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shiui si lpnėjantis Popie

žius nuelat meldžiasi ^ 
^ ^ | * K A X A S * gr. 30. — Tšyavinra. Bet dar daugiau tddf 

paBpnų šaltinių sužinota^įą^is pažeistos'>kairiosios ko-
kad sergantis Šventasis Tėvas 
Pijus XI polaipsniui silpnėja. 
ligonio Mganizme reiškiasi šios sankrakenos su kraujo te 

pavojingoė painiavos. I kejimu gali pakliūti į širdį, 
Pas ligonį 'padidintas bude-j arba smegenis, 

jimas. Patarnavimams pa
kviesta daugiau slaugu bro-

jos^staiga išnykę kraujo su-
krekejimai. Yra baimės, kad 

liukų, kurie pasikeisdami ne-

- Išnykus iš klojos sukrekėju
siam kraujui, sumažėjo skau
smai. Tačiau tas nepagerini 
ligoniui abelno stovio. 

Telefonas: Ganai 7^90 
Administratoriaps; CANaI 2821 - METAI-VOL. XX 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" REDAKCIJA IR.AD-
MINISTRACIJA SAVO SKAITYTOJUS, SĖMĖ-
JUS, BENRADARBItIS* BIČIULIUS IR VISUS 
LIETUVIUS SVEIKINA SU LAIMINGAIS NAU 
JAIS METAIS! f 

LENKIJA PASIŽADĖJUSI 
REMTI " 

paleidžia iš akių sergančiojo. 
Aplink miegamąjį kambarį fki 
statyta visiška tyla ir ramybe.] Prelatai pažymi, kad Popie-

Popiežiaus artimiausieji gi- j *iu« šiandien rytą mažai gir-
minės pasilaka Vatikane. Dr.Įdėjo Mišių laikymą pašali-
Milani taip pat įsigyveno Va- niam kambary. Garbingasis li-
tikane. igonis kone visados akis turi 

Dr. Milani labai snsiiTipi-1 ųukreipęs į pakabintą šalia 
nes Popiežiaus sunkiuoju ai-1 lovos kryžių ir meldžiasi. 

Taip streikuoja darbininkai Fisbėr 'J£ 
streikai vyksta ir kitur automobilių fabriku 
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PIRMIAUSIA STENGSIS PANAIKINTI 
VAIKŲ DARBĄ 

' WASHINGTON, gr. 30. — 
i Spaudos konferencijoje prez. 
*Kooseveltass pranešė, kad su
sir inkus naujam kongresui na 

cionalė (centrine) vyriausybė 
pirmiausia stengsis gerinti 
buitį darbininkams. 

Prezidentas nurodė, kad šį 
trbą gali sėkmingai vykdyti 

į$& nacionalė vyriausybe, o 
pa&kiros valstybes tik gelbėsi 

,Anot prezidento, į visas, 
pramones turės būti įvesta 
trumpesnės daėbo valandos ir 
didesnis . atlyginimas. Ilgos 
darbo vala/nctoe neatitinka 
šieias laikams, kada mašinos 
pavaduoja darbininkus. Dar-
Ktiiiąkai turi gauti žmoniškus 
atlyginimus, bet ne trupinius, 
•kas atlieka nuo visų kitų ga-
mįįbofr ir vedvbos reikalų. 

uiPxe«denta|ąv^a reiškė, kad 
vyriausybe* ątSigsis būtinai pa 

vaikų darbą 
•nes^r-lKl^iei? vaikų; 

darbas stačiifejfe epakenčiamas. 

NEW YORK, gr. 30. — Jo 
Eminencija kardinolas Doug? 

[herty, Philadelphijos arkivys
kupas, išvyko į Manilą. Jo E-. 

Popiežiaus le-1 

POPIEŽIAUS LEGATAS 
IŠVYKO j MANIU 

MEKSIKIETIS ŽADA GRA
ŽINTI RELIGINE LAISVĘ 
MEXICO CITY, gr. 30. — 

Sonora valstybei išrinktas 
naujas gubernatorius Roman 
Yucipicio. Jo pagarbai suren
gtos vaišes, kuriose dalyvavo 
io^įeletas svečių iš J, A. Val-
stybių. 

Body fabrike, Cleveland, Ohio. Tos rūšies 
. 'Kovojama už unijos pripažinimą.4 

(Acme Photo.) 
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Yucupicio prie šios progos 
j,paxeiške, i a d JaLų> jig^ ijftftii 
gubernatoriaus vietą, valstybe 
Sonora pirmiausia susilauks 
religines laisves, Dievo garbi
nimas nebus varžomas* 

Šiandien Sonora valstybėje 
uždarytos visos bažnyčios, 
nors 16-kai kunigų leisią turė
ti pamaldos ir jie seniai įsi
registravę. Buvusis guberna
torius R. E'. Calles tačiau pa
naikino kunigams duotus lei
dimus.. Calleso Vietą užėmė 
gubernatorkis ftamon Ramos. 

minencija yra 
^atas (asmeniškas atstovas) 
tarptautiniam Eucharijyniam 

(kongresui, kurs vasario^.prad
žią įvyks Manilos mieste, Fi
lipinų salose. -

Keletas prelatų lydi kardi-# 
nolą Pougherty. Pirmiausia 
bus sustota Romofe. Sakoma, 
ka# kardinolas A ^ ė s pasima
tyti su sergančiu 'Popiežium, 
jei tas bus galima. 

f Šis ikišiol laikosi Calleso pa
likto nusistatymo. 

» 
Išrinktas gubernatorius taip 

pat pareiškė, kad be kitko jis 
panaikins vaįslybeje darbiniu-1 
kų streikus, &uxie yra dau
giau politiniai, negu ekonomi
niai. Šie streikai yra ne kas 
kita, kaip tik darbininkų poli
tines armijos. Jų veikimas pa
kerta valstybes prekybos, pra 
mones ir jfomės. ūkio plėtimo: 

WASHING1!«0 
Prieš kokį laika NeV York& 
valstybes gubernatorius II. i i . 
Lehman viešai parfiške, ]$d 
tikrasis moksJA įfiįlik ri 
priešingas reft&iį^i, bet 
daugiau žmoguj suartina 
m v u r ^ t o l ^ u o m o n e s yra 
visi mokslavyriai. Kitaip gal
voja tik, taip ; vadinamieji, 
pseudo mokslininkai, kurie 

| apsimeta daug visko žino, iš 
tikrųjų gi taip nėra. 

