
sielą. l’o pamaldų liūs nuly
dėtas | Av. Kazimiero kapines.

Nnnėlrrifttat kvlečidlpie visus 
gimines, draugus-ges ir paiy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolla, Svogerka,
Pusbrolis Ir Olmlnės.

laidotuvių <Urek torius A. 
Petkus. Tel. tllt'ero 2199.

kių.
Anglijos karaliaus rolėj bu

vo Pranas Bortnikas. Jis nuo 
seniai yra rinitas ir popule- 
rus artistas. Atliko stebėtinai 
gražiai.

Motinos Uršės rolėj buvo 
Paulė Glugodienė. Ji savo vai
dinimu publikai pridarė ne
paprastai daug jaudinančių 
veiksnių. Kiekvienas jos pa
sirodymas scenoj publikų ve
rtė kų nors daryti, ar tai juo
ktis, ar verkti, ar pykti. Lo
šė pilnoj prasmėj artistiškai.

Pranas Gailiūnas, kuris tu
rėjo labai painių Kunigaikš-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
dr-jos priešmetinis susirinki
mas įvyk s gruodžio 27, 9 vai. 
vak., 4645 So. Ashland Avė. 
Bus rinkimas valdybos 1936 
metams. Prašome nesivėluoti 
su atsilankymu.

Dr. J. J. Kowar, sekr.

niių vietų užims arkliaf, ra- veik visi jau nugriauti, o vie-I
guočiai ir smulkesnieji gyvu-(toje jų pastatyti gražūs nu
liai ir paukščiai.

Auga miestelis. Baisogalos,
Kėdainių apskr., miestelio plo 
tas buvo dvarponio V. Koma 
ro nuosavybė. Babar Koma

nai nuėjo ir, pradėjus fokstro- 
tuoti, nusikabino nuo sienos 
kryžių apdengė ji skepetaite 
ir vėl jį pakalbino. Kuomet 
šeimininkai paklausė, k a m 
taip daro, jie atsakė, kad kry
žius ir tokie elgesiai nesutai
komi. ' i

Socialistų partija pašalino 
radikalus. — New York val
stybės socialistų partijos cen
tro komitetas pašalino iš par
tijos visus radikalus ir jų va
dų Norman Thomas, kuris ke
letu kartų buvo socialistų par 
tijos kandidatas prezidento 
rinkiniuose. Centro komitetas 
apkaltino riaušių kėlimu ir 
neslaikyniu socialistų partijos 
taktikos.

Mirė lietuvis palikdamas 
$.30,000.00. — Šiomis dienomis 
Brooklyn mirė lietuvis Juo
zas Juozėnas palikdamas iki 
$30,000 turto. Dabar adminis
tratorius Jonas Janušaitis ie
ško jo giminių.

Didelė paroda 1936 m. 1936 
met. Kaune bus surengta di 
dėlė žemės ūkio ir pramonės 
paroda. Be visų žemės ūkio 
šakų, į parodų bus Įtraukia
ma įr sunkioji Lietuvos pra
monė. Taip pat parodoje zy-

ių “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klan 
gimus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žiuių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kąmpininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;

čio rolę lošė artistiškai. Jisai 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
sudegino sesutę, o išgelbėjo aPi® sveikatų; i ....

9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešimus;
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotėa; 

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 

$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Elunų.
Marijonos rolėj p-nla Bori-

nikienė savo gailingu vaidi
nimu jaudino visus.

Sardinijos karės vado rolėj 
buvo Petras Vitonis, jaunuo
lis pirmu kartu scenoj ir pir- 

Į mu kartu lietuvių kalbų var- 
! tojo. Nustebino savo rimtu 
lošimu sykiu gražia lietuvi
ška kalba.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

mai.

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
T1S "DRAUGE"

ir pradėjo pardavinėti žmo
nėms. Per trumpų laikų mies
telis pakitėjo: seni namai be

Nuo RaumatiEkų Slauimų
reikalaukit viaąme pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris sutelkia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

T IN

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPA?

