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MIS IR TOLIAU LAIKOSI 
TRILYPIO NUSISTATYMO

ETIOPIJA SKUNDŽIAS, KAD ITALAI 
VARTOJA NUODINGAS DUJAS

Mussolini “atmeta” prancūzų
britų taikos planą

---------------------  i -----------------------

PARYŽIUS, gr. 30. — Al) IMS AB AB A, gr. 30.
Prancūzijos premjeras l^ava- — Etiopijos imperatorius
lis ir toliau laikosi ypatingo 
trilypio nusistatymo — ant- 
kart joja su trimis arkliais, 
kas daugeliui visiškai nesu
prantama. Pirmiausia — jis 
besąlyginiai remia T. Sąjun
gą italą etiopiečių klausimu. 
Antra — jis palaiko Prancū
zijos draugingumą su Angli-

Haile Selassie pasiuntė pro
testą T. Sąjungai prieš ita
lus, kurie kovose vis dažniau 
ima naudoti nuodingas dujas.

Imperatorius pareiškia, kad 
italai yra pasiryžę su tomis 
dujomis išnaikinti Etiopijos, 
civilinius gyventojus..

Be to, imperatorius pro-

JĖZUITŲ KOLEGIJŲ DEKANŲ KONFERENCIJA LAIMINGŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ
“Draugas” nuoširdžiai velija savo skaitytojams, ben

dradarbiams, platintojams ir bičiuliams.

KATALIKU BAŽNYČIOS GARBINGI 
ŽYGIA1 1935 METAIS

ja ir Italija ir stengias savo testuoja, kad italai, neatlaiky- 
pusėn patraukti Vokietiją, darni prieš etiopiečių spaudi- 
tuo būdu ignoruodamas so- mą kai kuriuose fronto ba- 
vietus, mažąją santarvę ir ruošė, pasitraukdami degina 
Balkanų bloką. Jis skelbia krikščionių bažnyčias w nai- 
savo draugingumą mažajai kilia gyventojų mantą, 
santarvei ir palaiko prancūzų Čia pripažįstama, kad vi- 
sovietų paktą. į suos© karo frontuos© inten-

Diplomatai (pareiškia, kad šyviai veikia italai lakūnai, 
šis prem. Lavalio žygis yra Svaido bombas, arba daro

Konferencija įvyko sekmadienį ir vakar Loyola universiteto rūmuose, Chi- 
eagoj. Šie jėzuitų vedamų universitetų dekanai dalyvavo: sėdi iš kairės: kun. T. 
Egan, Chicago; kun. W. J. McGucken, St. Louis; kun. L. O. O’Connell, Chica
go; kun. A. C. Smith, Mobile, Ala. Stovi iš kairės: kun. E. Carrigan, Cincinnati; 
kun. A. P. Farrell, Chicago; kun. J. F. Quinn, Detroit; kun. T. Knapp, St. Lou
is; kun. J. A. Greedey, New Orleans, ir kun. W. J. Grace, Milwaukee.

(Acme Proto.)

PREZIDENTAS GARDE- JIE NĖRA JOKI DOROVĖS) NUŽUDYTAS ILLINOIS 
MOKYTOJAI

tikrai akrobatiškas ir sunku 
pasakyti, kaip ilgai jis galės 
naudotis antkart trimis ar
kliais. 'S

Nesutikimai pasireiškė pran 
cflzų respublikonų centro par
tijoje, iš kurios išėjo buvęs 
premjeras Andre Tardieu. Jis 
yra prem. Lavalio šalininkas.

žvalgybą, kad susekus priešo 
gausingesnes grupes.

Etiopiečiai šį kartą laikosi 
partizaniškos taktikos. Ypač 
Makale šone neduodama ra
mybės italams.

NAS VYRAUJA 
MEKSIKOJE

ROMA, gr. 30. — Kadangi 
prancūzų anglų (Lavalio 
Hoare) taikos planas palaido
tas Ženevoje, premjeras Mus
solini šiandien taip pat pa- 
skelliė, kad jo vyriausybė at
meta tą nelemtąjį planą.

SNIEGO PŪGA ATLANTI- 
KO PAKRAŠČIAIS

NEW YORK, gr. 30. — 
Baisus ir viską griaująs bli- 
zardas — sniego pūga ir au
dra, siaučia Naujosios Angli
jos pakraščiais, be to visu 
pakraščiu tarp New Yorko ir

šis planas Mussoliniui buvo' ;j,p,()(rgja asmenų žuvo, o 
tinkamas it jis tikėjosi su • ,nP4žiaginiai nuostoliai sie- 
juo daug laimėti. |<ja (jaUg milijonų dolerių.

Audra prasidėjo pereitosPAS BOLŠEVIKUS VISKASsavaiWs vi8Ur pa.
lTIJinifXXIll laužtas susisiekimas. Daugiur
AIVlnKSulAI pakraščių miesteliuose neturi

ma elektros šviesų, užlieta

MEXICO CITY, gr. 30. - - 
Prezidento Cardenaso vyriau
sybės aukštieji valdininkai 
pareiškia, kad nesama jokios 
baimės, kad buvęs preziden
tas Calles galėtų sukelti revo
liuciją.

Anot valdininkų, Calles ne
turi pajėgų. Kariuomenė yra 
ištikima prezidentui Carde- 
nas. Žymi dalis Calleso šali
ninkių pereina vyriausybės 
pusėn.

Calles kaltina Cardenasą, 
kad šis pastarasis veda kraš
tą stačiai komunizmam O Cal
leso pastangomis į mokyklas 
įvestas socialistiškas “mok
slas.”

IROQUOIS TEATRO GAIS
RO SUKAKTUVES

NiEW YORK, gr. 30. — Jo 
Eminencija kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, vie
nam katalikų susirinkime gr
uodžio 19 d. kalbėdamas pei
kė ir smerkė gimdymų kon
trolės propagandą ir tos pro
pagandos vedėjus.

Tuojau per spaudą į tai 
atsiliepė trylika protestantų 
pryčerių ir žydų rabinų. 
Jie pažymėjo, kad kardino
las turėtų laikytis savo Baž
nyčios ribų, kad nesikišus į 
pašalinius reikalus.

Jo Eminencija atsakė jie
ms per spaudą. Reiškė nuo
stabos, kari tie dorovės “mo
kytojai” neigia dorovę.

Šie pryčeriai ir rabinai ir 
toliau gina savo nusistaty
mą. Jiems pagalbon eina so
cialiai pseudo - mokslininkai. 
Šie nurodo kūdikių ir moti-

LEGISLATŪROS
ATSTOVAS

Ekonomiškas slėgimas ir 
nedarlias ir toliau spaudžia 
visus pasaulio kraštus; karas 
ir kuro pavojai ir toliau tera
do pasaulio vaizdaratį; val
stybės vyrai dažnai laiko 
konferencijas ir tas neduoda 
reikalingos naudos. Katalikų 
Bažnyčia gi, neatsižvelgdama 
j jokius sunkumus, dirba ir 
toliau dieviškos misijos dar
bą. Visose pasaulio dalyse 
skelbiama Kristaus evangeli
ja ir kaskart vis daugiau i 

I klaidatikių patraukiama tikro- 
'jon švieson — katalikybėm i 
Tai visa vyksta nepaisant 
žiaurų persekiojimų ir stato- ! 
mų didelių kliūčių. Podraug j 
Katalikų Bažnyčia deda pa
stangas, kad grąžinus pasau
liui ramybę ir kad pagerinus 
žmonijai buitį, taip kad viso
se tautose būtų daugiau so- 
cialio teisingumo, kad šis tei
singumas būtų palaikomas 
ne žodžiais, bet darbais.

Ramybės siekimui Popie
žius Pijus XI paskelbė trijų

Nežinomi trys žudikai api
plėšė ir nužudė peršaudami 
legislatūros atstovą iš 17-ojo 
distrikto ir 20-to vardo de
mokratų “committeemaji’ą A.'dienų — balandžio! 26, 27 ir 
J. Prignano, 722 Bunker gat. 28, pamaldas (triduum) Liur-

Užpuolimas įvyko, kai Prig de ir pakvietė į jas visą pa-
nano su žmona ir 8 metų sū
numi sekmadienio vėlai vaka
rą parvyko su automobiliu 
namo, kur jį užpuolė trys 
piktadariai, apiplėšė ir per
šovė.

Piktadariai mėgino pabėgti 
su savo automobiliu, kiek to-

saulį. Šios pamaldos įvyko 
ryšium užbaigiant Jubi
liejaus Šventuosius Metus, ku
rie buvo pratęsti pasauliui, ir 
75 metų Švč. Panelės Mari
jos stebuklingo apsireiškimo 
Liurde sukaktuvių minėjimui. 

Popiežiaus Pijaus XI para
leliau paliktu. Tačiau auto- ginimu rugpjūčio 15 d. visam 
mobilia inžinas neveikė ir jie katalikiškam pasauly {vyko
pėsti paspruko.

Policija rado, kad paliktas
automobilis priklauso žino
mam smurtininkui Joe Moni- 
ca iš M ei ros© Parko ir ne-

nų žymų mirtingumą, po- pavogtas. Dedamos pastan-

eilė namų.
Valyti sniegą iš New Yor

ko gatvių šiandien pašaukta 
apie 45,000 vyrų.

NAUJI JAPONŲ REIKA
LAVIMAI

^ASKVA, gr. 30. — Kad 
neleidus palaužti savo atkak- 
'faus nusistatymo, bolševikų 
vyriausybė atvirkščiai pasi
duoda rusų krikščioniškai 
tautai.

Vyriausybė uždraudžia gy
ventojams naudotis eglaitė
mis per Kalėdų šventę, bet TOKIJO, gr. 30. — Patir- 
sutiko leisti eglaites naudoti ta, kad japonų kariuomenės 
Naujiems Metams. ! vadovybė žieminėj Kinijoj

Sovietų manymu, pns bolše- rengia naujus reikalavimus 
vikus neturi būt panašumo Kinijos vyriausybei, 
kapitalistų vaJstybį&ms. Mat ŠĮ kartą japonai reikalaus, 
Naujų Metų eglaitės neturė- ,kad kiniečiai bendrai «u ja- 
siaučios Kalėdų simbolo.

munizmo plitimą žieminėje 
Kinijoje.

Vakar Chicago  j minėta Iro 
quois teatro baisaus gaisro 
32 metų sukaktuvės.

Prieš 32 metus apie 1,900 
asmenų susirinko minėtan te
atram įVaidinimo laiku pasi
reiškė gaisras. Žuvo 575 as
menys. Paskiau iš sužeistųjų 
tarpo mirė dar 30 asmenų.

Nelaimingasis teatras pa
keistas ligonine.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

draug ekonomišką stovį ir di
delį skurdą šeimose, kur yra 
daug vaikų. Ji© nepagalvoja, 
kad jų pareiga rasti priemo
nių prieš didelį mirtingumą, 
o kaipo piliečių — kova už 
žmonių geresnę ekonomišką 
buitį.

gos, kad suradus Monicą.
20-tas wardas yra vadina

mas “kraujuotu” vardu. Te
nai per ilgus metus vykdomos 
politinės žudynės.

vaikų general© Komunija. 
Tuo būdu minėta 25 m. su
kaktuvės, kaip Popiežius Pi
jus X nusprendęs, kad visi 
vaikai 7 metų amžiaus būtų 
parengiami priimti šv. Komu
niją

NUMATOMI 4 NUOš. 
PARDAVIMO MOKESČIAI

UŽMUŠĖ ŽMONĄ IR 
PODUKRĘ

AUTOMOBILIŲ AUKOS
J, AM. VALSTYBĖSE .

Apskaičiuota, kad 1935 
metais Cooko apskrityje apie 
1,000 asmenų žuvo nuo auto
mobilių. 0 visam kraite — 
apie 36,000. Sužeistųjų — ke
lios dešimtys tūkstančių.

Vakar teisme nepripažinta 
ponais imtų veikti prieš ko- bylos pakartojimas narkotikų 

prekiautojui žudikui J. Rap- 
paportui, 30 m. amž., ir jis 
nuteistas mirties bausme, ku
ri turės būt įvykdyta su elek
tra vasario 14 d.

KOVA SU PIKTADARIAIS 
CHICAGO J

1935 metais Chicagoj nu
šauta 41 piktadarys. Iš jų 14 
užmušė piliečiai, kitus — po
licija. Be to, nužudyta 4 po
li žmonai.

LONDONAS, gr. 30. — 
Tomis dienomis audra Ištiko 
Angliją. Kai kur sukelti po
tvyniai. žuvo apie 20 as
menų.

STUDENTŲ UNIJA ATSI
SAKO KARIAUTI

COLUMBUS, O., gr. 30. — 
American Student unija nu
sprendė pripažinti “Oxfordo 
pasiryžimą,” kad negelbėjus 
kraštui jokiam vedamam 
kare.

BUENOS AIRES, gr. 30. 
—Keturi nariai apleido Ar

gentinos ministerių kabinetą. 
Tas įvyko pasireiškus nesu
sipratimams.

Vakar siautė didelis gais
ras Central Paper Stock Co. 
sandelyje, 2455 Elston avė.

Illinois Emergency Relief 
komisija vakar po pasitarimų 

Ph. A. Mikės, 2633 No. Au- &u gubernatorium Horneriu 
stin avė., vakar rytą su Sau-, paskelbė, kad sausio 15 d. 
tuvu nušovė savo žmoną, 34 visiškai nutraukiamas bedar- 
m. amž., ir podukrę 17 m. bių — apie 180,000 šeimų,
amž. Pagaliau dar sužeidęs 
posūnį 16 m. amž. pats mir
tinai pasišovė.

Kiti du mažesni vaikai iš
liko sveiki, Ruspėję išbėgti 
gatvėn.

šelpimas. Nėra reikalingų 
fondų.

ATSISTATYDINO ISPA
NIJOS MINISTERIAI

MADRIDiAS, gr. 30. Šian
dien atsistatydino Ispanijos 
ministerių kabinetas, kuriam 
pirmininkavo M. P. Vallada- 
res.

Žiniomis iš Springfieldo, 
III., gubernatorius Horneris 
susirgo lengvuoju gripu grį
žęs iš Wasbingtono, kur jis 
buvo prez. Roosevelto šaltai 
priimtas.

Gubernatorius laibai nusivy
lęs, kad Washingtone nepri
pažinti jo reikalavimai. Jis 
reikalavo fondo tolesniam be
darbių šelpimui ir paramos

Katalikų Bažnyčios metraš
tis už 1935 metus paduoda 
visą eilę įdomių faktų, kaip 
Bažnyčia palaipsniui augą/^ 
nepaisant kai kuriuose kraš
tuos© vykdomų prieš ją per
sekiojimų. 1935 metais įvai
riose pasaulio dalyse įsteigta 
eilė naujų vyskupijų, į ku
rias paskirti nauji vyskupai.

1935 m. Vatikanas yra pa
daręs konkordatą su Jugo
slavija. Tos rūšies sutartis 
baigiama daryti su Čekoslo
vakija, Misijų darbai, ypač 
pagonų gyvenamuose kraštuo
se, žymiai praplėsti ir pasau
lio tikintieji gausiomis auko
mis remia šį Bažnyčios pla
tinimo darbą.

1935 metais katalikai turė
jo dideles bažnytines, mani
festacijas Liurde, Clevelande, 
Terramo, Prahoj, Ljublijanoj 
ir Limoj. Bažnyčios šventųjų 
skaiciun įrašyti du palabin
tieji: šv. Tomas Mbre ir Šv. 
Jonas Fišer. Pirmasis Angli
jos kancleris, o antrasis — 
kardinolas. Abu yra nuken
tėję už šv. tikėjimą Anglijos 
karaliaus Enriko VIII lai
kais.

Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI iš pat popiežiavimo 
pradžios yra daugiausia pasi- f* 
aukojęs šv. misijų platinimui 
ir pasaulio ramybės reikalui.
Ir šiandien daug dirba šiems 
reikalams.

Nepaisant prieš Bažnyčią 
vykdomų persekiojimų Rusi
joj, Meksikoj ir Vokietijoj, 
Bažnyčios stovis gerėja Ispa
nijoj. Kitose gi pasaulio da
lyse Bažnyčia daro sparčią 
pažangą.

savo kandidatūrai. Tas jam 
atsakyta, kadangi Chicagos 
demokratų vadai — Kelly ir 
Nash, užsisuko nuo guberna
toriaus kandidatūros.

Kadangi bedarbių šelpimui 
neturima fondų, nėra kitokio 
išėjimo, kaip tik didinti pir
kimo mokesčius iki 4 nuo
šimčių.

Gubernatorius sirgdamas 
svarsto šį klausimą ir, rasi, 
netolimoj ateity bus sušauk
ta legislatūra specialėn sesi- 
jon minėtų mokesčių didini
mui.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; maža 
temperatūros atmaina.
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“DRAUGAS”
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nuKrųilna, 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.

Rtdaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — <0.00. Pusei metų — <8.60; Trims mėnesiams 
— <8.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
------įmsrata: Metams — <7.<<; Pusei metų — <4.00.

žengiant per naujų metų
SLENKSTĮ

6 i and i en užsibaigiantieji 1935 metai bu 
\p neramūs, ąudringį, Istorikai daug lapų 
prirašys, norėdami smulkmeniškai apibudin
ti įvykius tarptautinėje .pasaulio politikoje, 
ekonominiame gyvenime ir šiaip jau žynies- 
niu$ fftoitikiinųs. ? '

Tųikos atžvilgiu 1935 metais ne tik kad 
nepadų/ytoi pažangos, bet dar priešingai — 
niekuomet dar'nuo Pasaulinio Karo pabaigos 
nebuvo kilę. tįęlf dąpg karo pavojų, kiek 
šiais beslbaigiąifčiais metais. Karo bijojo 
Europa, bijojo kiti pasaulio kontinentui. Dėl 
to visos valstybės, ir didelės ir mažos, didi
no savo armijas, kalė naujus karo pabūklus.

Kuomet praėjusi rudenį italai, neklau
sydami jokių perspėjimų, puolė Etiopijų, bu
vę manoma, kad tuoj ir visa Europa užsi
liepsnos karo ugnimi. Manyta, kad prieš 
italus tuoj išeis anglai, prancūzai, Mussoli- 
niui į talkų stos; vokiečiai, aplink juos susi
grupuos kitos valstybės, į tų konfliktų įsi- 
vels Japonija jr net Jungtinės Valstybės ir 
tuo būdu turėsime kitų pasaulinį karų.

Nors, ačiū Dievui, tai neįvyko, tačiau 
buvo netoli to. Valstybių politikams reikėjo

dą, aišku ii šiais metais buvusios vokietinin
kų išdavikų bylos, kuri buvo Kaune ir su
kėlė didelę sensacijų. Toj byloj paaiškėjo, 
kad hitlerininkai ruošėsi prie sukilimo Klai
pėdos krašte su tikslu jį prijungti prie Vo
kietijos. Suokalbininkai turėjo ne tik pla
nus, bet ir ginklus. Einant išdavikų bylai, 
Hitleris atvirai grąsino$ girdi, jei jo agen
tus išdrįs nubausti, jis puls Lietuvą. Nors 
vokietininkai buvo nubausti, tačiau Hitleris 
neišdrįso Lietuvos užpulti. Jis pasitenkino 
mūsų tautos šmeižimu.

Buvusieji Klaipėdoj seimelio rinkimai 
taip imt nemažų sensacijų sudarė. Ir dėl jų 
Hitleris grųsino ir Lietuvų šmeižė.

Nors po Klaipėdos rinkimų vokiečiai šiek 
tiek apsiramino, tačiau jie savo pragaištin
gų agitacijų prieš lietuvių tautų tebeveda. 
Naujai sudarytoji direktorija dirba ne Lie
tuvos, bet Hitlerio naudai. Dėl to pavojai 
iš vokiečių pusės nėra praėję. Mūsų tauta 
ir 1936 metais ir visuomet turės budėti.

Ulmanio Kalba, Atidarant 
Baltijos Minist. Konferenciją

RYGA K. Atidarydamas tri rbančias. Toliau Ulmanis pa
jų Baltijos valstybių užsienių! reiškė vilties, kad trijų vai-

Religinės Kovos Vokietijoj 
Smarkėja

reikalų ministerių konferenci
jų Rygoje, latvių ministeris 
pirmininkus ir užsienių rei
kalų ministeris Ulmanis pa
sakė kalbų. Pasveikinęs kon
ferencijos dalyvius Ir pareiš
kęs, kad Latvijos vyriausybė 
jaučiasi nepaprastai turininga, 
galėdama būti Baltijos sau-.

stybių nutarimai ir veikimas

Religinės kovos Vokietijoje kišimusi į teologinius daly- 
įgavo pastaromis dienomis kus ir pripažįsta ‘‘reicho vy

skupo” Muellerio autoritetų. 
Totulistinės bažnyčios šalini-

naujo smarkumo. Atrodo, kad 
atitiks jų bendrus interesus prasideda lemiamas mūšis.
ir duos žymiai geresnių vai- Dabartiniu metu Vokietijos nkai pripažįsta krikščionybę, 
šių, negu tuo utveju, jei jos protestantai yra labiau suski- nudažytų naciškosios filosofi- 
dirbtų atskirai. Tačiau, jei lę kaip kada nors kitados, jos varsomis; Kristų jie įsi- 
1934 m. sutartis žymiai susti- nors didesnės vidujinės v i o- vaizduoja ne už žmonijos kal- 
prinusi trijų valstybių padė-Įnybės pas juos niekada nėra tęs nukryžiuotų, bet kaip jau
tį, tui tuo pačiu ji joms už- buvę.

I dėjusi ir naujų pareigų. Esu, Dabar dalis reicho protes- 
tarvčs trečios konferencijos į turi didesnės galios, tuo tautų sankcijonuoja valstybės 
šeimininke, pabrėžė, kad Bal- J didesnis ir atsakingumas. Pa-

nųi ir energingų vadų, na, kad 
ir Hitleii> pirmtakų...

tijos santarvės konferencijos didėjusi trijų valstybių galia 
, yra pridariusios būtina tri- turinU Uk v>,

Buvo ir daugiau svarbių įvykių tarp-Ji Baltijos valstybių veikimo stybių savitarpio santykius ir
užsienių politikos dalis. To
liau Ulmanis pridūrė, kad Ba
ltijos santarvės ir bendradar
biavimo sutartis turėjusi būti 
sudaryta tų dienų, kada Bal
tijos valstybės atgavo savo i 
nepriklausomybę ir laisvę. E-1 
sų, jeigu tada to nebuvo pa-1

tautinėje pasaulio politikoje, kuriuos reikė
tų bent trumpai paminėti, tačiau to negali
ma padaryti trumpame straipsnyje. Reikėtų 
šį tų parašyti apie ekonominį gyvenimų, apie 
kultūrinius pasaulio laimėjimus praėjusiais 
metais ir apie kitokius įvykius, bet tai pada
lysime kitomis progomis.

Kalbant bendrai apie mūsų tautos gyve
nimų praėjusiais metais, reikia pasakyti, kad J, ®.“ ."T ... , y *7/.. * J daryta u jeigu vėliau taui ti
ns nebuvo visai normalus. Ji gerokai sukre- , ' , , - • • : v ,

. .... . kros aplinkybes irgi trukdėte, kaip aukščiau pazymejom, vokiečių grų- . .
sinimai ir skaudžiai palietė ekonominis kri- 1ų sutartį įgyvendinti, tai pra
zis, dėl kurio įvykio ūkininkų streikai, davę eitis turinti būti painoka, kad
daug susirūpinimo vyriausyliei, iššaukę buvu
šių prezidentų ir ministerių pirmininkų gar 
sųjį raštų prez. Smetonai, į kurį atsakyta rtinami neatidėliojant. Reikia 
užularvmu krikščionių demokratų ir liaudiniu 'džiaugtis, kad dabartinės ap- 
kų partijų, taip pat grųsinimu uždaryti vi- linkybės vigas tris tautas ran-

natūralūs trijų valstybių sie
kimai turi būti ugdomi ir tvi-

santarvės sustiprinimų, bet 
ir kovų dėl saugumo ir taikos, 
kurios siekia visos tautos. Iš 
to kylančias pareigas Balti
jos valstybės gali atlikti dve
jopu būdu: glaudžiai bendra
darbiaudamos su Tautų Sųju- ■<
ilga ir dirbdamos taikos nau
dai Rytų Europoje. Paskui U- 
Inianis palinkėjo, kad konfe
rencijos darbai prisidėtų prie 
svarbiųjų trijų valstybių klau 
simų išsprendimo ir kad vi-'

jos valstybes į Baltijos san
tarvę subūrė kaip tik tų val
stybių neribotas prisirišimas 
prie taikos.

PROF.

sus religines ir kultūrines organizacijas. Tai
gi, vietoje susitarti ir pavojų iš lauko ir di
delio ekonominio krizio metu dirbti iš vie
no, sušaukti tautos atstovybę, tautininkai dar 
labiau apardė tautos vienybę, kurios reika
lavo ir Pasaulio Lietuvių Kongresas, buvęs 
šių vasarų Kaune

da vieningas ir vieningai di-

gerokai sukti galvas, kad to baisaus konfli- | Amerikos lietuviai praėjusiais metais ge-
1_A_ rr>^..,A__ C* I.-_   įsi i /lol n n 1 n i nti n OnfmiA U lz VI _kto išvengti. Daug dirbo ir Tautų Sąjunga. 
Karų pradėjusiai Italijai jb tmtarė uždėti 
bausmę, sankcijas. Bet dalykus supainiojo 
anglų ir prancūzų politikai, kurie panorėjo 
aplenkti Tautų Sujungę, darė atskirus italų 
etiopiečių “taikės” planus, bet tuo dalykus 
dar labiau supainiojo ir dar labiau padidi
no karo pavojų. >

Naujieji metai, berods, turės būti lemian- 
tieji. Jais turės išsiristi klausimas, ar kilu
sis karas Etiopijoje likviduosis pats savaimi, 
ar bus leista Italijai, Anglijai ir Prancūzijai 
tų kraštų tarp savęs pasidalinti, ar dėl to 
kils karas Europoj, o gal ir visam pasauly!• ’ r

Atsakomingųjų valstybių valdovams ir 
Tautų Sąjungai, jei jos autoritetas visai ne
bus sutriuškintas, teks. didelis galvosūkis ki
bančius konfliktus likviduoti. Mažiausia iš 
jų pusės padaryta klaida gali uždegti para
ku atš»du<Mląnčių Europos padangę.

193,1 ro. ir daugiau dalykų paaiškėjo. 
Tiesa, ir pirmiau pasaulis žinojo apie japonų 
imperialistinius siekimus, apie jų gerų pri
siruošimų prie karo, bet ne visiems buvo 
aišku, kad jiems taip lengvai seksis imti 
tai, kų jie nori. Japonija pasiėmė vienų ir 
kitų Kinijos dalį ir tuo dar nepasitenkina. 
Žiais metais galutinai paaiškėjo, kad ji nori 
visų Kiniją nuo pasaulio atskirti ir jų tik 
savo interesams išnaudoti. Įdomiausia tas, 
kad japonų užsimojimams niekas nedrįsta 
kelio pastoti. Kuomet Italijai dėl jos žygio 
į Etiopijų uždėta bausmės, Japonijai dėl jos 
veržimosi į Kiniją nieko nesakoma. Lyg ne
suprantama. kad Japonijos įsigalėjimas yra 
pavojingiausias taikai dalykas, sudarąs pa
vojų visai baltajai žmonių rasei.

Daug triukšmo šiais metais sukėlė ir 
Vokietijos naciai. Is jų pusės irgi buvo karo 
pavojų.

Hitleris, sulaužęs Versalio sutartį, išve
dęs Vokietijų iš Tautų Sųjungos, visomis jė
gomis vokiečius ėmė ginkluoti. Jo iškeltas 
obalsis —— atsiimti visas Pasaulinio Karo 
metu prarastas teritorijas, Vokietijos kaimy
nams sudarė daug nemalonumų ir susirūpi- 

kiitno. Jau atvirai buvo kalbama, kad vokie
čiai, karštagalvio Hitlerio vadovaujami, už
puls Pabaltijo kraštų; pirmoje vietoje Lietu
vą. Viso pasaulio spauda Klaijiėdą jau va
dino parako statine, kuri bile kada galinti 
eksplioduoti.

Kad vokiečiai planavo užgrobti Klaipė-

rokai ginčijosi dėl nelaimingo antrojo skri 
dimo ir kai kuriais kitais klausimais. Ra
liai darbavosi katalikai,' kurie pastatė tris 
naujas bažnyčias, padidino Marijonų Kuni
gų Seminarijai rūmus, gerokai sustiprino sa
vo spaudų ir tvirčiau susiorganizavo. Be to, 
pastatytas Dariui - Girėnui gražus pamink
las. Ir daugiau gražių darbų nuveikėme, apie 
kuriuos teks parašyti vėliau.

Sveikindami su Naujais Metais, linkime 
visiems laimės, sveikatos ir pasisekimo vi
suose kilniuose darbuose! Be abejonės, visi 
trokštame, kad 1936 m. atneštų pasauliui tai 
kų, mūsų tautai vienybę, sugyvenimų ir dva
sinę bei medžiaginę gerovę 1

JUOZAS O. SIRVYDAS

Tas vardas skaitančiai Amerikos lietu
vių visuomenei yra gerai žinomas. Nekartų 
ir šio laikraščio skiltyse jis buvo minimas 
sąryšyje su kokiu nors mūsų veikimu ar gi
nant vienokius ar kitokius religijos ar tau
tos reikalus. Šiuo kartu turbūt jį minime 
paskutinį kartų, nes gruodžio 27 d. Juozas 
O. Hirvydas pasimirė ir palaidotus Jūžintuo
se, Zarasų apskrity.

A. a. J. O. (Sirvydas mirė eidamas 63 
uotus amžiaus. Tai buvo vienas iš seniau
sių Amerikos lietuvių laikraščių redaktorių. 
Iš to darbo pasitraukė prieš penketų metų. 
“Vienybės” (pirmiau “Vienybės Lietuvnin
kų”) redaktorium išbuvo apie 23 metus.

Velionies gyvenimas pažymėtinas tuo. 
kad jis nėjo pastoviai. Jaunystėje jis buvo 
gana griežtas socialistas, drauge su dr. J. 
Šliupu organizavo socialistų sąjungų, reda
gavo socialistų laikraštį “Kovų” ir aštriai 
polemizavo su tuo pačiu Šliupu, kuris buvo 
virtos tautininku. Vėliau ir pats Sirvydas 
atsisuko prieš socialistus ir redaguodamas 
“Vien. Lietuvninkų”, jų pavertė tnutininkų- 
laisvamanių organu. Vėlesniais savo gyve
nimo metais Amerikoje jis pradėjo darytis 
nrlim<tnis katalikams. Gana. avtunai drau
gavo su kun. Miluku ir kun. Petkum. Pri
klausė prie parapijos ir atlikdavo velykinę 
išpažintį. Dėl to laisvamaniai jį pradėjo 
skaityti jiems nobeiitikiniu ir į atsaknmin- 
gas savo partijoje vietas jo ne liestu lydavo.