Amerikos KatalBkų universi 
teto reb'gijos profesorius dr. 
W. Russell ilgiausius metus 
nurodo visų mokslo šakų pro
fesoriams, kad jie su dėstomo
jo "mokslo pagelba vestų stu
dentus arčiau Dievo. Šis gra
žus žygis gali būti siekiamas 
su astronomija, chemija, bio-
togiįa ir per kitus mokslus. 
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30. ROMA, gr. 30. — Italijos 
[vyriausybe tariasi su Vokieti
ja ir Portugalija, kad suda
rius vienodą frontą prieš P*an Į 
cūziją ir Angliją Ispanijos 
klausimu. 

Italija 
noriu; siuntimo suvaržymui. 

j& ir Angliją k m o s pačios 
remia Madrido radikalus ir 
reikalauja, kad kitos valsty
bes neremtų nacionalistų. 

PARYŽIUS, gr. _ Prahcū- sąlyga, kad lenkai rems čeko-
zijos užsienių reikalų minLste-J šlovakilą, igi giai bus koks 
ns Yvon Delbos praneSė ats- ^pavojus 'iš Vokietijos pusės, 
tovų rūmuose, kad Prancūzija Lenkai pasižadėjo ginti Čeko-
pripažino Lenkijai paskola su' Slovakijos nepriklausomybę. 
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STREIKAI AUTOMOBILIŲ 

TirPK»fimy«*o linui* TADIACI «i ei f NACIĮI SPAUDA AKĖJA L / L I N T , MICL, gr. m,ų 
HKKA5IS MUKSIĄS !ITALIJA TARIASI SU ŠA" P R A K | P , - , 7 | | 0 l D . » „ , „ « Ch«vro]*t Motor Cr, fabrike 

l imP IMIM l / rM IC rnHI luUtUO III AnULUO Į automobilių daaių jungimas 
; . . —— .jį fHandien nutrauktas, kadangi 
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PRANCŪZIJĄ GELBĖS 
MADRIDUI 

SULAIKO /SAISTO SIUN
TIMĄ RADIKALAMS 

NAUJAS BANDYMAS 
NEBRASKOJE 

L S 1 A B 0 N . \ , Portugalija, 
gf. 29.^— Gauta žinia, kad EI 
Fiscolfel radikalųr milicininkai 
netenka, maisto. Madrido ra
dikalai stengiasi,t sunkveži 

LINCOLN, Neb., gr. 30. — 
j Čia bus .vykdomas naujas 
bandymas. Valstybėje panai
kintas legiadatūros senatas. 
Ko Naujų mefru susirinks tik 
vieni Jegklatūros atstovų rū
mai Niekas negali žinoti, ai
tas bus naudinga valstybei/ 

_ ., VTASIIINGTON, gr. 30. — 
miais pa&iųsti makta. Nacio-f sužinota, kad į p r e i Roose 

#nalistų artilerija apšaudo vi«-

VISI GUBERNATORIAI 
raJCVIESTI J IŠKILMES 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ velto inauguracijos ilkilmes 
. <ypeiį i r ^ r ^ d o majsto. siunti- pakviesti visų 48 valstybių gu, kriminališkai užpuolė dvi mo 

^ p m a . \ * * t w ! bemotoriai Iteriškes. , « 

norių siuntimo reikale, 
si. Jis žada steigti ko daugiau) Sakoma, Prancūzija ir An-
sia mokyfelų, taip kad ateityje 
nebūtų reikalingi darbinin
kams ?adai, kurių šiandien 
svarbdaiisias užsiėmimas yra 
tamsiųjų žmonių išnaudoji
mas. 

Pagaliau sake, kad Sonora | 
valstybe reikalinga* kapitalo 
gaim^bs turtų išnaudoįimui. 
Sonora valstybėje įdėti kapi-

glįįa šį kartą pasakys Vokie-
[tijai, kad jei ji nepaliaus rė-
[inusi Ispanijos nacionalistų, 
Prancūzija ir Anglija pradės 
atvirai remti Madrido radika

lius. . ; •;. M 

talai visadoa bus apsaugoti. 

SUIMTA PENKI MOTERŲ 
UŽPUOLIKAI 

Policija suėmė penkis pik
tadarius, kurie pagrobė ir 

PARYŽIUS, gr. 30. — Su
žinota, kad Prancūzija ir An
glija pasirengusios 4ar kartą 
įspėti Vokietiją, jei Hitleris 
išsisukinės su atsakymu sava-

SUKELTI PROTESTAI 
PRIEŠ RADIKALŲ 

RfiMIMĄ 

WASIIINGTON, gr. 30. — 
J. Valstybių v>rriausyl>e leido 
R. C'use kompanijai siųsti Isr 
panijos. radikalams lėktuvų 
dalia ir irK)torus*wrtės dau
giau kaip du milijonus dol. 

Dabar vyriausybė ieško 
priemonių, atsiimti tą leidi
mą, kadangi pasipylė protes-

j tai* prieš Ispanijos radikalų 
rėmimą. 

.;w 
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MIESTINIŲ DARBININKŲ 
RIAUŠES PARYŽIUJE 

r 

P^ARYŽIUS, gr. 30. — 
Miestiniai darbininkai šukele 
demonstracijas savivaldybes 
| rūmų priešakyje. Įsikišus po
licijai, kilo riaušės. Vienas 
asmuo žuvo ir keliolika sužeis 
ta. Teko ir policininkams. 

Darbininkai reikalauja di
desnio atlyginimo. 

Leidimas duotas, kadangi iš 
"neutralumo" įstatymo išim
ti pilietiniai karai. Norima, šį 
įstatymą pataisyti 

Tuo tarpu vyriausybe tei-
riaujasi, gal prie lėktuvų da
lių siuntimo sovietai yra pri
sidėję. 