EUDEIKIS
ir

T S V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai

10734 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra p&stebėtlnaa vala- 
tas dėl ligonių it- silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs Jj vartosite vieną savaite. 
Jūs pastebėsite abelną pagerėjkna Ir 
Jeigu Ir toliaus vartosite, Jfls atgau
site savo normalią sveikatą ir soika.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną Istoriją kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų tr vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose valstinyClOHA žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nea jie yra bover- 
tta.

Nuo ulkietėjlmo Imkit—UOA-80L 
7— Idealų Uuoouotoją viduriu |Bo tr 
•H

Ūse eely ene level tee« 
ipeenhil «•««»«( «iRe«l

SAKINO 
P0WDERl

Samepricetoday 
as45year$ aįo
25°unc<$ f°r 254
■Z.ąrflH. w4m mU ..*!■! ,

■fC*1 
IkVi

• I ..r... •( n.iian.lj

‘•ARKIVYSKUPAS JURGIS
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau uuga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, musų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Bięvas leis jj išvys
ti šventuoju _ paskelbtų.

iviekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos,

, *DRAUGO * KNYGYNI
t

, Nuoširdžiai
Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

Chicago. III.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’s 
pttter Vyną ir nuoilrdiiai rekomen
duoju visiems.** — Urs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymu “u visokiais 
valetais. Imkite Triner’s Ęittęr Vyną. 
kuris per pastaruosius 44 metus prt- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl u*- 
kietijimo, gasų, prasto apetito, gai
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
pajiažių Į|gų. Visose valstir

OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Ohicago

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Grabąąmių 
—-----—o------------

Didšiansia paminklų dirbtuvė 
OfcicMoj

;—0--------
Snviri 10 metų prityrime

-------- o ■
Pirkite tiesiai U dirbtuvės ir 

taupykite pinigus 
o

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių CUoagos Lietuvių

-------- o

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. LacMz
I. ĮJelevidiK
S. P. htaaika
AJhsaMūs
A-Petkas 
I. F. Radaus
S. M. Stsitas
LUolP
I. F. EuJeikis
Lataicz ir Sudus

42-44 E. I08th St. 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė.
Phone YARds 1138

’ -J” 'V
3307 Litnanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

668 We8t 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. Į 
Phone YAKds 1741—1742

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

MilLIONSOF POUMHihAVF BFt N 
UStO BY OUR GOVERNMENT

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
• J. F. E U D E I K I 8

Yards 1741-1742



Kenoša Gėrei Nepasiduoda
Didelės Lenktynės Eina Tarp Kenoša ir Gėrės 

Vajininkų. Mandravickas Vėl Paėmė 
Pirmenybę. Gaubis Vejasi Straukę ir

Stulginskį

Didžiausios mažesnėse kolo
nijose “Draugo” vajaus lau
ke lenktynės už pirmenybę, 
taigi ir pirmąją, dovaną, eina, 
kaip matome, tarp Kenosra, 
Wis., ir Gary, Ind., vajininkų. 
Nespėjus Aukškalniui pralen-

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

3,600
2,225

kti Mandravicką ir atsikvėp
ti, šis vėl atgavo prarastą vie 
tą ir, nors nedaugeliu taškų, 
Aukškalnį paliko užpakaly. 
Gėrės vajininkas, kuris tik 
vieną dieną buvo lyderTu sto
vio antrosios vietos, be abe
jonės, bandys tuo pat ir Ma- 
.ndravickui atsimokėti. Abu 
energingi vajininkai ir dėl to 
įdomu bus sekti jų lenktynes.

I
Čikagos vajininkų stovis 

vakar nepasikeitė. So. Čika
gos vajininkas K. Gaubis pa
darė pirmą žingsnį, taėrau ne
pralenkė nei vieno aukščiau 
stovinčių. Klebonas .tos para
pijos, gerb. kun. P. Vaitukai
tis, uolus “Draugo” bendra-

riname, jog visiems bus įdo
mu pasiklausyti jojo kalbos. 
Bus ten dar ir daugiau Įdo
mumą šiame vakare. Tas vis
kas prasidės 6 vai. vakare. 
Įžanga tik 50c.

Sumanios šeimininkės gruo 
džio 29 vakarienės namie ne
gamins, bet eis į Brighton 
Parko parapijos svetainę pas 
svetingas sąjungietes, kur vi
si ir visos būsite pasotinti.