Baigdamas amžių Lietuvoj iš valdžios 
gaudavo nedidelę pensijų.

J. Sirvydo gyvenimas sakyte sako, kad

ftitie vokiškieji Krikščionys 
rasizmo teorijų padaro inte
graline savo tikėjimo dalimi. 
Konfesinė protestantų bažny
čia, priešingai, laikosi bibli- 

(Tęsinys 4 pusi.)—r —--------------

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS o jau žvangučius iš mūsų kiše-
.... .. . .$?• ---------- I nių išvylioti visada gali.

sos trys \a sty "su to įau ei^ jęaį dar LjeĮuvog bu- Linkiu, kad 
tų tuo pačiu keliu, bendraua- tų

mažiau pikti 
būtumėt — kad nepertumėte 
vieni kitems skūros be reika-

i»w caro parėdkas, vienojrbiaudanios santarvės ir nuo-i._ . . . ,. , ; įcesų senoj gazietoj radau
■^ii durno u\asia.________ i Miko Kramtiko Naujų Metų to, kad i &et kokia ‘ musė ant

Ministerio Lozoraičio Kalba
t,

RYGA, E. .Baltijos vftLty- 
bių užsienių reikalų ministe
rių konefrencjjojp r Lietuvos 
Užsienių R* tknkf MiūiMęrife, 
S. Lozoraitis/pasakė kalbų, 
kurioje, tarp kitko; pareiškė, 
kad periodines Balfijęs ' yat-' 
stybių konferencijas ypatin
gai reikia vertinti dar įr dėl 
to, kad jos nėča atsitiktinis 
reiškinys, bet solidarumo pri
ncipas paremtos sutarties pa
sėka. Dėl to kiekvienų kartų, 
kada į tokių konferencijų vy
kstama, kiekvienas jos daly
vis jau iš anksto yra tikras, 
kad jo kolegos bus tokių pat 
nusistatymų, kaip ir Jis. Esą, 
tokia dvasia yra patikima ga
rantija, kad tie patikinimai 
ir tos natūralios politinės ten
dencijos, kuriasi savo kalbo
je minėjo latvių užsienių rei
kalų ministeris ♦'Ulmanis, bus 
ugdomos ir stiprinamos, ir 
tarptautinio gyvenimo sąlygų 
kaitaliojimasis io visoms tri
ms valstybėms svarbaus dar
bo negalės nei nudelsti, nei 
sutrukdvti.

i Sveikinimus. Tie sveikinimai, nosies nutūpusi nejvarytų
kad ir seniai padrukavoti, guinlio ir nagų drebėjimo.

I ale geri ir mūsų čėsams; ge- Prašau, nesibarkite, šunų vie-
Toliau Užsieniu Reikalų Mi r’ visokio amžiaus ir stono ui kitiems ant sprandų nekar-

nisteris pareiškė, kad tų šie- žmonėms. Va keletas tų kitę ir mėšlo į svetimas kiše-
kimų .ir tų natūralių tenden-!sveikinimų: , nes įpykę neeksportuokite.

c • , , Linkiu, kad nesididžiuotu-:Sveikinu jus sulaukus nau- ; ,... . . mėt, tariant, mažiau maiidra-jųjų metų, tamsių nakt| atsi- ’ ’ .
klausios sąlygos tautiniam ko-, baladojusių, šėmu jaučiu at- votu,ne > aug,au arbų ir 

tumėt, lūpų nevaipytuinet.
? I Nesi pūskite visi išminčiais visiems padovanoti — daug ....., , , T. esą, kur kitus dnmeliais lai-pinigo, duonos ir druko. Lin- x

ei jų tarpe svarbiausia yra tai, 
kad,būtų patikrintos palan-

nfetrūktyviniam darbui, jojusių, ketančių daug gera
visos trys valstybės tuu nu
dirbti savo kraštuose. Esą, 
tęsti toliau ir baigti tokį dar
bų galima tik su sąlyga, kad
būtų išsaugota taika ir kau kad būtų

, . . . . , .. , .! ko, nieko neišmanančius ir nokiu visiems, kad nauji metai ’ „. .. . , •, . ., sumanančius. Ne-sikraustykitebutų geresni uz praeitus: . ... . .
v. ... . purvinom kojom į tų vaiiden),mažiau bliovimo, . . . 7?

neišnyktų saugumo jausmas, barimo ir peikimo, o daugiau- - U1 11 urn^ P
Taigi, Baltijos valstybės nega- juoko, meilės ir sugyvenimo. 
Ii pasiliktį indiferentiškos to-
je kovoje dėl saugumo ir tai- -. , i j x- ji, , . , . ,v. . čiau drebėtų, kad mažiau dėl
kos, kurių tokiais varzdziais

Linkiu negriežti dantimis
T • , . . i j i - i muzikos) ir netupčioti vietoje,Linkiu jums, kad skūra re-1 r d

menkniekio spardytumėtės;
.................................... ... anot mokytų vyrų betariant,latvių ministeris pirmininkas i, . . ..* f . . . . kad turėtumėte visi nervus

ir uzs. reikalų ministeris, ir . . . .. w. * y kaip virves — ne tokius, ži-kuri šiuo metu vra šventas, . . .. , .... . . _ .. noma, kaip tie, kur sekų gro-
visų tautų siekimas. Toliau p.

žodžiais savo kalbojo minėjo

S. Jx>zoraitis pareiškė, kad 
Baltijos valstybės yra pasire
ngusios prisidėti prie konstru 
ktyvinio darbo ne tik kaip at
skiros valstybės, bet ir kaip 
regionalinė valstybių grupe.

Ta proga Užsienių Reikalų 
Ministeris pabrėžė, kad Balti-

muliuoja, bet nors kaip tie, 
kur tų šėkų pjauna. Linkiu, 
kad subankrutytų jūsų laimei 
visi, kurio daugiausiai skam
bučių išvaro iš kišenių; tie, 
kur nori žmogų atšaldyti nė 
kubilo vandens jam ant pa
kaušio noišpylę — kur nori 
ir negali: kų gali, ko negali,

“jaunos dienos neprotingos, paklydimais jos 
turtingos”. Buvo socialistų, paskiau tautini
nku laisvamanid, bet eidamas senyn, pamatė 
savo klaidas, krypo dešinėn, artinosi pri? 
katalikų ir tokiu pasimirė.

LIETUVĄ APLANKIUS 
_________Kaio L. tlmntta_________

MALONU i TĖVIŠKĖJ PABŪTI.

daug vasaros dienelių esu praleidęs; pasi
vaikščiok gražiais upės krantais ir laukais, 
kur tiek daug turėjau atsiminimų Taip čia 
visur gražu, smagu ir ramu. Rodos, pasauly 
gražesnės vietos nesurastum. Mot, čia mano 
gimtinė, čia mano tėviškė, čia mano tikrieji 
namai..

Laukuose vis dėlto nemažai pasikeitimų j|ki no8iu nevadžiotų ir ju- 
pastebėjuu. Pirmiausiai jie dabar ne be rė-j8’! ponais nestotų 
žiais, bet daug atskirai, vienkiemy. Tie pū
ty* laukai, bet daug derlingesni, negu pir
miau būdavo. Sėjama daug dobi'.ų, sodinu

kai kitiems gera darosi — 
anot svietavų žmonių, ma
žiau pavydo širdyje turėkite, 
nenorėkite, kad lakštingalos 
tik jūsų darže giedotų, o sve
timas lysves žvirbliai dorotų.

Nega ibi n k it svetimų dievų, 
kai savus turite, atiduokite 
garbę saviems altoriams, linų. 
žiedu užstiestiems, lietuviškų 
kviečių varpa apdabintiems, 
šventa gabija apšviestiems^ 
neklupoldte prieš svetimus 
stabus, netepkite savų lūpų 
purvinais Čebatais.

Linkiu, kad jūsų šventyklo
se — ir mokslo ir dailies — 
kuo mažiausia būtų svetimų, 
lietuviškais žirgais jodinėjan
čių; kad tie iš kaži kokių pel
kių atsibastę, devynias jūres 
plaukę, devynius velnius ėdę,

i .. Dar nuo savęs galiu pridė
ti, kad visi pasistorotumėt 
1936 m. daugiau ikostiumerių
mano kampeliui, kad ne koks

Lv\ uliai irgi daug gražesni. Pienas kasdien '(>icilikiškas ar laisvamaniškas 
v-eJanms į pieninę. Ūkiu ,»»«r.-inm«» pieno Muvil) j|w ,aižyty ir Ma|, 
Ckin ir lai r.p»imoka MM, gyvulnj (|anlas kvarab,',.
mažai kas neperka. Net “moksliškai įsau-eeu i •» j u i i i » mis uaknastų, ale mano voz-gmtų “bekonų ’ dabar (nedaug beparduodn. , , ,

nas delnas — uz gerus dar
bu* švelniai, o už blogu* 
šiuri š<’iHi visados glostytų.

Taigi, visiems A happy 
New Veaz!

Savo tėviškėj, derikuose, praleidau sa 
vait\ laiko. Tai buvo maloniausios mano vi- ' na daug r: nkelių, kuriais šeriamos karvės 
sos kelionės dienos. Kasdien per savaitę ma
tytis su mamyte, kalbėtis su broliais ir se
sute, susitikti stx giminėmis, kaimynais, ma
žų dienų draugais, tai buvo tikri s malonu
mas. Begalo smagu būdavo vaikščioti tai*
takeliais, kuriai* mažas būda na.s basomis Į O jei pasiseka parduoti, tai už pusdykį vai 
kojoin;* bėginėjau; aplankyti ta* vietas, kur. Ha atiduoti. »
ganydavau, kur iš senesniųjų draugų juim- todžiu, tėviškėj radau pažangų. Ją va'- 
kų klausydavau! pasunaudyti Lokystčje, kur do brolis Pranas. Neblogiau gyvena ir bro 
dar mažytis būdamas plaukt išmokau ir kur I lis Feliksas “Levo lauko” vįenkiemy



PHILADELPHIJOS PROVINCIJOS KUNIGO VIENYBĖS 
MEMORANDUMAS LIETUVOS PREZIDENTUI 

ANTANUI SMETONAI, KAUNAS, LIETUVA
Ekscelencija, Pone Preziden- na i - Lietuvai naudingi, rei- 

te! į kalingi buvo kuomet ji silp-
Mes, Philadelphijos provin nutėlė kilo iš karsto, o tikė- 

cijos kunigai, lygiai kaip ir jimo priešai triukšmavo, ty- 
visi Amerikos lietuviai kutą-’ čiojos, ir kitus kurstė savo 
likai, atydžiai sekame brau- nekultu: “Lietuvai nei ccn- 
gios Lietuvos gyvenimą. Daug to!”

jonas. Herman Enterline, 4.
m. amžiaus, iš Kings Purk, !susirinko ,abai dau« žmonhi’ b°y’ N’ J ’ .^zus miestelis, 

sykių dabar valdanti partija Sunku, bet negalima neįta- u L Nationa, Rifle Associa. I žydaitė perėjo j kataliku Znion*K frai d,rba’ Bedarbių
skaudžiai mus užgavo. Vald- rti, kad pereitą vasari) viso įįon pažymėtas kaipo geras i tikėjimą. Ryliškiuos. (Merki-Rpxeik v,si yra kata' 

likai.
Ir čia yra lietuvių. Burling

ton, N. .L, gyvena mažai lie
tuvių, bet visi gražiai sugy
vena ir svečius maloniai pri
ima.

pažymėtas kaipo geras (tikėjimų. Ryliškiuos, (Merki- 
žios pasielgimas su popiežiaus pasaulio lietuvių Kaune sei- -au|ys šaudymo lenktynėse 'nės vaisė.) lapkričio 17 d. ba- 
atstovu svilino mums akis mas, su jo gražiausiais vieny- . jjs padarė gerą skorų
prieš svetimtaučius. Kataliki- bes, solidarizmo, patrijotizmo
škųjų mokyklų uždarymas ar- obalsiais, tai buvo tautinin- Raitas j Marijampolę. Any- 
ba suvaržymas pateikė mums kų gestas: Tautininkai pama- kšeių rajono agronomas Vin- 
nemaža rūpesčio dėlei Lietu- tė, jog paskutiniais laikais cas Katkevičius, būdamas di- 
vos ateities. Bet paskutinis meškerioti Amerikoje visai delis arklių sporto mėgėjas,
smūgis katalikų draugijoms ( nesiseka. Kodėl, _ nr tik ,la- - . ... . ; Krik6t0 snk,.all|pnl,( su.
ir konkordatui ver,na taus ta-, pres,ja kalta!... Ne! Ar daug ,1 ’olęJ*'rJlv'.l™“' F’"'“''/- | Kv, bažIL
rti Tamstai, Pone Prezidente, iš Amerikos nekatalikų Lietu-ida^ias aP*e. .. Trimonis Krikšto tėvų buvo

va gavo T... O katalikai, atšal
dyti, paniekinti, atstumti Val
džios pasielgimais tėvynėj, ir 
jos atstovais čia.

tiesos žodį. Mes numatome
sietuvoje naują Meksiką, nors
tuo tarpu yra tik hitlerlzmas.

Tie, kurie Tamsta, Pone
Prezidente, pažįsta, negali su- , ...’ 1 1 ’ . Mes, Philedelphijos ir apyprasti kas per priežastis, ar ... . . . . .. v . \ , . _ . • linkės kunigai, visu gneztu-
pnezastys prie o io ygio smerkįame Tautminkų va-
Tamsta privedė: ignorancija,|. ,v. ... . .f. ... J ldžios režimą. Mes patariame
bloga valia, ar vergija. Mes prašome Tamstos Pone novai mano, kad Italijai Af-
Tamstą pažinojome kaipo tikėjinmi> kaUli.Srikos karas atsieis 10,000,000,-
zmogų šviesų, prakilnių sie-Įkų organizaeijoing Ir kankor. ,000 lyrų, tuo tarpu valstybės 

bankas turi 4,000,000,(XX),000 
lyrų auksu ir apie 3,000,000,-

kių, ir praktikuojantį katali-i , . .r .... datui gražinti laisvę,ką. Ar Tamsta jau pamiršai 
kad lietuvystė išsilaikė

varžan
čius parėdimus atšaukti. Tai

, į vienintelis kelias išblaškytiper katalikybę?... Kad lietu- . . . . m ±. i. i | susidariusią čia apie Tamstą

tik

vystės šulas — tai sodietė ka 
talikė motina?... Ar Tamstai 
pamiršai kad dėka katalikei 
motinai ir vien tik jai, jei do
ra pas mus išsilaikė?... Ar 
Tamsta pamiršai kad tie ku
rie prarado tikėjimą, apsive
dę su svetimtautėmis, svetim- 
tikėmis, sykiu ir tautybės jau
smus prarado?... Jei jie šia
ndie yra “dideli patriotai”, 
tai ne dėl ko kito, kaip dėl 
duonos kąsnio, arba šiltos vie
telės, o čia Amerikoje, dėl 
biznio. Ar Tamsta pamiršai 
gražius savo obalsius — vie
nybės, susicementavimo!... Ar 
Tamsta manai kad Tamsios 
rėmėjai, kurių tarpe nemaža 
karjeristų, vieni Lietuvą iš
gelbės?... Ar Tamsta jau vi
sai pamiršai katalikų nuopel
nus Tamstai ir valstijai?...