* „ • 

NUKELS CERKVĘ 
_ — 

BERLYNAS, gr. 30. — Vo
kietijos nacių spauda karčiais 
žodžiais puola Prancūziją ir 
Angliją dei jų ryžimosi reika
lauti Vokietijos, kad šios vy
riausybe* suvaržytų vokiečių 
savanorių siuntimą Ispanijos 
nacionalistams. ,%.r 

Laikraščiai nurodo^ kad pa
ti Prancūzija ir Anglija TO-
mia Ispanijos bolševikus 
pageidautų, kad kas neremtų 
tų bolševikų priešų. 

Nurodo, kad Prancūzija ir 
Anglija pasiuntė į fValenciją 
savo atstovus radikalams. Tas 
reiškia* kad jos suėjo dar 
glaudesnėn giminysten su Is
panijos raudonaisias. 

Yra žinių, kad Ispanijos ra 
dikalų pagelbai pasiųsta 25 
sovietų nardantieji laivai. An
glija pristato VaJencijai gau
sų skaičių savanorių. Prancū
zijos socialistų vyriausybe nu
duoda nieko nežinanti apie 
savo glaudžius santykius su 
Ispanijos bolševikais. 

Diktatorius Hitleris tarsis 

'negaunama automobilių rėmų 
iš Fisher Body fabriko no. 2. 
Šiame fabrike vyksta darbi
ninkų "sėdėjimo" streikas. 

Kituose Chevrolet Motor 
Co. fabriko departamentuose 
darbai kol kas nenutraukti 

:--*Š*VS — 
DETROTT, Mick, gr. 30. -

Gejeralv Jlo^or *Corporat 
viršininkai paskelbė, kad šios 
korporacijos fabrikuose taip 
pat bus nutraukti kai kurie 
darbai. Sulaikytas .automobi-. 
lių dal^ų prisiuntimas, kadan
gi neturima stiklo automobi
lių langeliams ir durelėms. 
Nukentės ir automobilių dalis 
dirbantieji fabrikai 

Atrodo, kad streikai iras la-
biau plisti automobilių pramo
nėje, kadangi darbdaviai fco-/ 
voja prieš unija — United 
Automobile Workers of Ame-* • 
rica. 

4 . 

AUTOMOBILININKAI 
ĮSPĖJAMI 

su vadais prieš atsakvsiant į Saugumo teisme teisėjas C. 
Prancūzijoj ir Anglijoj notas*)s- Dougherty įspėjo automo-
savanorių siuntimo klauHuiu. 

NUMATOMI DIDELI DAR
BAI KLAIPĖDOS UOSTE 

* * -

KAUNAS. — Ateinančiais 
metais numatomi dideli Klai
pėdos uosto plėtimo darbai. 
Bus naujame uosto baseine 
statoma krantinė, nugriauta 

ŠIAULIAI. — Po «api« 6, kopgalio tvirtovė, sutvarkyta 
metus užtrukusių derybų da- užmario pakrante, pagilinti 
bar jau galutinai nutarta nu- j parvateriai ir šaldytuvai, tvar 
kelti Šiaulių miesto centre e-

Įsančią cerkvę. Nukėlimo dar
komi Neringos keliai ir kopos, 
gilinamos Kuršmarės ir t. t. 

bus atliks Šiaulių miest. savi-j Šiems visiems darbams yra 
valdybe, kuriai cerkvę nukelti|[paskirta 1,651.000 lt. Taip pat 
perdavė stačiatikių eparchijos j numatomi dideli darbai ir 
taryba. Cerkvė buvo statyta Šventosios uoste. Jiems pas-
1865 — 67 m. rusų caro vald-|kirta 350,000 it. Be to šiuo 
žios lietuvių sukildino numal-itnetu daromi dideli pasirengi-
šinimui paminėti. Nugriovus mai Oalingąjai Kauno radio 
senąją cerkvę, bus rusų kapuo stočiai statyti. Stotis kainuos 
se pastatyta nauja cerkvė. lapie pustrečio milijono litų. 

bilininkus, kad minėdami Nau 
jus Metus ir nusigėrę nieką 
būdu nevaldytų automobilių. 
Tuo būdu bus išvengta daug 
nelaimių su automobiliais. 

Girtiems automobilininkams 
nebus pasigailėjimo teisme, 
pareiškė teisėjas. 

PLATINKITE "DRAUGĄ *t 

PRANEŠIMAS 

Rytoj Naujų metų, (įieną; 
' 'Draugo" raštinė bus* užda
ryta visą dieną. Visais reika
lais galima telefanuoti: CAN
aI 2821. 

ORAS 
CHICĄGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, arba sniegas; 
daug šalčiau. 

" D H U G O " METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 3 1 DIENĄ L IETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE 
l • • 

į 
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Pub'.ianed Daily, Except Sunday. 
SUBSGKIPTIONS: One Year — $6 00; Slx Montlis 

— $3.50: Three i l o n t h a — $2.00; Oue Month — 7 5 c 
Europa — One Year — $7.00; Stx Months — $4.00; 
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Advertialn* ir "DRAUGAS" brings best resulta. 
Adv«rtising ratea on applicauon. 

"DBAUCiAS" 2334 tt. Oakiey Ave., Chicago 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

• ' D R A U G A S " 
Išeina Kasdien, išskyrus sekmadienius 

Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina, 
jei nepraSoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks 
ai pašio ženki* 

Kctiaktonus priima — nuo 4 vai. lici 6 vai. popiet 
PiUBNLMJSKAEOfl KAINA: J. Amerikos valstybėse 

tfeUuua — $6.0u; Puse) metų — $3.5<>; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 47-00; Pusei metų 
- #4.00. Kopija — .03c. 

DIENOS KLAUSIMAI 

OŽBAItilANT SENUOSIUS METUS 

Nemaža laiko ir vietos laikraštyje už
imtų padaryti šiandien besibaigiančių 1930 
metų apžvalgų. I r nemėginsime rašyti visu 
gyvenimo piiną apžvalgų. Pirmoje vietoje 
mums rūpi pakalbėti apie tai, kas įvyko mū
sų tautos gyvenime. Pirmiausia tenka pa 
nesti Amerikos lietuvių katalikų veikimų. 