Korespondentė

VISADA UŽGANĖDINA

Chicago\
S. Staniulis, kl. F 
Ag. Gilienė, kl. F 
V.xŠemetulskis, kl. F 1,830
A. Kūnickas, kl. F 1650 
M. Šimonis, kl. F (De- 

troit) 1,600
A. Stulginskas, kl. F 675 darbis, atvykęs su Gaubiu, 

673 i pasakė: “Mano parapija, tie- 
^30 iSa> nedidelė, bet nereikia pa

miršti posakio: mažas kelmas 
didelį vežimą parveTČia. Par- 
versime ir mes nevieną dides
nių parapijų vajininką. Tu
rime dar laiko”. Tokiam kun. 
P. Vaitukaičio pasakymui rei 
kia duoti daug reikšmės. Dėl 
to, vajininkai, budėkite, kad, 
ištikrųjų, mažas, kaipo sako, 
kupstas neparverstų didelio 
vežimo.

S. Straukas, kl. F 
K. Gaubis, kl. F

WFST SIDE. — Wistort 
Bake Sbop, 2238 W. Cermak 
Rd., prikepė savo kostume- 
riams visokios duonos. įvai
rių keiksų ir piernikų. Orde
rius šventėms, “parems” ir 
kitokiems reikalams išpildo 
greitai ir gerai. Tą kepyklą 
veda motina Ona, duktė Fra
ncis ir sūnus Joe ir pagelb
sti duktė Paulina. Ši šeimyna 
šiame biznyje yra 20 metų. 
Turi sumanų duonos ir keik
sų iš vėžio to ją Edvardą Linau- 
ską, kurs visą Chicagą gerai 
žino ir darbą atsakančiai at
lieka.

UŽSIENIS PRAŠO LIETU
VIŠKŲ FILMy

Viena iš didžiausių Angli
jos filmų gaminimo bendro
vių Universe Filui Services 
L. T. D. London padarė su 
Lietuvos kronikų gamintojais 
sutartį teikti mūsų filmų, ku
rios bus demonstruojamos ne 
tik Anglijoje, bet ir jos ko
lonijose. Pirmutines filmas 
kino kronikos gamintojas Li- 
nartas jau nusiuntė j Londo
ną. Taip pat lietuviškų filmų 
prašo Briuselio, Prabos ir 
Maskvos filmų gaminimo be
ndrovės.

Sovietų Rusijos filmų gami
nimo įstaiga Sojuzintorgsin, 
dar šiais metais norėtų gauti 
kelis šimtus metrų Lietuvos 
filmos.

lių išradėjas 1935 pi. mmėjo Vyniagesiy garbės ženklas
90 m. amžiaus sukaktį. Jis 
yra vienas žymiausių fizikų 
ir pirmas iš penkių laimėtojų 
Nobelio dovaną.

Perkūno šposas. Anglijos 
audros metu į vieną ūkininką 
trenkė perkūnas, kai jis namo 
varėsi tris karves ir dvi ave
les. Kada atsipeikėjo pasiju
to esąs nuogas. Jo drabužiai 
buvo ant netolimo medžio ša
kos. i * i

Cook apskrity 103,921 mo
kinių. Cook apskr. mokyklų 
viršininkas Noble J. Puffer 
praneša, kad šiais mokslo me
tais visam apskrity, išėmus 
Chicagą, yra 103,921 mokinys.

Pažymėtina diena. Kalėdų 
dieną Chieagoj šįmet pažymė
tina tuo, kad neįvyko didetių' 
nelaimių su automobiliais, iš

Netrukus Londonas, j -mus ke|etą iengvQ 
Briuselis, Praha, Maskva ir|m<j rfus auton,oMiairiS_ 
kiti užsienių didmiesčiai de
monstruos Lietuvos filmas ir 
vaizduos Lietuvos gyvenimą.

Įspėja automobilių savinin

vysi. K. Faltarokui. — Liet. 
Ugniagesių Organizacijos Są
junga už nuopelnus vysk. K. 
Paltaroką jo 60 m. amžiaus 
sukaktuvių proga apdovanojo 
“Artimui pagallion” I 1. gar
bės ženklu.