Taip pat mums nesinori ti
kėti kad Tamsta būtumei vir
tęs tokiu pesimistu despera- 
tu, kuriam daugiau nieko jau 
nebepasiliko, kaip: “po mūsų, 
nors tvanas”?... Mums nesi
nori tikėti į tai. Tačiau, ro
dosi mums greičiausia kad 
įas nors Tamstą laiko vergi

joj... Pone Prezidente, švie
sios, garbingos atminties Lie-

negeistiną nuomonę, išgelbėti 
nuo gresiančios klampynės 
mūsų brangią Lietuvą.

Su priderančia Tamstai, 
Pone Prezidente, pagarba

Kun. Dr. V. Martusevičius,
Raštininkas

Iš Viso Pasaulio
Mirė Kun. Kudirka

Gruodžio 19 d. Pbiladelphi- 
joj ligoninėj mirė buvęs King 
stono lietuvių Šv. Marijos pa
rapijos klebonas kun. Kudir
ka. Antradienio ryte Iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios Pbilade- 
lphijoj palaidotas Šv. Kry
žiaus lietuvių sekcijos kapi
nėse. Velionis LRKSA gar«ės 
narys, ėjęs įvairias pareigas 
Centro Valdyboje.

Pagerbtas Kompozi
torius

Vardas, Pavardė

nusikratyk! Mes, Amerikos 
katalikai, ateisime Tamstai ir 
Tėvynei į pagalbą. Abejoti nė
ra ko. Praeitis užtikrina.

Tiesa, nebus tai malonu Ta
mstai, Pone Prezidente, šiuos
žodžius skaityti, dar skaud- I -----------
žiau mums buvo juos rašyti. CLEVELAND, O. — Prie 
Bet, taip pat tiesa, jog sąži- 43-čios gatvės ir Superlor av.
nė, protas; lietuvio jausmai 
mus, kaip ir visus čia lletu-
vins katalikus, prie to ver- ną Stankūnaitę ir E. Sėmenai-
Čia, kol dar nevėlu. Tiesa, 
mums taip pat ne paslaptis 
kad į mūsų Amerikos lietu
vių, ypač katalikų balsą, ma
žai tekreipiama domės. Bet 
irgi tiesa, kad Amerikos lie
tuviai katalikai, kurių tarpe 
Philadelphija su apylinke, ne
paskutinę užima s ietą. Moti-

VVATERBURY, Conn. — 
Gruodžio 28 d. Sv. Juozapo 
parapijos svetainėj, vietinių 
veikėjų rūpesniu įvyko komp.

tuvos Sūnau, vergijos pančius j A. Aleksio 12 metų darbuotės
atminčiai pagerbimo vakarie
nė. Waterburio ir apylinkės 
visuomenė skaitlingai dalyva
vo.

Sužeidė tris Lietuvaites

sunkiai sužeidė tris mažas lie 
tuvaites: B. Macijauskaitę, O-

tę. Jos visos trys ėjo Rkersai 
Superior gatvę į mokyklą ir 
tuo sykiu girtas automobilis
tas smarkiai važiavo ir jas 
visas tris sužeidė.

Pirmoji moteris plėšikė Mi
nnesota vai. užregistruota ru 
teris plėšikė. Ji bandė apiplė-

Pastatė didelę gražią para
pijos salę. Zem. Panemunėj 
(Sakių aps.) lapkričio 17 d. 
per šv. Martyno atlaidus pa
šventinta Žem. Panemunės ka- 
tal. organizacijoms skiriama

šti banką Alberta Lee mies
tely. Tačiau žygis nepavyko.
Suimta.

Harvardo prof. Hagos trL 
bunolan. Vieton rezignavusio 
Frank B. Kellogg, amerikie
čių grupė j Hagos tribunoią salė. Salė mūrinė, erdvi. ,Ją 
nominavo Harvardo universi- 'pastatė, be mažko savo lėšo- 
teto teisių prof. Maniev O. mis vietos klebonas dekanas 
Hudson, !kun. J. Skinkis. Jis pats at-

4 m. ami. šaudymo čempi- liko ir įšventimo apei- 
gas. f pašventinimo iškilmes

iš Anykščių nujojo į Marijam-

žnyčioje įvyko nepaprasta iš
kilmė: krikštijo Izraelio (žy
dų) ainę Askų Odincaitę, 25 
metų amžiaus. Paskutiniu lai-, 
ku ji gyveno Nemunaičio mie
stelyje ir čia krikštui priruo-

Kapucinai “kariauja” Abi
sinijoj. Du vienuoliai tėvai ka 'trys P°ros" j
pucinai, padedant vienam pra į Kulia sekmadieniais. Pale- 
ncūzų gydytojui, paskelbė ka- vėnės, Subačiaus vai., apylin- 
rų raupams ir raupsams, ku- kėj pradeda įsigalėti negra
rie labai siaučia Hararo, fi- 
tiopijoj, apylinkėse.

Brangus karas Italijai. Ži-

žus paprotys — kulti javus
' sekmadieniais.

Austrai kovos su vokiečių 
knygomis. Ryšium su vokie
čių knygos dumpingu, austrų 
vyriausybė nutarė sudaryti 
fondus, kurių lėšomis būtų 
kovojama su vokiečių knygos 
konkurencija Austrijoje. Fo
ndai susidarytų iš specialių 
tam tikslui uždėtų mokesčių.

Nori savos parapijos. Tren- 
ton. N. J., lietuviai labai no-

(XX) lyrų svetimom valiutom. 
l)abar Italijos auksas smar
kiai plaukia į užsienius, ypač 
į Amerikos Jungtines Valsty
bes.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

L
Vyskupo P. P. Bučio, M. L 0. “KELIONE APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė j “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiai 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.

- _ Hl.
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 ttiri 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.

Ola nuplėšti
Gerbiamai ‘‘Draugo*’ Adminlatracljal:

Siunčiu au Šiuo lalftku $................ui kuriuos praiau kuogreičlausia
atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.80
KUN. J. A- PAULIUKO — I.»0

arba:
Siunčiu IS.RO ui kuMuos atslųsk’ts man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Street

LITTLE BUDDY

retų turėti savo parapijų. Jie 
tuo rūpinasi. Yra gerų ir su
sipratusių lietuvių katalikų, 
tik labai išsiskirstę gyvena.
Žmonės labai vaisingi. Ateinantį sekmadienį sau-

Daug suklaidintų. Camden,‘šio 5 d. įvyks tas seniai Iau
N. J., darbuojasi kun. Virbi- kiamas bankietas kun. Mai 
ckas. Žmonės malonūs, tik Įtinkaus 15 metų kunigystė, 
daugumoje suklaidinti Ir nu- sukaktuvių paminėjimo ban-

KUN. A. P. MARTINKAUS 
PAGERBIMO BANKIETAS

lr pats celebrantas kun. 
tanas laukia savo draugi) at- 
vykstant į šias retas iškilmes.

Rap.

tolę nuo Bažnyčios.

Bedarbių mažai. Pert Ani

kietas Shoreland viešbučio 
gražiame (’rystal Bali kamba
ry je, Chicagoje.

Bilietus galima gauti ir vie
tas rezervuoti; ‘Draugo’ red. 
Ganai 7790, Biįdgeporte Gudų 
krautuvėj, 901 W. 33 St., tel. 
Boulevard 2426, pas komisi- 
jo- nares: B. Balienė, telef. 
'Wentworth 0418, B. Bytau'- 1

. ______■ ■'
Augkit Su Mumis! )

Jei norite BANKĄ turinti' 
DIDI STIPRUMĄ su GREITU, 
AŠMENISKU PATARNAVI
MU, kviečiame Jus atsinešti 
savo problemas ir ssvo BIZNI 
čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St.
tienė, Kngletvood 7247, Town 

Gera Kalėdų Dieduko dova- °* ,4d<<> KrinČinų krautuvėj,
Laf. 5469, pas Mališauskus, 
Kep. 3411, Marquette Parke

na. Cleveland, O., Ruprechtų 
šeimai Kalėdų diedukas do-
vanų atnešė trynukus. Vis5 Pas dr. J. P- Pošką tel. Hem- 
sveiki, motina taip pat. lock 2374. Rengimo komisija

KJį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klan
Simus;

.4

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno- 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą:
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotė* 
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trim* mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
1 2334 S. OAKLEY AVENUE,

Cbicago, Illinois

12 Basų Piano Accordionas, 
Baksas, 2 Knygos ir 

Kursas Lekcijų už
*39.00

80 Basų Stage Accordionas
uz

*85.00 -
120 Basų Vartotas, už

*65.00
12 Basų Special, už

*19.50
Galima mokėti po $1.09 j 
savaitę, tiek, kiek Lekcijos 
kainuoja.

Jos. F. Budrik, Ine.
INCORPORATED

3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

WCFL — Nedėlioję, 5 vaL 
vakare, gražus programas.

Stop 
Itching 
Skin

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite:

Išvertė P. ir K. JURGĖLOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSĮI!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

%

Žemo greitai atleidžia Ntežiančlųs 
Rasbes Ir Rlngworn skausmus 
— sustabdo Eczenrta, 8puogų Ir 
panaius odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tus. Ir visi gyrė Jų kaipo Svarių., 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams 
Užtvirtinta Good Houaekeeplng 
Rureau. No. 4874. 85c. 60a |1. 
Vmoh.- vaistinėse.

žemo
F-OA SKIN IRRIlu "

By Bruce Stuart
“TVAC <3«OCSRy MArt ALMOST 
KAD COOSibi OSCAR. ARRESTtO!
VJHeU Ht SPf^y H\s BlG AbAM'S
APPLE.CAUJEO Al 
MAM PK3HT HE
mooGHT HE VI AS SWRLLCVnwG



r RELIGINES KOVOS 
VOKIETIJOJ IŠ MŪSŲ VEIKIMO 

CENTRO
(Tęsinys nuo 2 pusi.)

es iv politines momento dok- kongreso iki 193.) m.
rinus vengia perkelti religi- sausio 1 vi. Federacijos Cent- 
lėn plotmėn. Tokiu būdu ne- ,as gavo šias aukas ir duok- 
švengiamai prieinama prie a- les:
lieju bažnyčių konflikto: pi- Amžinojo Rožančiaus Gr-ja,
moji, valdiškoji, realizuoda- l’hila, Pa........................ $5.00
na savo totalistines tenden- Šv. Kazimiero dr-ja, l’hila,
ijas, nori paglemžti sau ir l>a.................................... $5.00
Ivaškų*, ir materijalinę sri- Šv. Elenos dr-ja, Phila,
is; antroji kovoja už sąžines l’a.................................... $5.00
kįsvę. Sodaiieijos Šv. Teresės, Si.

laiku užsimokėti savo metines savo naujam ir jau visų my- sausio 12 d. 1936 m. choras 
duokles į mūsų vekirno eent- > Ūmam klebonui kun. J. Sau- rengia šokių vakarų parapj.
rų —- Federacijų.

ALRK. Feder. sekretorius,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

VIETINES 2INI0S
PRAMOGA GSRAI 

PAVYKO

linukui surengti iškilmingas į jos saleje. Kviečia visus da
sutiktuves tuo metu, kai jis lyvauti. O vasario 16 d. ren
pas mus atvyko. Bet gi da- gia komedijų, koncertą ii
bar su visu uolumu ir dva- šokius parapijos naudai. Tuo
sius pakilimu kuo iškilmin- Iparapijonai naudokitės ta pro
giausiai jau galima sakyti pri ga ir sukeikite daugiau i**lno
sirengėm prie didžiulio musų parapijai. Komedija nūs vai
naujojo klebono kun. J. Šam dinama “Knarkia Paliepus'
linsko priimtuvių bankieto, Alūsų lošėjai yru atsižymėję
kuris vyks sausio 5 d. 1936 artistai būtent A. Benaitis, K
m. para p. svetainėje. Skelly, A. Alazaliauskas ir B

, m . . . . .. Katauskas. Koncertinė dalislam vakarui jau viskas ti-

CAVL FOR MU BINGO"

<(llwwK

„ ________________BRIDGEPORT. - Sv.xju- nkanmi prirengta? 8UGarytas beabejo bus puiki nes varg
ificho tikybų ministeris Clair, Pa. duoklės ---- $1.01) P»*ap._ mokyklos mosi- ^kilmingas ir didingas prog-1 an*‘*au s Pu 08 me u0

ĮCerrlas jau nuo liepos mėn. Šv. Vardo dr-ja, St. Clair, įn11^ * lvyK0
sudarinėja regijonalines tary- !’&•> duoklės ................. $1.00 _ g™ 10 * inoTĮiŲ P*LS1 vargonininkas N. Kulys su

. kurioje turi bendradar-1 Moterų Rožančiaus dr-ja, lnn ° \01 ? °8' seselių pagalba, gi parap. ko-
liauti, evangelikai ir vokiš-*^t- Clair, Pa. duoklės .. $1.00 |ram9> P1 visi mo«cyic os^ jnįtefaį dėjo ir deda visas sa-j 

Šv. Kazimiero parapijos, St. s*t^1 a*’ u v*‘ikal;, Bajorienei ■ vo pastanga^ kjMj nieko ta*
Paveikslas” lošė raktiniai |„,e vakare niekam netrSktų. j .. 
berniukai ir mergaitės. Vaiz- Sv(jfil( vra iS vislJ'
duojama buvo Kalėdų laiko kolonijų kun. Sauiinsko drau-,
įvyk,ai pietinėj PrancOzijoj gų bei prieteKų gi i6 šv Ju.
vtdurinmo.se amžiuose. ,.gio para[K> -g ilg|Į ,aiklį

Žmonės programų taip su- k ketina atvažiuoti ke.'-•11 •_ ~ 1 '

rainas, kur prirengė vietinis met neužvilia.
C Skelly,. korvsp

CMC FOit \ 

ri(2- Bingo!

2

šieji krikščionys. Sudaryda
mas tas tarybas, Kerrlas vw- 
ou plunksnos brūkštelėjimu 
panaikino. evangelikų bažny
čios nepriklausomumą, įsikiš-

Clair, Pa. duoklės .... $2.00 
Šv. Kazimiero parapijos,

Phila., Pa. duoklės .... $1.00 
Aušros Vartų parapijos,

Ka TIK ATSPAUSDINTA 
TRYS NAUJI GIES- 

MYNĖliAi
Janias į jos administravimą Chester, Pa. duoklės .. $1.00 
r personalo paskirstymą. Ali- Šv. Kazimiero sadaliečių, 
isterir ,-akosi doktrinos ne- Phila., Pa. duoklės .... $1.00 
esiąs, bet dabar jis turi tei- Gyvojo Rožančiaus, Šv. Ka- 

atšaukti pastorius,* kurių zini. par., Phila., Pa., duok-
tusistatymai jam nepatiks. O lės ................................ $1.00
u nėra kišimasis j doktrinos Maspetb, L. I., N. Y. už Vi- 

~ ikalust Iniaus pasus ir ženki... $24.25
Šio mėnesio pradžioj reicho Pittsburgb, Pa. Federacijos 
vbų ministerija išleido vi- apskritys už Vilniaus pasus
ns konfesijoms privalomą ir ženklelius .............. $23.30

etą, pagal kurį iš sakyk- Norwood, Alass. V. Kudir- 
ebebus galima laisvai kos namuose surinktos aukos 

i ganytojiškų laiškų, Vilniaus našlaičiams ..,$8.10 
s galima rinkti i3‘ pa- ; Alontellę, Mags. SiLRKA

mitučių bažnytinius mokės- kuopos duoklės ......... $1.00
is ir juos nepriklausomai, Montello, Alass. Šv. Afoni-. 
(skirstyti, nebebus galima kos dr-jos duoklės .... $1.00

sižavėjo, kad po visam neno
romis skirstėsi. Norėjo, kad 
dar kas nors būt veikiama 
ant estrados.