Mūsų lietuvių katalikų gyvenimas ir 
veikimas ėjo paprasta vaga. Parapijose dar
bas ėjo, kaip ir paprastai. Jos stiprėjo fi-
įiiu.siškai ir t vaikėsi. Kai kurios parapijos 
j-put .' savo bažnyčių vidų. Šv. Antano par., 
Cicuu , minėjo savo sidabrinį jubiliejų. To
kį J.iiiejų minėjo ir Šv. Kazimiero parap., 
Gfacftgo Heights. Sustiprėjo ir mūsų įstai
gos, l evų Marijonų Seminarija pradėjo sta-
t) koplyčių, šv. Kryžiaus ligonine padi
dėjo pristatydindama vienam savo rūmų 
sparnui keturis aukštus. Šv. Kazimiero Se
serų vedamoji Akademija minėjo savo gy
vavimo 26 metų sukaktį. Lietuvių K. K. 
Labdarių Sąjunga išmokėjo ūkio skolas ir 
pradėjo fondų senelių prieglaudai statyti. 
Žymiai sustiprėjo Marianapolio Kolegijos 
mokytojų personalas. Kolegija susilaukė dau 
giau mokinių. 

Kalbant apie organizacijas, reikia pa
sakyti, kad ii" jos nestovėjo vietoje. Ame
rikos Lietuvių K. K. Federacija minėjo 3J 
metų gyvavimo sukaktį. Bu to sušauktas Ta
rybos suvažiavimas Chicagoje, tačiau dėl 
stokos laiko negalėjo smulkmeniškai apsvar
styti visus aktualiuosius mūsų visuomenės 
reikalus. Bendrai imant, mūsų veikimo cen
tras irgi sustiprėjo. J is susilaukė naujų sky
rių. Centro raštinė nuo rudens pradėjo leisti 
skyriams mėnesinius laiškus. Lietuvių B. K. 
Susivienijimas Amerikoj minėjo savo auk
sinį jubiliejų. Jubiliejinis seimas įvyko Clil-
cagoy birželio mėnesyje. Ta proga surengta 
gražių ir reikšmingų praniog-ų. Seimas pra
sidėjo iškilmingomis pamaldomis bažnyčioj, 
kuriose dalyvavo J . E. Vyskupas O'Brien, 
o baigėsi puošniu bankietu Morrison vieš
butyje. Tame bankiete dalyvavo ir Chieagos 
miesto majoras E. J . Kelly. Auksinį jubi
liejų minėjo ir atskiros tos organizacijos 
kuopos. Jubiliejus Susivienijimo veikimų ge
rokai išjudino. 

Gražiai darbavosi ir kitos mūsų cen-
tralinės organizacijos: Moterų Sąjunga, L. 
Vyčiai, Studentų Organizacija, L. D. S. ir 
kitos. 

Lietuvių veikimų gaivino ir stiprino iš 
Lietuvos atvykę svečiai: kan, F . Kemėšis, 
Pavasarininkų atstovai — dr. J . Leimonas 
ir J . Laučka, prof. M. Ražaitis ir Vilniui 
Vaduoti Sųjungos atstovas Vincas Uždavi
nys. Be to, dar lankėsi kum dr. Adomaitis 
(kuris sugrįžęs Lietuvon pasimirė) ir pa
baigoje metų atvyko kun. Starkus, daug 
metų buvęs gimnazijos direktorium Lazdi
juose. Dabar jis mokytojauja Marianapolio 
Kolegijoj. Beje, lankėsi pas mus, lietuvius, 
ir dr. J . Šliupas. Be ja, jo atsilankymu pa
sinaudojo religijos ir tautybės priešai. J is 
čia būdamas sustiprino komunistų ir socia-
1. i žadinamąjį "bendrąjį frontą", kuris 
vt <a prieš tikėjimų ir lietuvybę. 

Ar laimėjo kų šiais metais mūsų laik-
T. -iai/ Taip, laimėjo. Praėjusių žiemų bu-
v v dienraščio " D r a u g o " kontestas praėjo 
dideliu pasisekimu. Gauta nemažas skaičius 
naikių skaitytojų. "Draugas M minėjo i t dvi
dešimties metų jubiliejų kaip eina dienraš
čiu. Jubiliejus minėta iškilmingai Civic Iš
peros rūmuose. Sutraukta tūkstantines žmo
nių minios. Metropolitan Operos artistė Ona 
Katkauskaitė ir Sasnausko Vyrų Choras sa
vo gražiu dainavimu žavėjo susirinkusias 
minias. Tų įvykį clncagiečiai negreit už
mirš. 

Paminklinės Prisikėlimo 
Bažnyčios statybos komiteto 
pirmininkas, dekanas kun. R 
Kapočius, mūsų bendradarbį 
painformavo apie Prisikėlimo 
bažnyčios statybos eigą bei 
numatomus darbus ateitoje. 

Kaip toli yra pažengusi 
Prisikėlimo bažnyčios 

statyb*? 

greso metu, 1934 metų birže
lio mėn. 29 d. Netrukus po 
to buvo pradėta statyti nau
jai bažnyčiai pamatai. 

^Darbininkas^, du kart į sakaitę iš j 
einąs katalikų laikraštis So. Bostone, taip 
pat gerokai padidino prenumeratorių skai 
čių. J is pagerėjo ir turiniu. Jį redaguoja 
žymusis mūsų rašytojas, poetas ir visuome
nės veikėjas kun. K. Urbonavičius ir žino
mas veikėjas Ant. Kneižys. Administracijų 
gabiai tvarko daug metų dirfbęs " Draugo" 
administracijoj A. Peldžius. 

"Garsas ' ' yra didžiosios mūsų organi-« 
zacijos - - Lietuvių R. K. Susivienijimo or
ganas. Kadangi ši organizacija minėjo auk
sini jubiliejų, dėl to " G a r s u i " teko dėti daug 
raštų iš mūsų praeities veikimo. Tai jį pa 
darė įdomesniu ir gyvesniu. Red. M. Zujus 
nuo praėjusio rudens yra " Garsą*' ne tik 
redaktorius, bet ir administratorius. 