Londoną lietuviai statys 
mokyklą. — Londono lietuviai 
susimetė pastatyti mokvklaj 
namus. Numatoma, kad moky 
klos namuose galėtų tilpti sa
lė, skaitykla ir vnikams aikš
telė

Didelės iškilmės %. Panemu
nėje. — L. Panemunėje buvo 
didelės iškilmės: kun. dekanas 
. Skinkis tą dieną pašventino 
pastatytą parapijai naują mū
rinę salę. Su salės pašventi
nimo iškilmėmis kartu vyko 
pavasarininkų šventė. Taip 
pat tą dieną Ž. Panemunėj

buvo Sv. Martyno atlaidai. 
Oras buvo gražus, žmonių 
daug.

Estai vokiečiams parduos 
lftflOO kiaulių. — Berlyne pa> 
sirnšyta sutartis, kurią (1936 
metų balandžio 1 d. Estai iš
gabens į Vokietiją 15,000 gy
vų kiaulių. Kiaulės bus išvež
tos vokiečių laivais.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone: BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
LTETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwėll Street 

Telephone: REPublic 9723

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wis.
V. Mandravickas, kl. I) 3100

Ctery, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 3,045

Sheboygan, Wi8.
J. Vrubliauskas, kl. D 350

Herrin, UI.
M. Rovaitienė, kl. D 200'

VAJININKŲ DĖMESIUI

Einant nustatytomis vajaus 
taisyklėmis, vajininkams drau 
džiama atnaujinti “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratas se
nųjų skaitytojų tose Chicago 
kolonijose, kuriose randasi ge 
neraliai agentai, būtent:

NORTH SIDE - generaliu 
agentu yra K. Šerpetos.

CICERO — generaliu agen
tu yra V. Semetulskis.

WEST SIDE ir T0WN OF 
LAKE — generaliu agentu y- 
ra Brolis Vladas Cibulskis.

BRIGHTON PARK — ge
neraliu agentu yra F- Chibys- 
ta.

MARQUETTB PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— generaliu agentu yra P.
Varakulis.

BRIDO EPORT — generaliu 
agentu yra P. Gudas.

ROSELAND — generaliu a- 
gentu yra M Misiūnas.

WEST PULLMAN — ge
neraliu agentu yra — St. 
Raila.

Generaliams agentams, ku
rie yra įstoję į vajų, už at
naujintas 1936 m. “Draugo”' 
ir “Laivo” prenumeratas, ta
škai nebus duodami; jie, kaip 
ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity
tojus, skelbimus, parduotas 
knygas ir t.t.

PASTABA, Į naujų skai
tytoji} skaičių įeina ir visi tie, 
kurie prieš metus yra prenu
meravę vieną ar kitą laikraš
tį ir po to neatnaujinę prenu
meratos. Vajaus Vedėjas 
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VIETINES ŽINIOS
DIDEliS IŠKILMĖS

BRIGHTON PARK. Gruo- 
džįo 29 d. bus didelės iškil
mės parapijos salėje. Moterų 
Sąjungos 20 kuopa apvaikš
čios 20 metų kuopos gyvavi
mo sukaktį. Net sunku apra
šyti kiek įdomybių bus tame

Valstybės leidimų gavimo 
ofisas Chieagoj (120 S. Ash
land boul.). Sako viena die
na gali išduoti 20,000 leidi
mų.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

15 Kubilis E.
27 Tukauskas R.
2S Vaišnoras B.
35 Yurkšas Rokas

LIETUVIAI ŪKININKAI 
URUGVAJUJE

Iš Viso Pasaulio
I , -------

Amžina plunksna Egipto
griuvėsiuose. Kasinėjant Egi
pto senovės liekanas vienam 
4000 metų senumo kapinyne 
rasta keletas tuščių vamzde
lių, panašių į storą pieštuką.
Anglų archeologai sprendžia, [junga pasisakė už sumanymą 
kad tie vamzdeliai yra ne kas ! registruoti gyventojus ir kad 
kita, kaip senovės Egipto “a 
mžinosios plunksnos

tus įsigytų miesto ir valsty
bės leidimus 1936 m. Važiuo
jantieji su senais leidimais 
bus areštuojami.