Programą gražiai paįvairi
no mokyklos orkestrą, komp. 
A. Pociui vadovaujant.

Ten buvęs,

i liolika mašinų. Lieka tik 
mums northsidiečiams gražiai 
pasirodyti gausiai susiren
kant arčiau susipažinti su sa
vo dvasios vadu. Parap. ko- i 
mitetai lauks visų gausiai at
silankant. Lietuvytis

T’Th€ 6uV <*>M0 JOSTUES is a, f* ILL 
g)ho flosroveu cac tu.NAUJAS GI ESM YNELIS, 

(Pirmoji Dalis) Adventi
nės ir Kalėdinės giesmės. 
Žodžius ir melodiją parašė 
Seirijų Juozas — barni. ' 
Juozas Žilevičius, kaina 
50c.
NAUJAS. G1ESAIYNELIS,
(Trečioji Dalis A.) Gegu
žės mėm šio giesmės. Žo- I 
džius ir melodijas j m rašė 
Seirijų Juozas — bariu 
A. Kačanauskas, kainu j 
25c.

net apsiverkia, kiek vargo tu
rėjo panešti.

Kviečia Vyčių s. imą. De
troito majoras Frank Couzens 
laišku L. V. Centro pirm. A. 
J. Mažeikai kviečia L. Vyčių 
seimą 1936 m. į Detroitą. Ka
dangi 1936 m. seimas nutartu 
laikyti Providence, R. I., tad 

įmanoma, kad 1937 m. seimas 
į bus Detroite

KATALIKU SKAIČIUS 
AUGA

KALĖDŲ ŠVENTĖ
MARQUETTE PARK. - 

Gini. Šv. Pan. bažnyčioj Ka
lėdos ' būVo švenčiamos laba ii 
iškilmingai. Nepaisant sniego 
ir pustymo per piemenėlių Ali 
šias bažnytėlė buvo veik pil
na žmonių. Iškilmingas šv. 
Mišias laikė gerb. kleb. A. 
Baltutis, pritaikintą panioks- 

I lą pasakė kun. P. Lukošius.
:Parapijos choras kuo puikiau

sia proga primename, Kad jgįa išpildė savo dalį giedoji
me, pritariant astuonių asme
nų pi kęst rai ir žinoma, vargo
nais. Žymesni muzikantai bie 
vo šie: Bičiūnas smuikinin-' 
kas, H. Ališauskienė, Tatuš- 
ka ir kiti, kurių vardų nesu
žinojau. Gerb. klebonas Kalė

APVOGĖ BIZNIERIŲ

BR1GHTON P ART C. — Na
ktį iš šeštadienio į sekųiųdie- 
nf afsifhnlie ^ne^ie^ff^eėiai 
pas Viktorą Nawroskį, 4359 
So. Talman avė. Plėšikai įli
ndo pro langą į jo taverną ir 
pavogė iš registerio apie $50 
pinigais. Toliau išnešė kele
tą butelių geriausių impor
tuotų gėrimų ir net “Drau
go” kalendorių 1936 m.

tai šaukti sinodus. Pro- Montello, Alass. Nek. Pras. 
ntų bažnyčia nebegalės P. Šv. Aloterų dr-jos duok-

reiebo žinios skirti pašto- lės ................................ $1.00
Lūs, egzaminuoti ir skirti te- Chicago, III. Aušros Vartų 
Tfrgijos kandidatus, inspek- parapija už Vilniaus pasus ir
Loti parapijas. Ministeris ženklelius ..................... $3.20

kerrlas savo komunikate spau Chicago, III. Fed. 19 sky- 
lai pastebi; kad jis šitą dek- rius trijų dr-jų mokestis $3.00 Nawroskis yra senas “Drau- 
[■etą išleidęs vedamas Įsitiki-' Girardville, Pa. už Vilniaus go” skaitytojas, visada atši
limo, jog dabartiniu metu ba-' pasus ir ženklelius ---- $5.35 lanko į “Draugo” piknikus

Brigbton Park, Fed. vieti- ir kitus parengimus. Piknikuo 
nis skyrius už Vilniaus pasus se dalyvauja virvės traukime 
ir ženklelius ................. $6.10 ir kituose žaidimuose ir juo-’ M.Cicero, III. Fed. skvr. 12 se pasižymi. Rap.
dr-jų duoklės ............ $9.88 .----------------------

Ačiū! Visos organizacijos ir

lytinė taika Vokietijoj esa
tį labai reikalinga. Savo pa- 

paskirtų regijonalinių ta- 
patariamas jų šį žygį ir 

RTaręs. Vadinasi, bažnytinę 
liką jis realizuoja jėga, eida-
tos prie vienos “naciškos ba- draugijos turėtų pasirūpinti 

Lnyčios” sudarymo. ------------- ■ ■ ■
Kari Kerrlo siekiniam tiks- *r a-pirti pati partija.

3. NAUJAS G1ESMYNEUS, 
(Trečioji Dali# B.) Švenč. 
Sakramento giesmės.. Žo

“Nevi-’ World” p'rknešimu, 
J. A. V. katalikų skaičius 

džius ir melodijas parašė11935 m. paaugo 200,459. Dau- 
Seirijų Juozas — harm. giau 2,573,200 vaikų lanko ka- 
A. Kačanauskas, Kaina talikiškas mokyklas.
15c.
Užsakymus siųskite:

DRAUGAS ’ PUB. CO,
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

arba

RBV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 Main Street 
AmstercLam, N. Y.

JAU PRISIRENGĖME
NORTH SIDE. — Iš prie

žasties mūsų buvusio klebono 
a. a. kun. J. Svirsko netikė-i Hitleris, pritaria, abejoti visko matyti, kad totali- _

"eteuka. - Rimti informacijų «tinė« bažnyčios pasisekimu ' "mirMes
altiniai tvirtina, kad Hitleris 
|iorjs suvienyti katalikus su 
irotostantais ir šita misija e- 
inti pavesta Kerrlui. Tačiau 

įtiek dėl nacių vadų konfesi
nes orijentacijos, tiek dėl jų 

Įiažnvtinės politikos tenka pa 
rdtyti, kad ji yra stačiai ge- 

nijališkai cbaotinga, neaiški 
miglota. Rosenhcrgas kryp- 

a į neopagonizmą; Uoerin- 
his kalba apie religinę tole- 
lanciją ir sako, kad valstybė 
Retini kištis į religines kovas, 

dūrinti konfesijas “sutva- 
Kyfi”, kad jos perdaug tarp 
tavęs nesipeštų ir nedarytų 
ntlox valstybei; Hitleris la- Į 
^ai; pi įtaria (loeringui, het 

fko nesako ir Rosenbergui, 
[jtats daro vėl savaip...

įaigi, tasai Kerrlas, kaip 
eurie tvirtina, ir esąs Hi- 

rio įrankis. Jo eksperimen- 
su konfesijomis (ėsą tik 
M'imentai: jeigu jie pu

ls -erai; tada ir Ker
ai si darys didelis žmo-

’jeigu nepasiseks — nek 
Kerrlas nėra iš tų nacių 

kuriems susi kotu protui* 
is gan susikompromituoti

nėra tikri nė nacių vadai. Kad mū
sų kolonijoje buvo paskelbtas

ir kokių hrutaliSkų priemonių ge(Julag NaMjų Tg.
imdamiesi, jie, matyt, nėra 
tikri, kad jos pasieks tikslą. į 

“R.”

me ištvėrėme kuogeriausia. 
nors iš kitos pusės turėjome 
nesmagumą, kad negalėjom

LAIMINGI AUSIU NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

Valandos: 9 ryte iki 8 vak. Nedėliotus j>agal sutartį.
6558 So. Western Avenue Tel. HEMlock 2061

CHICAGO

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ .

Linkiu Visiemn Savo- 
Kustunieriains ir 

Draugams

JULIUS
WELICHKA

CGKK :: WOOl> :: COALt■ Jk
Moving and Expr ssing 

Tel REPublic 3713
2507 West 69th St.

ChlCAGO

Is Viso Pasaulio
Lietuviai gražiai gyvena. -

Freebold, N. J., lietuviai, dau
gumoje gražiai gyvena. Turi 
savo namus ir pasižymi lietu
višku svetingumu.

Šimtamečiai -lietuviai. R? 
verside, N. J., yra lietuvių,

Kas tik skaito “Draugą”, 
Kaskart darosi geresni. 
Dideli ar maži,

LIETUVIAI DAKTARAI:
(924 S TALMAN AVĖ. 

Office Tel. HEMlock 4«4S 
Rei. Tel. GROvehlll 0617

Nuolatiniai sunkumai teuž- šimtamečių senelių. Visi gra DR. J. J. SIMONAITIS
*1 proga apdovanoio choria- 8rudi"8 ^v0 <1™' žiai iSrodo, t,k nebegali v,i.
tus j šių. Teprireng-a jie tave prie kščioti. Kalba lietuviškai, pa-

Toliau noriu pabrėžti, kad 'dar didesnh* sunkumiJ- ! šakoju apie savo praeitį ir

2623 W. MAKQTIETTE ROAP 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 tr 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Ofiso: Tel. LAFayette 4017

AKIŲ GYDYTOJAI: AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: Re* ™ hemiocr «»•
DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

OPTOMETRICALLV AKIŲ 
SFEtlALlsrAS

Palengvinu ekiu ttampim*. kuria 
Mtl prtetestiml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklu aptenltmo. nervuotu- 
mo, skaudama aklu karfttj, atltalMO 
trumparegystę Ir tolltegyste. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ku 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spectalė atyda 'atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Krelvoe akys ati
taisomos. Valandos inio 10 Iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Iki »t. Dssigcly at
sitikimų akys atitaisomos be akinių, i
Kainos pigiau kaip

4712 SO. AS
tau.

AVĖ.
Phone Boulevard 7859

^1

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
Icių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S- ASUI AND A VENĮ F
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Paatehėkįt mano iškabas
Vąlandoa nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo t:30 iki 8:1X1 
?al. va karo. Nedėtom ie nėra 
įkirtų valandų Etbom 8. 

PKmm CAtfi

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 8. Leavltt 8t.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR3

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
bunday by Appotntrnent

Te) CANal 0267
Res. PKOspect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED 8TREET 
Rezidencija 6600 So. Artealan Avė

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

Tel CANal 6122

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS »r CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6376
Res. Tel.: HEMlock 6141

Resid-: 3615 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvis Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 8:30 Iki 8:30 i J

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1157.ARCHER AVENUE

Tel. VlKglnia 0036
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedėllomls pagal sutartiTel BOUIevard 7043

DR. C. Z. VEZEl’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street

Vai.: auo 9 iki « vakgre 
Seredol pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai nuo 1-8: nuo 8:30-3:86
756 WEST 35tb STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OFISAS
4729 So Ashland Avė 

2 lubos
. CHICAGO, TLL.Ttlttpna* midw«v 1*66

OFISO VALANDOS 
Nuo 10 iki 13 vai. ryto, nuo 3 ta.

vakare NedNleroln nuo 16 Iki 13 
vai. pe metų l» ano f iki va;

GYDYTOJAS Ir CHIUUnOAS 

4631 S(» ASHLAND 4VE
Tel YĄRd* 0994 

Rea,: Tei PI-Aaa 146«
Y llanAMt .

Nne ig-13 v ryte: t-l ir T-l v. e.

DR. CHARLES SEGAL OR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak 
Reeldenlljos Ofisas: 2666 W. 69th St 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutart

Tel. CANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD 
Vai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare

Kitvergais pagal sutart)
RES. 2136 W. 24tb ST

Tel. CANal 0408

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Uar.. Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned., Sered. ir Subat. 3—9 vai

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai . 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutart)

Phone Jlemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
65*8 So W este r n Avenue 

Valandos: RAM iki 8 P. M 
Nedėliomis pag«» sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytoja.*"nu ah j 
2-519 W«

U
Chirurge 

8tr«et43rd
18
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Antvadieuc- rrvcvt 3(,

Chieagos apokrifas suninki- Meldės ir nežinojo kad už 
mas. Atstovauta por 10 kuo-1 aavo tėvą. Praeitų sekmadieuį 
pų. Apkalbėta daug akt >alių 'po Mišių Sv. P. Marijos Liur- 
roikalų. Į nanj% vaidybų iš-1 do bažnyčioj klebonas prane- 
rinkta: pirm. — J. Miokeiiū-1 še, kad bažnyčioj širdies liga 
ims, vice pirui. — A. Baoevi-' staiga mirė vienas parapijo
čius, sek r. — Ig. Sakalas, lžd.nų ir paprašė pasimelsti už 
- Bubiw». iždo sloh. - J. Sykiu nudėjo runku-
Uikoluinis ir A. KuuIuu.kuu?*'K "“ldw « kUususio. Mišių 
org. P. CižauukM, dakt. kvę- ketu,'u>s *•’'“»
tiju dr. J. Pušku, legaliu pat. I 1<k 8 7 »“^ta«s- '*lk
adv. J. (įrišimi. Pvaaioa v»d» f*“““*. 8uil”<«u' kad
paskirs Kunigų Vienybė Clric. iaaĮ'-vall*J 
Provincija. Skubinas ižaumti landūnus.

Valstybės ofisas Chicagoj iš- 
D&augiaai nauju klebonu, davimui leidimų automobilia- 

Northaidiečiai džiaugiasi ga- MW 1U3G m. kasdien užsigrūdęs 
vę klebunu kun. J. siaulinskų, aplikantais. Visi nori gauti 
kuris pasiryžęs savo parap. valstybinius leidimus prieš 
veiklumo atžvilgiu pastatyti Naujus Metus.
pirmoj vietoj. I imgalbų stoja . ... .

...... . -u * 1 Sudegė mokykla. Praėjusivisi veikėjai, kūnų netrūksta v , ... . ..., . 1- • 1 • šeštadieni gaisras sunaikinotoj parap. Daug dėmėsią krei ..... .T .
piama 1 draugijas hm orgam- f* J .
zacijų kuopas. Sako, kai bu- / ” ,infinn

, stonų padaryta $40,000 sumai.Sime gerai susiorganizavę, ka-' 41 J ’
tai. spauda apsiginklavę, bū- Laimei nesprogo. Į Rimbo 
sinie stiprūs ir visokie jrraga- Gardelis ir Freneh Caslno, 
ro tarnai neras sau dirvos. prie Lawrenre ir Clark gat- 

Dieve padėki vių buvo mesta didelės Jėgos i
Namų savininkams pasko- Pra^ro inašina — bo,nba- Lai į 

los. Iš pasikalbėjimo su 61. UM* “ bomba “Wr<«o. Ha-, 
mano Daukanto federalės spu į riam* rakieteriaf.
lkos sekretorium, Ben. J. Ka- Iš tokio aukščio ir neužsi- 
zanausku, kad 193a metai bu- niušė. Iš Wellington Arais vie 
vo labai sėkmingi. Daug pa- šbučio 16-to aukšto pro lan- Šiandie 7 vai. vakare užsi
daryta paskolų, abelnai žmo- iššoko 20 111. amž. netden- statę savo radio ant stoties 
nes atidaro naujų sąskaitų tifikuota mergina ir neužsi-|WGES galėsjte pasidžiaugti į- 
taupymui. Taigi prie šios pro 1Uušė. Nuvesta į ligoninę ta- domiu ir gražiu Naujų Metų 
gos, kam reikalingos dar pa- čiau mirė. Ant žiedo išgrevi- radio programų, kuris bus 
skolos, nelaukite, bet kreip- vuoįa raidės “E. G. S. 1933”. transliuojamas pastangomis i 
kitės į Simano Daukanto fe- Jėzuitų konferencija. Lovo- lėšomis Peoples rakandų išdi- 
deralę spulkų pas Ben. J. Ka- Įa universitete pastaromis die rbystės kompanijos. Progra 
zanauskų, kuris suteiks visas nonrįs įvyko švietimo ir 1110-Jmas susidės iš smagių dainų,
informacijas paskolų reikalu, kslo reikalu konferencija, ku- •---------------- —-----------------
Raštinė randasi 2202 W. Cer- rioj dalyvavo profesoriai J ė- „.i ... 1 . 1 -
raak Road. zuitų kolegijų ir universitetų

muzikos, juokų, įdomių kal
bų ir Naujų Metų pasveikini
mų. Dainuos radio Granadie- 
rių kvurtetas, duetas ir kiti. 
Kalbės dr. J. Kavarskas, da
lyvaus Galis Kepurė, bus gra
ži muzika; Peoples krautuvių 
atstovo pasveikinimai Ir ki
ti margumynai. Todėl nepa
mirškite pasiklausyti.

linis lietuviškus radio prog
ramas bus leidžiamas iš sto
ties VV-U-F-C, Cicero, 111., U- 
20 kilocycles, 10:30 vai. va
kare. Bus graži muzika, dai
na ir įdomių pranešimų.