Brooklyno lietuvių katalikų laikraštis 
"Amer ika" yra vienas jauniausias mūsų lai
kraščių šeimos narys. Daug kas ligšiol abe
jojo ar ilgai jis laikysis. 1956 m. "Ameri
k a " įrodė, kad ne tik laikysis, bet stiprės. 
Ir stiprėjo. Ligšiol redakcijos ir administra
cijos sunki našta teko pakelti beveik vie
nam K. Vilniškiui. Prieš porą mėnesių tą 
naštų jam palengvino J . Laučka, užimdamas 
"Amer ikos" redaktoriaus vietą. Tuo būdu 
laikraštis žymiai gerėja ir gyvėja. 

Mūsų kiti laikraščiai: "La ivas" , "Mo
terų Dirva", " V y t i s " , "Studentų Žodis", 
"Pažanga" , " F o r u m " g.rai išsilaikė. I r jie 
daro pažangą ir gražiai mūsų visuomenei 
tarnauja. 

Šiais metais pasirodė dar du nauji laik
raščiai: " T a u t a " — mėnesinis ir "Jauni 
m a s " — dvisavaitinis. " T a u t a " per keletą 
mėnesių nebepasirodo. Greičiausia bus mi
rusi. " J a u n i m a s " eina. 

Apie mūsų idėjos priešininkų spaudų 
meko naujo nėra galima pasakyti. J i tuo 
pačiu įnirtimu vedė kovą prieš religiją ir, 
kiek galėdama, trukdė katalikų veikimui. 
Pažymėtina, kad 1936 m. socialistų laikraš
čiai lyg ir susitaikė su komunistų laikraš
čiais. J ie vieni kitų nebepuola su tokiu mir
simu, kaip pirmiau. Juos " s u t a i k ė " vadina
mojo "bendro fronto" organizavimas. Ko
munistų ir socialistų " t a i k a " privertė ir li
beralus - tautininkus ir sandarieeius taikin
tis. I r jiems buvo reikalingas bendras fron
tas kovai prieš kairiuosius, kurie buvo -užsi
moję visą SLA centrą paimti į savo rankas. 

Beje, šiais metais "Vienybė" sumanč 
virsti dienraščiu. Tų yavo sumanymą vykdc 
nuo 1937 m. sausio 2 d. 

Katalikų visuomenė, katalikiškoji spau-
d . ir ypač Tėvų Marijonę vienuolija didelį į ^ ^ ^ v h . š u j e b u g > i f c . 
nuostolį pakele, netekdama didelio veikėjo 
ir darbininko asmenyje a. a. kun. Vincento 
Kulikausko, M. I. C , Marijonų Kunigų Se
minarijos rektoriaus. J is savo nepaprastu 
darbštumu ir šventu gyvenimu, akstindavo 
ir kitus labiau pasišvęsti Dievo garbei ir 
tautos gerovei. Amerikos lietuviai katalikai 
negreit užmirš Tėvą Vincentą, kuris jiems 
bedirbdamas pats nelaiku sukniubo po gyvo-
nbno našta. Jo iniciatyva ir pastangomis 
pradėtoji statyti Seminarijos koplyčia turė
tų būti greit užbaigta i r pavesta jo atmin
ties pagerbimui. 

Lietuvos Valstybės gyveninio ypatingai 
pažymėtini trys įvykiai: Seimo rinkimai 
prekybos sutartis su Vokietija ir Suvalki
jos streikai. Seimas, kaip jau nekartą buvo 
rašyta, nieko naujo į Lietuvos gyvenimą 

ieškoti naujų lėšų. 
Pirmoje eilėje šią žemą no

rima platesniu , mastu prave
sti plytų vajų, platinant tam 
tikrus į knygutes įlipiramus 
ženklelius 10 centų, 50 cen
tų ir vieno lito vertės. Šių 
knygelių platinimas , jau pra- j p 0 SVIETĄ PASIDAIRIUS 
sidėjo. Bažnyčios statybai 
sparčiai einant pirmyn, žy
miai padidėjo i r visuomenei 

kad trukšmas būtų didesnis, 
reikia sudaužyti kėdes, stalus, 
bonkas, ir ne į florą ar sie
ną, ale į kitų galvas. 

Sveiki, tavorščiai! 
Rytoj, vadinas, jau Nauji 

Prisikėlimo bažnyčios ker- j ja susidomėjimas. Todėl ga i M e t a i 

tinis akmuo, kaip žinia, bu-' Įima tikėtis, kad mūsų visuo-i TT;„" • . . . . .v & , . ,T . . . , 
- 7 7 T ,. . i v. , v i Visam, sviete yra visokių is-: S u l a u k u s Naujų Metų 

vo pašventintas I tautinio menė šios mūsų tautos sven-l • , ; - , , , .._.' M , ._ .. .-
mislijimų, kaip turi but uz- ir priėmus rezoliucijas Lsau-

Lietuvos eucharistinio ^on- tovės štatyb* dar gausiau pa-; ^ ^ ^ fc ^ 
rems savo aukomis. , . . . . . 