Pritaria sumanymui. Besi
plečiant komunistiniam judė
jimui ir Illinois Advokatų Są

?»»
M

Lietuvis, bolševikų armijos
gina miesto ir apskrities adv. 
sąjungas, mokyklas ir k. pa-

PAIEŠKOJIMAS

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 VVest 63rd Street
telefonas WENtworth 871S 
valandos 5 Iki 8 vakarais

mieste 111 W. Washington St. kamb.’ 
757, telefonas STAte 0917.

Jemis (James) ir Barbora Stankus 
atsišaukite kuogreičiausiai yjtatiškai 
arba priduokite savo antrašą, nes 
yra svarus reikalas dėl Jūsų pačių.
r AETNA INSURANCE CO.

175 W. Jackson Blvd.
E. E. Englander

Telefonas WABash 8340

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. VVASHINGTON ST.
Suite 1810

Telefonas STAte 4311
REIKALINGA DARBININKĖ

Reikalinga moteris prižiūrėti pus
antrų metų vaikutį. Tiktai tokią 
kuri gnli gyventi ant vietos. Geri 
namni ir geras mokestis.

CANal 9719

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATASk

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo V Iki 6 
Hanedėllo. Seredos Ir Pėinyfilo.

vakarais « Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St

PARDAVIMUI TAVERNA

I Parsiduoda gerai išdirbta ir labai 
graži taverna. Dabar proga pigiai 
nupirkti.

4070 Archer Avenue Telefonas REPublic 8800

vadaa. Uteniškis, Gudijos ka- . .. , • ,. J ... , dėti kovoti komunistų veik-ro apyg. viršm. Urbonavičius/
sovietų vyriausybės pakeltas 
j pirmo rango komendarmus.

Nutraukė mašina ranką. Be- 
kuliant Gegrėnų dvare, Zem. 
Kalvarijoj Norvaiša įleido į 
mašiną ranką, kurią visai 
nutraukė. Žem. Kalvarijoj vai 
stinėje vaistininkas A. Ker- 
pauskis sustabdė kraują ir 
buvo aprūpintas sakramen
tais. Nelaimingasis nuvežtos 

: į Telšių ligoninę.

Jau nuo 1928 m. Urugva
juje sėkmingai veikia lietu
vių ūkininkų sąjunga. Sąjun
ga Soriano apygardoje turi 
2,000 ha. žemės ūkį. Urugva-

iškilmingame bankiete. Pir- i jaus ž. ū. ministerija tą lietu*
.....i *v __ *____laiko vie , LietuVifl kap^įonag indito-

karienė: tokia gardi, kokią i na iš glausiu, nes mukai j# QugUs
tik sąjungietės tegali paga- jos gerai Įdirbami, žmones są- Induoie vra anglu
minti. Antra, bus gražus mu- Į žiningi ir darbštūs, todėl ir ’ ’
zikalis programas, kurį išpil-, Urugvajaus vyriausybė tai
dys žymiausios muzikos pa- kolonijai yra suteikusi reika- 
jėgos. Trečia, kalbės ką tik ’ lingu kreditų ir neatsisako 
iš Lietuvos sugrįžęs dr. Al. | teikti savo paramą. Toje "o- 
M. Račkus. Jisai yra kupinas ' lonijoje verčiasi 50 lietuvių 
įspūdžių iš Lietuvos. Užtik- šeimų.

“Draugo” Knygų Skyrius

gimnazijos kapelionu rr kar
tu stndijuoja sanskritų kal
bą. Šiame mieste dar yra ki
tas lietuvis kun. Jonas Svir
nelis, kuris katalikybę plati-

t,,na tarp vietos kaimo gyven
toją I

Minėjo sukaktį. W. Konr' 
Rontgenas, Rentgeno spindu-

MALDAKNYGCS
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 Baš. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baš. 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 Kelių, juod. paprastais virš., kaina .... 1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, .... 1.75
14. Pulkim Ant Kelių, 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
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

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

lą ir pragaištingą literatūrą.

Kalėdiniai programai. Ka
lėdų dieną apskrities ligoni
nėje, įvairiose senelių ir naš
laičių prieglaudos© įvairios 
draugijos buvo suruošusios 
kalėdinius programus ir pa
vaišinusios įnamius.