Programas yra leidžiamas 
per pastangas 13-to Wardo 
(Marųuette Parko) Lietuvių 
Radio Kliudo. Kalbės: J. Len- 
kart, Al G. Kumskis ir Jonas 
Rėkus. Programų pranešėjas 
bus Povilas Baltintiems. Via 
šonie jiasiklausyti.

. Ievą Lukošiūte

Prie pietų tvarstys parupti- ,dybos ir apskr. valdybos nu
jos reikalus. Aušros Vartai, tės, ‘‘AL D ” redaktorę, dr, 
Ateinantį sekmadienį Aušros Račkus ir k. Patrijotinę, ug- 
Vartuos (West Sidėj) bus ne- ningų kalbų pasakė vietos kle 
paprastas įvykis, kukių iki bonas kun. A. Briška. 
šiol lUr nebuvo. Bupra-lu,. SmarWai ptatlMma tou# 
metimai parapijos susirink,- spauda ,,
mai būdavo šaukiami popiet Marųuette Park, šiuo
3 vai. (Ji 1936 n,., naujojo kle- metu s„„,rkwltsl#i
bono knn. M. Urbonavičiaus lhiau|a kaluhklsk(1Jl u.
iniciatyva, parap. susirinki- Vaj & stanilllU 
mas bus prie skanių pietų J tažnv4ią4 ,irieangy s„
vai. popiet. Pavalgę pietus Jvieln sjillaig ”
juirapijonai, sėdėdami 9rle j.luoiia šimtus pavteuni‘Dilu 
stalų, svarstys parap. reika- , įr .,Laiv0„ nlmwl.U( 
lūs ir rinks bažnyčios komi- gauna įr
tetų. Pietus ruošia sųjungie-, K|eboaai kun. Baltu
tės. Įžanga visiems dykai.

Sąjungietes minėjo sukaktį, žmones skaityti ir remti kai. 
Brighton Parke gruodžio 29 spaudų. Sėkmės džiuginau 

.. Moterų Sujungus kuopa pa čios.
^piųtui salėj minėjo 20 metų Skaitlingas apskrities susi- 

gyvavimo sukaktį. Be ban- rnkimas. Gruodžio 29 d., Gi- 
kieto, išpildyta graži progra- mimo P. 6. parap. mokykloj 
111a. Kalbėjo M. S. centro vai- įvyko priešmetinis L.R K.S.A.

GRAŽUS RADIO PRORG 
RAMAS

Laukiant Naujų Metų va
kare, Gruodžio 31 d., speeia

Sveikinu Visus Ciceros Miesto Lietuvius .4u 

NAUJAIS METAIS.

Lai Šie 1936 Metai Būna Visiems 

Gausingi ir Laimingi

NAUJŲ METŲ VAKARE 
UETUVIŲ RADIO 

PROGRAMAS

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Link i v Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOSEPH G, CERNYCALIFORNIA INN
M. BIAGO, savininkas

MINĖS, AVIUSKEYS, GOOD BEER 
SANDWICHES

4358 S. California Avė. Tek LAF. 1490

President

TOWN OF CICERO

CHICAGO

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ROSELAND COAL & COKE CO.
A. E. AMBROSE, Pres.

Qualitv Coal & Coke of Anv Kimi and Service
Qff.: 343 W. 107th Plaoe Tel. PULlman 6770
Re«.: 6800 S. Artesian Avė. Tel. HEMIock 2383

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LOVICK’S FLORIST
Weddiųg Ftovers, Deeorations, Florai Designs 

Pot Plants
Member Florists’ Telegraph Assn.

3316 So. Halsted St. Tel. BOUlevard 7314
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
FELIX KLIMAS, sav.

Parlor ttuite Manufacturers -- Direct From our 
Factory to You

4140 Archer Avė. Tel. LAFayette 3516
\Yorkmansbin Guaranteed

MUV
iMS IR DRAbt.AMS

VAIM1NGIAVUV NAV4V 
KIV VISIEMS SAVO HOSTVMER1A:

Gedlmtuas llklg. & l.oatt Ąmmii.
TeL LAE»)’eUe »61S

Real Estade -- Insttnutce 
4425 So. Falrfleld Avė.

LAIMINGI ALSI V NALJV M ET V 
LINKIME VISIEMS SAVO KOKTI M EKIAMS IR VR.VLGA.MS 

ORE<X)HOWKTI HROK.

Peoples Hardware & Paint Co.
•01 Weet 47th St, Tel. L.vrajetbp U3I

M. P. Jo varaus kas 

Visiems sa\x> esamiems 
linkime tikrai

Laimingų Naujųjų Metų! 
ROOSEVELT FURNITURE CO

INO.
MIKAS JOVARAUSKAS IR JONA^I BERTULIS

J. P. Bertulis

būsiantiems kostumeriamsLAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GRANT WORKS COAL YARD
ADAM BEKNADIftirS, savininkas

6th St. & 49th Ct. Tel. Cioero 311
CICERO

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Seniems ir Naujiems Kostumeriams 

Širdingai Linki

FRANK’S BARRER SHOP
FRANK BRUKTAIN1S, sav. 

2354 West 68th Street
prie Western Avė.

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DETECT1VE RILEY By Richard LeeJOHN E. HIGGINS 
PLUMBING & HEATING UK»F»N\Sk<0 <JMTIL V/e S 

LflfV OM THE —
HOOKF0 HPsmO HIMSElF'* 
OKAV C«P. LBTS StT

HIM? rr£
.—!

m&kinG ocsPsCFtnr attempt 
TO ESCKP-e -FMe LRVtfS CtoTCHE-S«

8uT OETBCTlVe RH-ey 
IS R\GRT Obi KISTel. CANal 06102313 So. Oakley Avė

VjP RF ON H*| 
KEBUSHE CAD’T 
HOLO OUT MOCK 
VOMGFR'.'. >—-<

SVEIKINU VISUS SAVU RĖMĖJUS, DRAUGUS 
IR PRIETELIUS IR LINKIU LĄ1MIN- 

GI AUSIU NAUJŲ METŲ

CHARLES GENIS
APDRAITKIS AGENTAS

ttti 8treet Tel. Cicero 305
■ CICERO

4917 West



nu metų liko tik viena (Die
nelė. Laikas visiems at
siminti ir užairažyti dienraš
tį “Draugą^ ir savaitraštį 
“Laivų’* dėl žiemos ilgų va
karų, ir pasiskaityti įvairių 
žinių žinelių. Taipgi laikas 
visiems atnaujinti metines 
prenumeratas ir atsilyginti 
senas, užsilikusias skolas už 
“Draugų“, nes tik pilnai už

ninku lenktynės intensyvės- Ciceroj, parodys netolima a- prenumeratoriai

Keturi Pasivarė Pirmyn
Giliene Vejasi Staniulį, Kuris Nenori Pasiduoti. 

Strauka Pralenkė Šimonį ir Kunickę. Antroj 
Vietoj Lenktyniuoja Mandravickas Su 

Aukškalniu

“Draugo“ naujų skaitytojų Ar pavyks Straukai pralenk- 
vajus daros įdomesnis, vaji- ti veiklų “Draugo“ agentų

nes. Nuo pastarosios vajinin- teitis.
kų lenktynių apžvalgos įvyko Dilienė bandė pralenkti Sta 
žymių atmainų. Pirmosios vie niulį, kuris, lyg nujausdamas 
tos trys vajininkai padarė pa- jam ruošiamų surpryzą, taip 
žengų. Straukas, pralenkė de- pat gerokai pasivarė. Mar- 
troitietį Šimonį ir Kunickų, quette vajininkams daug pa-

skaitosi uolūs katalikiškos 
spaudos rėmėjai. Tokiems 
vyrams ir moterims tenka

SUJUDIMAS VISOSE 
KOLONIJOSE

grųsindamas net Šemetulskiui.

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago

S. Staniulis, kl. F 3,950
Ag. Gilienė, kl. F 2,550
V. Šemetulskis, kl. F 1,830
A. Kunickas, kl. F 1,650
M. Šimonis, kl. F (De

troit) 1,600
S. Straukas, kl. F 1,750
A. Stulginskas, kl. F 675
K. Gaubis, kl. F 450

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wis.
V. Mandravickas kl. D 8,100

Gėry, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 5,545 

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

Herrin, HL 
M. Rovaitienė, kl. D 200

VAJININKŲ DĖMESIUI

Einant nustatytomis vajaus 
aisyklėmis, vajininkams drau 

ta atnaujinti “Draugo“ 
ir “Laivo“ prenumeratas se
nųjų skaitytojų tose Chicago 
kolonijose, kuriose randasi ge 
neraliai agentai, būtent:

NORTH SIDE - generaliu 
agentu yra K. Serpetis.

CICERO — generaliu agen
tu yra V. šemetulskis.

WEST SIDE ir T0WN OF 
— generaliu agentu y- 

ra Brolis Vladas Cibulskis.
BRIGHTON PARK — ge

neraliu agentu yra F. Gubys- 
ta.

MARQUETTE PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis.

deda dvasios vadai. Praėjusį 
sekmadienį iš sakyklos baž
nyčioje stipriai paraginta žmo 
nes prenumeruoti “Draugų“ 
ir tuo būdu paremti savo ko
lonijos vajininkus, kad lai
mėtų pirmąsias dovanas.

Džiuginantieji gandai eina 
iš North Side. Vaj. A. Bacevi
čius vakar pasakė, kad North 
Side nebus išbraukta nuo va
jaus žemėlapio. Naujas kleb. 
kun. J. Šaulinskas ir iš sa
kyklos ir šiaip visur ragina 
parapijiečius, kad nei vienas 
1936 m. nebūtų be “Draugo“. 
Džiaugias savo nauju klebonu 
vajininkai, džiaugias veikėjai, 
džiaugias visi northsidieeiai 
katalikai.

Antrosios vietos — mažes
nių kolonijų — vajininkų sto
vy būtų įvykęs vėl “pervers
mas“, jei ne Mandravicko bu
drumas. Garietis Aukškalnis 
vėl buvo pralenkęs, bet Man
dravickas “ant tų pačių pė
dų“ net daugiau pusketvirto 
tūkstančio taškų užkrovė pa
likdamas Aukškalnį toli už
pakaly. Bet Aukškalnis žemai 
tiško užsispyrimo: nemano 
Mandravickui pasiduoti. Žiū
rėsime, kas toliau dėsis.

BUS DAR GRAŽESNI

lendorių, kuriame galėsite telka, 4406 So. Tlalman avė. jie suprasti, kad blog urnai ei- > Jg

Biznierihs iViktoras NaWro
lengvai pažymėti, kiek kurių Įtaipgi labai palankiai kalbėjo, 
dienų pasisekė išplatinti arba Jisai palankus broliukams

STOJA J TALKĄ

naujų skaitytojų gauti. Marijonams;, visada gatavas
pagelbėti Marijonų vedamai 
Kolegijai ir Seminarijai. Ji
sai pasakė.* “Vyrai, visi 
svarstykim, kaip geriau būt

BRIGHTON PARK. — pagelbėti. Atsiminkime visa-
Prasidėjus “Draugo“ ir kad vienų turime kutai i- 
“Laivo“ vajui, atsirado ge- kiškų dienraštį - “Draugų“ 
ros valios žmonių stojančių į Amerikos lietuvių tarpe. l)a- 
talkų. Štai susirinko būrelis ^)ar vaJaus laikas. Vyrai, pe- 
žmonių pas biznierių Vikto- i P^į, i darbų, į tal- 
rų Nawroskį, 4359 So. Tai- k* “Draugui.” Reikia ir ga- 
man avė. Visi pareiškė dien-J’Illa prasti Draugui tūk- 
raščiui “Draugui“ ir savait-1stančius nau^ skaitytojų, 
raščiui “Laivui“ palankumo. |*eiida tiems, kurie
Tuojaus “Drangų“ užsisakė nieka skaito, arba skaito

skis stoja “braugni” talkon 
su visa šeimyna. Žada para
ginti prie “Draugo“ ir “Lai
vo“ užsdrašymo gimines ir 
pažįstamus. JZap

Siautė epidemija. Rokiškio 
J. Tūbelio vardo praiTž. mo
kykloje didelis mokinių skai
čius buvo apsirgęs difteritu 
Dėl tos priežasties 4 moRyk- 
klos komplektai 2 savaitėms 
buvo uždaryti.

Lietuvos Koiriūlatas Chica
go je paieško šį asmeių:

Aleksandras Jnozapaitis, sū 
Bus Mykolo. Vadinosi Ameri
koje Alex Joseph. Kilęs iš 
Kundročių km., Pakruojo vai., 
kiaulių apskr.

Liet. Konsulatas Chicagoje,
100 E. Bellevue Place. 

Superior 5619.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REIKALINGA MERGINA

Šiomis dienomis visose Chi
cagos lietuvių parapijose yra 
didelis sujudimas. “Draugo“ 
ir “Laivo“ agentai Ir vaJTni- 
nkai lanko lietuvių šeimynas^ 
atnaujindami prenumeratas ir

J. Petrulis, 4451 So. TVashte- 
naw avė., Simonas Pangonis, 
4405 So. Talman avė. ir Ig. 
Padvarskis, 2416 W. 45 St.

bedievių laikraščius. Kiti yra 
užsikirtę, skaitę nedorų sp
audų per 10 ar 20 metų. To
kie laukia geresnių laikų ir 
jų nesilaukia. Sulaukia tik

Reikalinga jauna mergina pagelbėti 
prie lengvaus namų darbo. Gyve
nanti 63rd ir Kedzie apylinkėj. Ne
reiks nakvoti.

TeL HEMIock 1281

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

B. Lenevskis pasižadėjo “Dr-
__ j.......... r_____ _____...augą’’ ir “Laivų“ metams Patys1 negali su

ieškojau jų skaitytojų. Turi užsisakyti. Biznierius M. Ver- Prastl kodel taiP Y1** Tuti 

gerų pasekmių. Agentai ir
vajininkai praneša įdomių da
lykų apie bedieviškų laikraš
čių skaitytojus. Pripažįsta 
skaitę juos per eilę metų ir 
jokios naudos negavę. Dabar 
jiems daugiau paaiškinus, at
siveria akys ir sako, kad gai
lisi praleistų pinigų ir laiko. 
Dabar užsirašo katalikiškus 
laikraščius. Taigi uolūs kata
likiškos spaudos platintojai 
daug gero gali padaryti.