PI v tu vam Prisikėlimo ba- v , vv. . , 
m^JJr *:_ *x: * Y r a > tavorsciai, pasakyta, žnyčiai šią žiemą numatoma kad senų metų vakarą reikia smarkiau pavaryti per mo-1. . . ? * . 
, i i A • *.- - • • I baigti visus darbus. Jei kas Pačios bažnyčios statyba kyklas. Švietimo ministerija . 

buvo pradėta liepos mėn. pra tam mielai pritarė ir paragi-
džioje. Iki šiol jau yra išves- no mokytojus prie aukų rin-
tos pirmosios šoninės sienos, kimo aktingai prisidėti. 
Bažnyčios viduje išliedinti Toliau bus kreiptasi į pla-
geležies betono pilioriai ir pa: čiąją Lietuvos visuomenę, 
daryti gelžbetoniniai suriši-Į kad atskiri piliečiai ir įsta* 
mai. Viename šone jau išli° I gos padarytų po vieną gar-

juos atideda naujiesiems, tas 
jau rokuojamas tinginiu. Se
nų metų pabaigoj taip pat 
reikia baigti visos rokundos I švino pripiltas arba kai kumš 

šus, daugeliui priseina sirgti. 
Liga pasireiškia dideliu gal
vos skaudėjimu. Žmogus jau
čia lyg kad kas jam buką vinį 
galvon plaktuku kaltų. Gerklė
je jaučia tokį smokų, kad lyg 
joj būtų keli arkliai visą nak-
tj stovėję. Kūnas būna kai 

dintos ir gelžbetoninės lubos. 
Jeigu bus suskubta, tai dar 
šį rudenį bus išliedintos lu
bos ir antroje pusėje. 

Prisikėlimo bažayffia — mo-
numenta-lus pastatas 

Statomoji paminklinė Pri
sikėlimo bažnyčia bus did 
žiausias ir aukščiausias pa
statas Lietuvoje. J i bus 70 
m. ilgio ir 26 m. pločio. Pir
moji išorinė siena bus 18 m. 
ir antroji, aukštutinė — 11 
m. aukščio. Taigi, kartu su 
stogu bažnyčia bus apie 30 
m. aukščio. 

Bažnyčios Jagkštas ligi kr y 
žiaus bus 33 i i i . aukščio, o 

bės auką Prisikėlimo bažny
čios statybai. Be to, nemažos 
paramos bažnyčios statybai 
tikimasi ir iš amerikiečių. Ke 
lios stambios Amerikos lie
tuvių organizacijos jau davė 
savo sutikimus paremti au
komis bažnyčios statybą. 

Lig šiol paminklinė Prisi
kėlimo bažnyčios statybą dau 
giausia parėmė savivaldybės. 
Pirmąją stambią auką pada
rė Kauno miesto savivaldybe, 
paaukodama bažnyčios staty 
bai kelių] šim{!;ų; tūkstančių 
litų vertės aikštę. 

%. T i ^ s ^ i ė s ^ ^ ^ į a u o p e n ^ 

su skolininkais. Be to, sako
ma, kas senų metų vakare pa-

tininko po pralaimėto faito. 
Apie valgymą baisu ir pamis-

siima burokų, tai turės daug j lyti. 
aukso. Kadangi Amerike visi 
labai lokamni ant aukso, to
dėl lai nei vienas nepamiršta 
pasirūpinti burokų. 

Nauji Mėtai visur sutinka
mi labai trukšmingai. Tik tas 

Taigi, kuriems teks Naujų 
Metų dieną tokia liga sirgti, 
patartina gydytis tokiu recep
tu, kurį radau vienam kalen
doriuj: atsikėlus tuojau išmes
ti pante, po pietų porciją pa-

truksmas ne visur vienaip i i - Į d l n g m n t į o vakare vėl ger-
liekamas. Kai kuriose vietose t j k i e k t i k lenda. Jei po tokio 
Naujų Metų sulaukus kelia- gydymo ant rytojaus liga ne-
mas trukšmas piktoms dva-, praeina, tada reikia gydymą 

Krvžius — 7 m. Tokiu būdu, , 
d Tisos bažnyčios aukštis sieks, ^ ^ ^ ^ ^ ^ P r i g i k ė U m c 

bemaž 70 m. 
Bokšte !bus įrengtas elek 

trinis keltuvas (liftas), o pa 

stelė, iš kurios- matysis visas 
Kaunas ir plačios jo apylin
kės. Bažnyčios viduje, išil
gai aukštutrn'rtj sienų, bus 

šioms iš šio svieto išvaryti. 
Jos net šaudomos. Kitose vie
tose, sakysim įAmerike, pasi
taiko,* kad bevarant piktas 
dvasias ir jas bešaudant, dau
gelis išvaro ir razumą iš savo 
galvos. Arba .užuot į piktą 

t a m ^ d k a l u i ^ ^ S y s ' s a v ^ d v a s i a > kai kurių šūviai pa
taiko į žmones. Nazių karaly
stėje sakoma, yra paprotys 
sulaukus Naujų Metų daryti 
lernią po kaimyno langais, 
sumušant senus puodus, di-
šes ir visa kitą. Pas mus daž
nai, užuot senų puodų, po 
kaimyno langais vieni kitiems 
daužo galvas. Kitur yra pa
protys sulipti ant stalų ir 

uosnumą. 

bažnyčios statyba? 
Prisikėlimo bažnyčios sta

tybą numatoma užoaigti tre
jų metų laikotarpyje. Ateina 
nčių metų pavasarį statyba 
bus sparčiai varoma toliau; 
bus statomos antrojo aukšto 

pakartoti ir taip daryti kas
dien kol pasveiksi arba nu
mirsi. 

i sienos, o vėliau bokštas ir 
įrengtos galerijos, is kurių {[ ^ ^ į r e n g i m a L m kėdžių ir kai dziegorius is-
pro aukštutinių sienų langus . . ^ b a ž n y č i a i j a u s u m ū r y t a muša dvylike, šaukti i r šokt 
taip pat matysis gražūs Kau
no vaizdai. 

Be to, Prisikėlimo bažny-

apie 900,000 plytų, o iš viso 
reikės apie 1,700,000 plytų. 

1938 metais bus įvesta ele-
eioje, italų Campo Santo p a - . k t r M i n g t a l i a < j i j f t ) e e n t r a l i n i 

šildymas, o 1939 metais baž-
požemiai — kriptos, kuriose 
bus laidojami didieji mūsų 

nyčia bus galutinai baigta į-

žemyn. Kas pavėluoja nušok
ti, tas neturės liukės užstoju
siais metais. Paprotys neblo
gas, tik, šokant nuo stalo, rei
kia šokti ant kito galvos. O 

Kapitalistinių šalių priklo-
du, balšavikai savo rojuj ir 
gi celebruos Naujų Metų su
tikimą. Tik tos celebracijos 
bus prieinamos ne tavorščiui-
darbininkui, ale komisarams 
ir buržujams. Keturi Maskvos 
oteliai pagarsino, kad kiek
vienam celebratoriui rezerva
cija mažai vakarienei, bate
liui šapano ir teisę šokti iki 
ryto atseis l l o rublių (23 
dol.), t. y. dviejų savaičių 
darbininko alga. 

i 

Tai tau ir balšavikų lygy
bė, brolybė. Komisarai ir bur
žujai oteliuose per naktį ba-
liavos, o paprasti darbininkai 
lauke stovės ir seilės varvin
dami į celebracijas žiūrės. 