COAL
ANGLYS

AITKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocahontas:
Mine Rnn ................................ $ 5.76
Lomp, Egg ar Nut .............. 6.00
Screenings ................................ 4-75

Tiesiog iš Kasyklą — Nemažiau 
Kaip 2 Tonns.
Pašaukit dienos laikn arba vakarais

Tel. KEDzie 3882

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Karas, kuris užkariavo Šį kraštą. Nėra ko stebėtis, nes a- 
part puikios išvaizdos, geriausio veikimo ir aukštos koky
bės, šis Buick turi kiekvieną modernišką patobulinimą, ko
kį galima norėti. Pirmiausiai pamatykite Buick, tai 1936 
metų PIRKINYS.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai

HIGH ORADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best substitute for Pocahontas:
Mine Run .................................... Ž
Lump, Ere or Nut ..............
Screenings ...................................... 4.75

Dlrect from the Mine. — 2 ton 
rnlnlmum.

Call Day or Nlglit
KEDzie 3882

BUICK ’35, 5 Sedan, kaip naujas, garant............................
BLICK '85. 5 Club Sedan 41, garant., kaip naujas ..
BUICK '34, 5 Sedan 57, pirmos rūšies, garant............
BUICK '84, 5 Sedan 47, n6r geresnio, garant................
BUICK '34. Club Sedan 91. labai pulkus, garant...........
BUICK '38, 6 Club Sedan 91, tobulas karas.....................
BUICK '33, Sport Coupe, 2-4 pasaž. švarus....................
BUICK '32, 5 Coupe 96. tolulam stovy.............................
BUICK '32, 6 Sedan, labai pulkus karas.........................
BUICK '31, 5 Sedan 57. švarus karas toublam stovy 
BUICK '31, 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. 
BUICK '29. 5 Sedan, geras karas, bargeno kaina .

8 875 
745 
725 
A85 
785 
585 
545 
385 
425 
275 
285 
85

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Lietavtfkna Romia Dėl Atnaujinimo arba Išmokame Ca«b 
Vinokloa Rfišiea Inmirance — Ugnlna, Vfauloa, Automobilių, 

Stiklų Ir L t.

JOI IN P. 1AVAI P
I O,\NS i,.,l INSl KAM H
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S 10 \\ < st 5 Street
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KEIS I lino SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS
i; >1 : \ i ..i i,

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartotų BUICK karų mieste, 
visų modelių Ir madų. apkalnuotų greitam pardavimai. Plr- 
mlanslal pamatykite šluos karus.
CADILLAC *84, 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas,

garant............................................................. ........... $ 1385
CADILLAC '32, 5 Sedan, pulkus karas, kaip naujas.... 845
CADILLAC '29. Town Sedan, žemai apkainuotaš.............. 145
CHEVROLET '35, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo.................................................................... 575
CHRT8LER '85, 5 Sedan, trunk, kelis menesius varto

tas. garan. ........................   745
FORD *85. 2 pasaž. Ooupe, mažai vartotas, garant.,.. 5fl5
LA SALLE '34, S Sedan. naujausios mados, tobulas gar., 875
LA 8ALLE '31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 250
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai gražiai Išrodo .................. 325
LA SALLE '80, 5 Sedan. geras karas, žema kaina .... 185
LINCOLN '80, 5 Sedan, apkainuotaš pardavimui, geram

stovy................................ ........................................... 245
OLDS SIX '34. 5 Sednn, Trunk, kaip naujas, garant., .. 545
PACKARD '82, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina. 075 
PONTIAC '35, 5 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS, ne

vartotas ...................................... DIDELIS SUTAUPYMAS
TERRAPLANE '34, 5 Sedan, mažai vartotas, išrodo

naujas .................................................. 425 -
TERRAPLANE 'SI. 5 Sedan. tobulam stovy ................. 875

Puikiausias stakas vartotų karų kokj dar esame sifilę. Kiek
vienas tobulai Išrodo ir veikia. Kainos žemesnės negu Mle 
kada pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

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

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Z* _ ______

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
6 tonai ar daugiau >7.30 — Smalkesnės >7.05