Kaip kasmet taip ir šiemet 
dienraščio “Draugo“ kalen
doriai visiems labai patinka. 
Biznieriai, pakabinę savo 
krautuvėse “Draugo“ kalen
dorių, turi saugoti, nes, sako, 
žiūrėk jau kas nors Ir nuda
binęs.

“Draugo” kalendorių jau 
nedaug beliko. Išrodo, kad rei 
kės išleisti naujų laidų. Tas 
rodo, kad “Draugo“ kalen-
dorių populerumas didėja. To-- 

DIEVO APVAIZDOS PAR.! dėl yra reikalas tuos kalendo-
— generaliu agentu yra P.
Varakulis.

BRIDGEPORT — generaliu 
agentu yra P. Gudas.

ROSELAND — generaliu a- 
gentu yra M. Misiūnas.

WEST PULLMAN — ge
neraliu agentu yra — St.

rius vis gerinti. Išanksto pra
nešama, kad jau daromi plap 
nai 1937 metų kalendoriams.
Susidarė komisija iš 12 vyrui Taipgi su Naujais Metais 
iš visų Chicagos kolonijų. Jie’l daugumui prasideda mokėji- 
žino, kokių pagerinimų Žmo- mai už “Draugą.“ Metiniai
nes nori ir tie pagerfnimai 
bus įvykinti. Tai komisijai į

Raila. Kili talką su patarimais stoja Chi-
Generaliams agentams, ku- cagos ir Ciceros biznieriai. Y- 

rie yra įstoję į vajų, už at- ra planuojama spausdinti 50 
naujintas 1936 m. “Draugo“ tūkstančių egzempliorių, 
įr “Laivo“ prenumeratas, ta

tai nebus duodami; jie, kaip 
ir visi kiti vajininkai, taškus 
gaus tiktai už naujus skaity
tojus, skelbimus, parduotas 
knygas ir t.t.

PASTABĄ. Į naujų skai
tytojų skaičių įeina ir visi tie, 
kurie prieš metus yra prenu
meravę vienų ar kitą laikraš-

“DRAUfiO” IR “LAIVO” 
SKAITYTOJAMS

PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda gerai iSdirbta ir labai 
graži taverna. Dabar proga pigiai 
nupirkti.

4070 Archer Avenue

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 8713 
valandos 5 iki 8 vakarais

mieste 111 W. Washlngton St. kamb. 
767, telefonas STAte 0917.

“DRAUGO“ IŠNEŠIOTOJŲ IR PLATINTOJŲ 
1936 M. SAUSIO MĖN.

KALENDORIUS

Dienos 1 Trečiad.
2 Ketv.
3 Penkt.
4 Šeštad.
5 Sekm.
6 Pirm.
7 Antr.
8 Trečiad.
9 Ketv.

10 Penkt.
11 Šešt.
12 Sekm.
13 Pirm.
14 Antr.

15 Treč.
16 Ketv.
17 Penkt.
18 Šešt.
19 Sekm.
20 Pirm.
21 Antr.
22 Treč.
23 Ketv.
24 Penkt.
25 Šešt.
26 Sekm.
27 Pirm.
28 Antr.

29 Treč.
30 Ketv.
31 Penkt.

“Draugo” egz
gauta ...................

Išparduota .........
Liko ......................
Naujų skaitytojų 
gauta .................. ■

Visi į Darbą
Visų Chicagos parapijų Ka

talikiškos Spaudos generaliai 
dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ agen
tai su savo pagelbininkais 
vaikučiais pradeda naujų 
darbą. Yra tai savaitinis ar
ba mėnesinis kolektavimas už 
“Draugą“ ir “Laivą“. Be to 
visi agentai visų kolonijų ei
na lenktynių — katrie grei
čiau surinks prenumeratas už 
“Draugą“ už 1936 metus. Vi
sų parapijų vaikučiai, kurie 
tik nešioja ir pardavinėja 
kasdieną dienraštį “Draugą“
atskirais numeriais nuo Sau- . . ... .

• 1 1 QQ£ rvi OfAnon H» Hftlt&lS V1TS. SU lCfiD. •••••••••••• T.50
«o 1, 1936 m. pradeda Drau 12 baltais vir5eliaia be kab.............. 1.25
go“ Vajų — Lenktynes. - _ - - - - ... . . - - - - -----

Vaikučiai daugiausia išpar
davę pavienių “Draugo“ ek- 
zempliorių per savaitę arba 
per mėnesį gaus labai gražias 
dovanas.

Visi vaikučiai “Draugo“ 
išnešiotojai — platintojai bus 
paskelbti “Drauge“, ypač tie, 
kurie gaus dovanas. Jie bus 
vardais ir pavardėmis pažy
mėti.

“ Draugo“ kolektoriaus 
parašas ................

“Draugo” Knygų Skyrius
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. Mlaldų Knygelė, juodais viršeliais .............................. 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75 

10. Maldaknygė Ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 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 jan ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar Stampomis (Markėmis).

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

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocahontas:
Mine Run ................................ $ 5.76
Lnmp, Egg ar Nut .............. 6.00
Screenings ................................ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDzie 3882

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advokatai

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

Sėsk ir rąžyk čekį už ‘Drau 
gų’ 1936 metus, $6.00 ir už 
“Laivų” $2.00 arba $3.00 tai 
tapsi Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kolegijos rėmėjas

tį ir po to neatnaujinę prenu- _____
meratos. Vajaus Vedėjas 1936 metai jau čia pat. So

skaitytojai skaitosi tik pilnai 
užsimokėję už 1936 metus $6. 
Tie skaitytojai, kurie turi sko 
lų užsilikusių, kad ir dabar 
negali atsilyginti, iš metinių 
skyriaus perkeliami į savai
tinius, ir kas savaitę kolek- 
tuojama už “Draugą“ 18c. ir 
dalį senos skolos, kuri bus 
suskirstyta, kad būtų leng
viau atsilyginti. Taipgi “Dra 
ugo“ skaitytojai, kurie vėlin- 
sis su mokesčiu pabaigoje me
tų mokės $7.00; už pusę $4.00.

Kad palengvinus “Drau
go“ skaitytojams ir platinto
jams darbą palengvinus, čia 
dedame Sausio mėnesio Ka- j

SURYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam LtrtuvIMcua Ronna DS1 Atnaujinimo arba Išmokame Oaab 
Visokios RUIea Insnrance — Ugnlee. V Senina, Automobilių,

Stiklų tr 11

ĮOHN P. LAVAI I)
I O \NS and INSt RANCL

Tuyu r» ik. !.f |i pinigu ant Pirmo Morlgmio. 
apriruu !»•> .mo iijįiiii < Vi jo de ink

S 10 \\ esi $ Ii J Street
TELEFONAS YAFMs 27,'O arba 27Dl

KEIS! UČIO SKOtlNIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i. \<i i' i:.ir.

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

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best substitute for Pocahontas:
Mine Run ...................................... 8 5.75
Lump, Egg or Nut .................. 8.00
Screenings ........................................ 4.75

Dlrect from the Mine. — 2 ton 
Tnlntmum.

Call Day or Niglit
KEDzie 3882

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan Stata Bank name)
Valandos kasdien ano 8 Iki 8 
Panedėlio, Seredos tr PėtnyMoe

vakarais 8 Iki t 
Telefonas OANal 1175

NAMAI: 6469 S. RockweU St.
REPubllc MOO

EMIL DENEMARK INC.
Autorizuoti Pardavėjai

BUICK - CADILLAC - LA SALLE
Užkvie&a Jus į jų

SEZONO PABAIGOS VARTOTŲ KARŲ ISPARDA

Naujų karų biznis buvo geras per rudens sezoną, 
mūsų vartotų karų namas užpildytas puikiais pertaii 
ir garantuotais karais. Mums reikia vietos ir turime 
karus parduoti. Nė vienas prieinamas pasiūlymas nebus 
mestas ant bile karo mūsų stake. Dabar bangenų lai! 
Dabar laikas ateiti ir išsirinkti sau atsakomą vartotą karą\ 
nes pavasary kainos bus aukštesnės.

Mainykite savo seną karą geriausiom sąlygom ir mokė
kite balansų lengvais G. M. A. C. plano mokesčiais, inimant 
apd raudą.

Vartotų Karų Bargetiai
BUICK *16. 6 Sedan. ka.lp naUJaa, garant.............................. 8 875
BUICK '36. 6 Club Sedan 41, garant.. kaip naujau ---- 745
BUICK ’84. 6 Sedan 67. pirmos raitės, garant................ 785
BUICK '34, 6 8edan 47, n«r geresnio, rarant.................... 885
BUICK 'U, Club Sedan 91, labai pulkus, rarant............... 785
BUICK *83. 6 Club Sedan #1. tobulas karna, ................... 585
BUICK *38, Sport Coupe, 2-4 pasai. Svarus....................
BUICK *32, 6 Coupe 98, tolulam stovy.............................
BUICK '32, 5 Sedan, labai pulkus karas, ....................
BUICK '31, 5 Sedan 67, dvarus karas toublam stovy 
BUICK 31, 7 Sedan, labai r era m stovy, lema kaina.
BUICK '29, 6 Sedan, re ras karas, bargeno kaina .,

Mes turimeturime puikiausi paslr 
modelių tr madų, ap 
«iai pamatykite Šiuos

488
875

pasirinkimų vartotų BUICK karų
apkalntiotų greitam pardavhnul. ne

minusiai pamatykite Šluos karus.
CADILLAC *34. 6 Sedan. malsi vailnitas. kaip naujas,

rarant......................................................................... 8 1885
CADILLAC *32, 6 Sedan, pulkus karas, kaip naujas..,. 
CADU.LAC *29, Town Sedan, temai apkalnuotaa.......
CHEVROLET *36, 2 Durų Sedan. negalima atskirti nuo

naujo..................................................... ..
DODOE '36. Sedan. kuone naujau trunk, Deluae Jrenr-

taa Juodas, naujo karo rarant. ........... SPECIAL
CHRYSLER '86, 5 Sedan. trunk, kelis mflneslus varto

tas, garan.........................................................
FORD *36, 2 pasai. Ooupe, matai vartotas, rarant.,..
LA SALLE *34, 8 Sedan. naujausios mados, tobulas r*r.,
LA SALLE '31, 6 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas 
LA SALI.E *80, 6 Sedan, geras karas, tema kaina .... 
LINCOLN *30, 6 Sedan, apkalnuotaa pardavimui, geram

stovy..........................................................................
N/SH '29. 6 Sedan, gerai b8ga, pigiai .............................
PACKARD '82, 7 Sedan, puikiam stovy, tema kaina,
8TUDEBAKER '32. 6 Sedan. geroj tvarkoj ....................
TLRRAPI^ANE '34, 6 gedan. mala!

naujas ..................
vartotas, iftrodo

145

575

745
5«5
875

245

Puikiausias ntakas vartotų karų kokj <lar esame slfllę. Kiek- 
' lenus tobulai Hrodo Ir veikla. Kainos iemeanAs negu bde 
kada pirmiau. Dahar laikas pirkti

TAIPGI DAUGELIS KITŲ 2EMESNEMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais Išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POOAHONTA8 MUTB RUN 
6 tanai ar daofUm 97J0 —

BGRSBNBD«ra



L!ETUV«J ŽINIOS
ŪPĄ

“good time”, šokant prie ge-Įbūtų laimingi, jei vis! galėtų ketvirtu sekmadienį 1 vai. 6v. Valdyba susideda iš veik- kas verbuoja naujus dalntnin- 
fros muzikos Cliarlie Hess or- t* padaryti. Ačiū visiems biz- Antano parap. mokyklos ka-! iių narių, tikimės gerų sek- kus. Pirmoji repeticija bus

1 kestros.
Draugo” Rašėjaa

nieriams ir profesijonaiams,1 mbary.
kurie davėte skelbimų bet Irs- VaWyba )93G luelams: dvu-

xmų. Pirmininkė trečiadienį, sausio 8 d., Auš
ros Vartų parap. salėj, 3 vai. 
vakare. Norintieji priklausyti 
L. V. “Dainos” chorui, pra
šomi atsilankyti tų vakarų.

PRANEŠIMASledinių sveikinimų į “Drau
gų” per mane. Aš iš savo pu
sės kiek galėsiu darysiu bi&- 
nį tik su savo tautiečiais. Tai- ; 
pgi ir kitus agituosiu, kad1 
darytų biznį tik su savo žmo
nėmis.

Mes ciceriočiai' būtumėm lai 
kad sugrįžtų. Visa mįngį J936 m., jei laimėtu-

‘ DRAUGO” SKAITYTO 
JAMB

,rį surengė parapijos mokyk
los vaikučiai po priežiūra se
serų - mokytojų.

“Bai gas”, ^.ka." sakė kad Dar ir duba r via malonu 
F nėra “Santa Clfcuist” (lai ki- ipamintyti apie tuos vaikučius,
j tur jo nėra, lietįĮt’ioeroje, pas kurie labiausia pasižymėjo. CICERO. — Su Diev, s«į-

mokinius 6v. Aątano parapi-Į Ar ne gražiai atrodė tas jau-i^jį metai> jūg jau daagiaif
1 jos tas Kalėdų iliedukus tik- nas kalbėtojus is beibygrei- jiyjjyyugi-jįįtgj B^t mes Ii* ne-

renpbėjs, Min person”, atsila- do”, kuris savo mokinius va- į norį,ne
nke gruodžio 23'd. \ aikučia- diuo boibėinis , kad jam ne- įmojijja laukia Naujų Metų
imu knlnnlrin niiKdiirli CU17A ‘‘onv/’lll” . . .. . . _ . __t
■ne belaukiant. - « varpelio davė pabaigti savo-‘Bpyėi, tiuisi 8U Naujais Metei, koIllesįa.mėm pirmų vietų “Draugo”

žvangėjimu *u dideliu maišu Matyt, kud visiems atšilau.- susilaukti daugiau laimių. Vi-1 iMlt,
dovanu atxilnnk-'4 ruimuiiti< kiusii'ins labai neliko tas Ka-i _•___ ____ :__ ■ , • i *a,rWingiaUbias.dovanų atsilankė parapijos kiusieuis labai paliko tas Ka- gį mes norimo, trokštame ir 

lėtlų drilius. Visų skyrių vai- Įįnįįine vienas kitam, kad bū
tume laimingi visame, o la
biausiai sveikatoje.

Na, kad būt laimingu, tai 
turi turėti gerų draugų. Mū-į 
sų geriausias draugas yra tai 
katalikiškas dienraštis “Drau

svetainėje.
Vįsi vaikučiai buvo apdova kai iapiblė po numerį, o 13-to 

noti tokiomis dovanomis, ku- skyriaus mokiniai vaidino dra 
rios jiems* yra' maloniausios, mų ‘‘Grafienės Paveikslas”. 