,f rengti ir tais pačiais metais 
tautos vyra., . rs tMubesmeji b u g i § k U m i h a i p ^ ^ t i ^ 
bažnyčios fundatona. paau- p r i s i k § l i m o b a ž ^ ^ 
kojusiej. bažnyčios sUtybal ^ ^ g ^ ^ ^ 

neįnešė. Prekybos sutartis su vokiečiais, ži- d l d e s n e s P m l ^ Bmms- u^ 8 1 ; t e ngtų šventovių Šiaurės i r 
noma, pag>Tino eksportą, tačiau politiniu 
žvilgsniu, kaip spėja politikai, dalinai ji 
yra pavojinga. Suvalkijos ūkininkų streikai 
tautininkų vyriausybei pridarė daug nesma
gumų. Policijos žiaurus pasielgimas su strei
kininkais iššaukė didelį pasipiktinimą ir 
dar labiau ūkininkus sukiršino. Liūdnais 
garsais praskambėjo keturių jaunų ūkinin
kų sušaudymas, kurių nusikaltimas buvo la
bai menkas. J ie buvo auka nevykusios vy
riausybės politikos. Kiek tenka girdėti, Su
valkijos ūkininkų stteikai dar nėra likvi
duoti. Kuo jie baigsis, sunku yra pasakyti. 

Šiaip jau ekonomine būklė Lietuvoj šiek 
tiek pasitaisė. Nemaža pažanga padaryta ir 
kultūrinėj srity. Apie tai teks parašyti ki ta 
atveju. 

Apie kitus sVarnesniug pasaulio įvykius 
1936 m. pasiskaitysite iš mūsų bendradarbių 
raštų. 

Dienraštis "Draugas ' ' nuoširdžiai linki, 
kad 1937 m. mūsų veikimas būtų dar dides
nis ir vaisingesnis, kad augtų ir bnjotų mū
sų parapijos, organizacijos, mokyklos, viso
kios įstaigos, kad mes visi būtume sveiki, 
veiklūs ir naudingi Dievui ir Tėvynei. 

Tad, laimingų Naujų Metų I 

darant Kauno kapinėms, kai 
kurių nusipelniusių žmonių 

Eytų Europoj. Kai bus bai
giama bažnyčios statyba, bus 

kūnai taip pat bus perkelti ° , 
*T"T ,' .,. * \ v v. T • I plačiau apsvarstytas ir jo< į Prisikėlimo bažnyčios kn- ^ v, , ^ V1 * 1 r. 1 . 1 * . ' pagrazimmo klausimas, 
ptas. Į kriptas numatyta pa 
daryti du įėjimus. 

Linkiu Visiems Savo Kostvmeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

VINCENT PAUKŠTIS 
HARDYVABE, PAINTS, GLASS, ELECTRICAL 

APPLIANCES 

2714 W. 47th Street Tel. LAFayette 1237 
CHICAGO 

Lėšos Prisikėlimo bažnyčios 
statybai 

Prisikėlimo bažnyčios sta
tybos sąmata suvesta 1,140,-
000 litų. Bet kadangi darbai 
atliekami ūkio būdti ir atsi
eina kiek pigiau, negu sąma
toje numatyta, tai, galimas 
dalykas, būs apsieita su vie
nu milijonu liti*. 

Bažnyčios statyba buvo pra 
dėta iš aukų, kurių pradžiai 
surinkta api e 150,000 littj. Vy 
rkttsybe bažnyčios statybai 
paskyrė miško medžiagos ir 
ateity pažadėjo stambesnę pa 
ramą. Žinoma, tokiam did
žiuliam pastatui turimų lėšų 
toli gražu nepakanka, tenka 

Už didžiojo altoriaus nu
matyta įrengti didžiulį Kris
taus Prisikėlimo paveikslą, 
kuris siinbolizuos Lietuvos 
prisikėlimą. Prezbiterijoje nu 
matyta vieta istoriškiems pa
veikslams, paminklinėms len
toms ir t.t. Ypatingo dėme
sio bus Verti paminkliniai va
rgonai, kuriems įgyti sudaro
mas specialus fondas. 

Kinka prie Prisikėlimo ba
žnyčios bus panaikinta, jau 
artimiausiu laiku. Reikia ma
ny t į kad, bažnyčios Staty
bai pasibaigus, Kauno mies
to savivaldybė aplink ją į 
rengs gražią aikštę, kuri, b? 
abejo, sudarys naują papuo
šalą mūsų laikinajai sostinei. 

K. Ū-s. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

A. F. CZESNA BATHS 
Turkish, Sulphur and Electric Treatments 

Ultra Violet and Sunshine Massages 
Electric Bath and Room $1.50 

FRED FISCHER, Mgr. 
1657 Wėst 45th Street Ladirs Tuesday 
corner So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
GRANT WORKS COAL YARD 

ADAM BERNADU&US, 
Savininkas 

lfith St. and 49th Ct. Tel. Cicero 311 
CICERO 

\ 
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Dory Minau 
Dienynas 

Vertė 
Kun. Ant. M. KaroOMs. 