^Taipgi, “Kendi-Klosas” ap
dovanojo gerb. klebonų, kuu.
Klorį, kun. Juškevičių, užvai
zdų P. MoekHitį, vargoninin 

A. Mo-ndeikų ir. seseles - 
lokytojas.
Visi turėjo gerus laikus m

lankiu visiems 
1936 m.

viso gero
Draugnešis

MINĖS JUBILIEJŲ

O, boi, kad šokom tai šo
kom. Tai buvo taipgi Kalėdų 
vakare, Liuosybės svetainėje. 
Tų vakarų buvo metinė “Kar 

Į ledų Parė” ir šokiai rengti 
Ciceros lietuvių didžiausio 
klubo, garsaus Raudonos Ro-'Kalėdų Dieduku. Vistiek, tat

“Sendi-Klosas” atrodė gra- ,y. - , . , ....„ _ . zes pasalias ir sporto klubo,
žus. Kas Zin ar neimu gabus . . . • x »• -•.. , . x • <T Ar šiaip ar taip, tas rozieciujaunuolių darbuotojas Jo- , 1 : v.. , « .A. . , • x • vardas vra gerai žinomas vi-nuks Petraitis nieko apie tai
nežinot sur kur lietuviai yra. Ir jų 

parengimai yra daugiausiai

Gruodžio 22 d. 1935 m. Die
vo Motinos Sopulingos drau

gas”. Čia aš ir linkiu visiems gkja laikė savo priešmetinį su 
lietuviams, kad kas tik įsiga-1 sirinkimų. Padarė daug nau- 
li, kad užsiprenumeruotų dingų nutarimų. Atidavė šim- 
“Draugų” 1936 m. Jei ‘Drau-įtinę ($100) parapijai sidabri- 
gų’ turėsite, tai be abejo bū- nio jubiliejaus proga. Drau- 
site daug laimingesni. Laiko gija minės savo* sidabrinį ju- 
turėdami galėsite su “Drau- biliejų ir nutarė tureli vajų 

jis niekad naujų narių priėmimui. Tinka

sios vadas kleb. kun. H. J.
Vaičūnas, pinu. O. Rimkie
nė, vice pirm. O. Krasauskie
nė, prot. rast. S. Bružiūtė, u
nansų rast. L. Kondrotaitė ' L. V. “Dainos ’ choraa ren- 
kont. rast. 8. Kakanauskaite, R**8' veiklai. L. V . Dainos 
iždininkė A. Šukienė ir ižilo ‘ P° kalėdinių atosto
globėjos Laurinaitienė ir La- rengiasi dideliam veiki-

SERGA

WEHT SIDE. — Sirga St. 
Igegeekaitė, 2249 W. 24 St.

kienė, maršalkos Andrulaitie Įniui* Choro va,dy‘)tt Ir ’^rfai Draugai ir paŽįLami prašomi 
nė ir Kučienė, Federacijos at- v<Jd<*jas varg. J. Rakaus- ligonę aplankyti, 
stovės Antanaitienė, Pocienė
ir Balčiūnįtnė, Labdarių at-| 
stovės Bilienė, Jančiauskienė 
ir Rimdzienė, ligonių globė- j 

jos O. Susienė ir M. Šneide- Į 
riėnė, korespondentė S. Bru- | 
žiūtė ir knygų patikrinimo j 
komisija O. Gudienė, Kondro- j 
tienė ir Marcinkienė.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

wt v* •
Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

gu pasikalbėti, jis niekad.nauju nartų priėmimui. Tinka I1 
matsisakys su jumis kalbė- nios mergaitės ir moterys pra I Bitter vynų ir nuoširdžiai rekomen- 

tis. Linkiu visiems seniems į somos šia proga pnsirasyti Pavlug
Nedarykite bandymų su visokiais 

vaistais. Imkite Triner’s Bitter-Vynų, 
kuris per. pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

■ ■ o--------
Oidiiansia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
-------—o--------

Suvirė 60 metų prityrimo
---------o--------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

------------o-----------

sėkmingi. Į šį Kalėdų šokių Į <<Draugo” skaitytojams, kad Nuo 16 metų ligi 20 bus pri- 
Kalėdų vakare į p.vrapijos vakarų atsilankė suvirš šeši Į ir 1936 m visi gaĮėtų atnau- imtos be mokesčių, o nuo 20 

svetainę susirinko didelė mi- gimtai žmonių, daugiausia jau , jintį >‘i>raugų” .Dauguma jauį ligi 30 perpus mokesčių. Dr-
nia žiiioriių, kuli užpildė niino, kurie pripildė erdvę sa- .......................
erdvę sųję. Visi subrinko, lę.
kad

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

paljįačius programų, ku- Visi pasilinksmino,. turėjo 
__________ _ ■ U-L ' "

"MKnBiftS SITiAKTt’V

tA t A
VlNCF.MfAK MIKUTIS

kuri* tMi**-«»ųaiQ J! dLlr 
po* pąluUlotgn Surisio S (t. I ■»>

Qre«n Hi'lge 
Kspunae arfižfhal nutilę* v»- 
minčlai mūsų brangaus vyrolio 
-tr tėvslio. iv. Mišios bus lai
komos už jo sirlų sulįsto (Jan.j 
2 d., 1936 m.. *v. Petro parap. 
Itainyčloj, Keno»hą, Wis. Nuo
širdžiai kviečiame visus daly
vauti pamaldose už a. a. Vin
cento sielų.

A. a. Vinceutui amžinai nu
tilus ir negalint atidėkoti 
tiems, kurie sutolkė jam pa
skutini patarnavimų ir palydė
jo JI | tų neiėvengiamų am
žinybės vietų, mea, kurie liko
me, širdingai dėkojame mūsų 
dvasiškam tėvui kleb. kun. M. 
l'rbonavičiuL kuris atlaikė J- 
spūdingas pamaldus už vėlio 
nio sielų ir pasakė pritaikintų 
pamokslų.

Dėkojame laidotuvių dlrek- 
tprlul Peasklut už malonų pa
tarnavimų. Dėkojame grabne- 
ilama Mes likusieji: moteris 
Agpleėka Mlkutlenė Ir sūnus 
Vincukas 16 motų, tr sesuo 
Juse-fa Zalatorienė ir brolis 
Jurgis; o Lietuvoj brolis Juo
zapas/Mikutis ir sesuo Anelė 
Htepapktgnė Kaltininėnų parap., 
itezgallų kaimo. Tauragės ap
skričio. O pagailos tariame Ati- 
dingų ačlų visiems giminėms, 
draugams ir pažjstamiems da
lyvavusiems laidotuvėse Ir pra- 
ftotne IMartl amžinų atilsį už 
a. a Vincento sielų.

Nuliūdę: Moterie, būnns Ir
Nuliūdę: G iiul nė-

PRANAS
KIMBARKA3

Mirė gruodžio 30 d., 1933
m.. 6:3fl vai. ryte, sulaukės
32 metų amžiaus.

A. a. Pranas gimė Cicero, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

Moterį Elzbietų, po tėvais Bar- 
kięitė. 2 dukteris: Isabelle Jean 
ir Barbarų Ann, motinų Ju
lijų Pocius Kimbark Rhlnelan- 
der. Wis„ 2 brolius: Jonų Ir 
Jurgį. 3 ses.'rts: Lllllan Mary 
Ir Mlldred ir gimines.

Kūnas pasaj-votas koplyčioj, 
2307 S. 52n<! Avė., Cicero.

laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni. sausio 2 d., 1836. Ii kop
lyčios S vai. ryto bus atlydė
tas į Sv. Antano parap. baž
nyčių. kurioj ivyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paiy- 
8tamii8-as dalyvauti ilose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
.Motina, Broliai, Seserys Ir Gi
minės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. V. Altman. Telefo
nas HVMltoldi 4273.

A.
JONAS REMSZAS

mirė f rural. 27. 1935 m.. l»:15 
vai vak. sulaukęs 62 metų-amžiai*

Kilo U Telšių Apskr., Jana- 
Įtoll* pirai. Baltininkų kaimo. 
AmefMuJa išgyveno suvirė 30

v
Pnalkt dldsllazne nuliūdime 

seosrrKnronlkų I’rasėvičlenę, 
AvogrrĮ Juo šapų. Avogcrkų E.z- 
bietų' lemesietnę ir gimines, o 
Lietuv d seserį Anelę l'hartkle- 

<er| Jonf Ir gimines, 
pabarvota/ 2515 West

laAdavėų fVyks kvtvirtadle- 
■4. iflMo 2 1, 1936 1* namų š 
6*1 rto bus atlydėtas į Ne
kalto į'rastd. švenč. l’a/i. Ma- 
rtjo*4arap bažnyčių, kurioje 
Įvyks Ved ui Ingos pamaldos už 
velioni' sielų. Po pamaldų bus 
aplydės* j A v. Kazimiero ka-

A. •»
NiHiirtlžial kviečiame visus 

giminu draugus Ir pažystam irs 
dalyvaiti žlose laldotuvėže.

AiuMldę *1 įtręštai ir

" IchasMį
. i

A. i A.
ONA

SLOKSNAITIENĖ
mirė Gruod. 39, 1935, 4:20
vul.ft ryte.

Kilo iA HoklAkio parap. Pa- 
lunktų kaimo.

Arderlkoje lAgyvuno apie 30
metu.

Patiko didelian e nuliūdime 
vyrų Juozapų, dukterj Gnu, so- 
serj Emilijų Bagdonienę. Avo- 
gerj li anūkus, brdlenę ir 6vo- 
ger) .1, KIAkų Ir gimines O Lie
tuvoj tnoUnėlę Uršulę KeletlO- 
nę, brol) Ignacų. 3 seseris: A- 
nastu/ljų. . Karolina Ir Adelę. 
ItusijoJ.. seserį Vrėtiię.

Velionė priklausė prie ūv. 
Barboros. ApaAtalyitės Maldos 
Ir Tretininkių Draugijos.

• KOiiiiŽ pašarvotas (135 Ho. 
Canipb.'ll avė.

Lanlo|uvės Įvyk* Ketvirta
dieni. *nųato i. utį.' Iš nantų 
( 06 v 4. .ryto bus atlydėta į 
Blmlnv Mvenč Pan parapijos 
hsžnyč a, ' kartoje įvyks gedu 
lin gos išmaldos u* vsllonšs 
sielų. Po^ųamaldų bus nulydė
tų i d' • Kasimlero kapines.

Ntiošn dėtai kvlrtėlafhe visus 
gitnlnea.l druugua-ges ir iialys- 
taiuua-niųa.dalyvauti šiose lai
dotu vėso' <

Nuilfl'ft ’Vyrv, Dufcdė. 9*- 
frs tr t vninėa.

gužai. T«(.

atnaujino prenumeratas, het I jos susirinkimai įvyksta kas

COUNT 
T-Ht GRAY -UŽVIRS

CIAIBOL
A delightfiil, easy to hart, new trati- 
ment which has changed the mastai 
altitude of thousands of women tovard

bair coloring.
Clairol will cover the gray hairs and blesd 

them i n to the natūrai tostą of your ows hair 
so perfectly, they defy detactios. The correctire 
oila is Clairol improve the hair health and keep 
the hair ia cosditios.

CLAIROL Ine
126-132 West 46th St, New York 

Ot Aik Youk FAvoam BtAtmcuM

>ASH D1XON
W)UI AND DASH ANO DOCTOR 

CM ARE TAKEN CAPTIVE
UNDER THE WATERS 0F , 
THE SATELITE XLO BY A }; 
WANDERIN6 BANO 0F 
KLOITES/ AS THEY NEAR. 
THE RALACE. DOT RESAINŠ 

HER SENSES z/

ilų ligų. visose vaistinėse.
TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

e.., . JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra Ir moteris
oatamauto}a.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizme paeina nuo to, kad jisul ga 
□ėtlnal neišsivalo ir todėl praplatins 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo 
mis, susilpnina Jūsų organizmų lt 
Jūs kenčiate nuo svaigulio, galvot 
skaudėjimo Ir t.t. ‘

NUOA-TONE išvaro visus nuodus 
Iš jūsų sistemos. Vra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtina vaistu. Jeigu Jūs Jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose ataakomingoae 
valstlnyfilose.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealu LluosuotoJa vidurių 25c Ir 
R6n

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. Liuleus 4092 Archer Avė. 
Pilone hAFayette 3572

S. P. Mažeika
fl, Masalskis 
A, Petkus 
I. F. Radzius 
S. M. Skudas
1.1. Zolp 
Į f. Eudeikis 
Lachawicz ir Si
S. C. Ladiamicz

3319 Lituanica Avė. 
f’bone Y Altas 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOLIlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 Wegt 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAltag 1741—1742

-y

Ia2314 West 23rd Place 
QPhone Canal 2515 Cicero 5927 ]

42-44 E. 108th St.
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J P. EUDEIKIS

Yards 1741-1742

By Dean Carr 
kinitES HILE ALL

CAPTIVES BY BARBARIC J 
ANO HORRIBLE METHODS/: 

MIRACLE

LO, THE SATEUTE OF^ 
. 6RUES0ME DEATH/ 

VY'-A ,014 c
DOI ; A .11 ak:, - . ,!L. ’P

SAVE US.<



Al. .J. Prignano, deniokra 
tų vadas ir valstijos repre
zentantas “kruvinojo 20-to 
wardo”, žuvo nuo priešų 
kulkų praėjusį sekmadienį 
savo namų tarpdury, Chi
cagoj.

.. (Acme Photo)
Jungtinių Valstybių senatorius Arthui H. Vandenberg iš Michigano. Čia jisai 

matomas namuose Mashingtone su šeimyna. .Jisai yra minimas kaipo vienas res
publikonų partijos kandidatas į Jungtinių Valstybių prezidentus.

HAWA1IAK
ISLANDS

M0LOKAI
Štai vieta, kur praėjusio sekmadienio vakare Illinois valstijos atstovas Al. 

Prignano buvo užmuštas. Jisai gyveno viršuje savo ofiso 722 Bunker St. Jisai 
su žmona, sūnumi ir uošve atvažiavo prie namų. Šeimyna pirma užlipo, o pats 
Prignano ėjo paskutinis. Kulkos jį pagriebė tarpdury šoferiaus akyvaizdoj.

Čia parodomas abisinietis iš Askarii£ genties Abra- 
him Adore. Jisai tarnavo Italijos armijoj per 20 metų 
ir pasižymėjo mūšiuose. Už tai įgijo daug ordenų. Čia 
jisai parodomas su savo pulko vėliava. ’r (Acme Photo.)

Havajų sala, kuri pasižymi ugniakalniais. Dabar 
ligniakalnis Mauna lx)a pradėjo veikti ir karšta lava 
L nė plaukti linkui miesto Hilo ir upės \Vailuku. Iš 

upės imamas vanduo miestui. Kad lava nepasiektų 
ir miesto, tai iš oro buvo numesta 20 bombų po 

>00 svarų. Lava buvo jštaškvta į visas puses.

ST HDS BrassfButtons versus Baby. by»Ad"C*rte»
pAINir'THEf 

iA-UANTIVC^UH ,nAGG.lE ITS’’
—ntnVfcK VIHATS AILINO.Piru AN V/REN, ’IHEV1 
SHOVJStTHElR 'TtnPERi f T 
AV-UAYS __ lET’EM L--vAkone » V

Darbymetė šventėje. Praėjusį sekmadienį, gruodžio 29 d. Illinois valstijos o- 
fise, 120 So. Ashland avė. Chicago, BĮ. buvo išduota 10,000 automobilių laumių. 
Valstija griežtai reikalauja, kad automobilistai laisnius laiku išsiimtų. Po Naujų 
Metų imantieji mokės bausmę. Bet yra spėjama, kad per keletu dienų dari bus 
galima be bausmės laisnius gauti ir po Naujų Metų. ,

i,

(Acmp Photo.) 
Veneaueloa laikinas pre

zidentas ElSazar Lopez Co- 
ntreras. Jispd užėmė vieti> 
mirusio diktatoriaus gen. 
Juan V i cente Goanezo.

Gamina bombas Italijos mirties eskarlonui. Tame eskadrone yra dn Mtuao 
linio sūnūs ir vienas jo žentas. Šisai lakti ml eskadronas vadinasi mirties Jskadro 
nu dėlto, kad visi pasirenaę nikH*<alvt kguldyti be jokių išsisukini Ai
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