PASAULIS PRAĖJUSIAIS 1936 METAIS 

(Vertėjo pastaba: Kitados 
ėjusiose "Clevelando Lietu
vių Žiniose" tilpo panašus 

Prezidentas Rooseveltas p a s t a pirštu antspaudos (fin-
reiške sumažinimą bedarbių, gerprinting) ir kad turėtų ne-
ka<] 3,500,000 bedarbių yralšioti indentifkavimo korteles, 
valdžios projektų darbuose. Mussolini užgrobė visus I-

J . A. V. Kongresas pavedė talijos privačius bankus ir 
Rooseveltui $8,500,000,000 va- juos pavertė valdiškais, tan-
ldiškų projektų darbams. Pi
nigai labai praktiškai sunau
doti 

dalykas vardu "Kasdieninisį P n m c f i z i i a i r I t a l i ^ p a f c i . 
Sustiprinimas Kasdieniniams r ^ ė s u t a T t i ] m E 

Reikalams". Užtikrinu, kad *Z v*™ 
"Doru Minčių Dinynas" nė
ra tas pats). 

Pamatine Gaida 
Kurs taisyklingai savo dai

nai dainuoja, turi pirma pa
matinę gaida pagauti, tuomet 

nuo karo. 
Rusijos diktatorius Stali

nas išleido įsakymą masinio 
žudymo, kada susekė, jog o-
pozieija ruošia perversmų. 

Mussolini labai šaltai žiū
rėjo į Prancūzijos i r Angli-

tobula meliodija pakils ir s u - J o s taikos planų. Reikalavo 
žavės. aiškumo. 

tiniais bankais. 
Ispanijoj kilo civilinė re

voliucija. Iki šiai dienai už
muštų virš 200,000; $2,600,-
000,000 sunaikinta turto h 
$28,600,000,000 padaryta nuo
stolio uždarbio. Sunaikinta 
daug gyvulių, javų ir 1.1. 

Mussolini pagrobė Etiopi 
jų, kuri užima 350,000 ketvir
tainių mylių su 10,000,000 gy
ventojų. 

negu išžudyti milijonus žmo- 4,000,000. Ketvirtoj vietoj sto 
vi žydai, kurių 3,500,000 pri
klauso savai religijai. O 70,-
000,000 gyventojų nepriklau-

nių. 
Lenkija užima 149,154 ket

virtainių mylių žemės su 33,-
000,000 gyventojų. Paruoštos] so nei jokiai religijai, 
kariuomenės turi 2,048,852. 

Lietuva užima 21,037 ket
virtainių mylių. Su Vilniaus 
kraštu užima 59,633 ketvirt. 
mylių. Gyventojų turi 2,500,-
000. Paruoštos kariuomenes 
— 40,235. Aktyvės — 20,235. 

Didžioji Anglija valdo 52 
salas, kurios sudaro 12,000,-
000 ketvirt. mylių. Gyvento
jų turi 445,000,000. 

Anglijoj smarkiai auga fa
šizmas ir komunizmas. Bile 
dienų ir ten gali būti sukili
mas ir kraujo praliejimas. 

I r kiekvieno gyvenimo bal
so laipsnyje ši gaida bėga 
perdėm ir perdėm — nė joki 
garsai negalį sudaryti tobulų 
akordą, nebent pamatinė gai 
da bus taisyklinga. 

Viso aukšto pagarsėjimo, 
vertės arba teisingos garbės 
paslaptis — ji kaip tik yra 
tikro ir kilnaus siekio atbal
sis? 

Mes palytėjame si, los pa
matines virpančias gaidas su 
švelniu dvasiniu pirštu ir vi
sos gyveninio harmonijos su
silieja į dievišką akordą. 

Kiekviena siela turi nusta
tyti savo gyvenimo dainą au 
kštanie arba žemame oktave, 
o Tasai, Kurio meliodija yra 

J. A. Vai. Federalės skolos 
siekė $50,000,000,000. 

Ispanija, viena, seniausių 
Etiopijos karalius Haile v a l s t y b i ų ^ ^ m ^ 

Selassie pabėgo j Londoną. m y l i ų G y v e 7 l t o i ų t u r - ^ ^ 
Popiežius Pijus XI pakvie

tė pasaulį prie taikos ir ve-
Prancūzija ir Anglija pa-: sti kovą prieš raudonuosius, 

darė sutartį, kad jei Italija Hitleris pareiškė pasaulini, 
pasipriešins Anglijai arba kad jis turi atgauti visas pra 
Prancūzijai, abi šalys kariaus 
prieš Mussolinį. 

Mirė Anglijos karalius, Ju
rgis VI. 

John F. Clinnin, American 
Legion vadas, rekomendavo, 
l\ad svetimšaliams būtų įve 

Aeiū Dievui, J i s neduoda 
kelio be galo, bet padeda Sa
vo ranką skersai kelio, lei
džia daug sustojimų ir palie
pia tau apsistoti ir pasilsėti 
su tavo našta. 

J is yra perpilnas malonės 
duoti dusinantį kelią, kurs 

laimėtas kolonijas; jei ne, tai 
jas atsiims per kraują. 

Hitleris turi 2,276,000 mo
derniškai apginkluotos ir pa 
sirengusios pulti bile ką ka
riuomenės. 

Mussolinio, Hitlerio drau
go, paruošta armija siekia 
virš 6,000,000 vyrų. 

Japonija yra trečias jų pa-

000,000. Paruoštos kariuome
nės 2,300,000. Aktyvės —- 203,-
000. Dabar didesnė jos dalis 
sukilėlių rankose. Kokia jos 
bus ateitis, nieks dar negali 
pasakyti. 

Portugalija užima 34,251 
ketv. mylių žemės. Gyvento
jų turi- 5,600,000. Yra fašisti
nė šalis. 

Meksika, užimanti 760,000 
ketv. mylių žemės su 15,000,-
000 gyventojų, virto komuni
stine šalim. 

Kiniją, užimančią 4,278,000 
rtnerys kuri turi paruošus ^ m y H ų ž e m _ g R m 

teisingai nustatyta išgirs ją n i e k a d n e s i k r a i p o ; b e t v i s 
danguje. 

Kokią tik gaidą mūsų lū
pos mėgina, nežiūrint kokia 
būtų tema, su klusnia ir aty 
džia ausimi, taip mes galime 
pagauti mūsų pamatinę gai
dą. - Morta Capps Oliver. 

Sausis — Pirmas Mėnuo 
Teapsuj>a tave Dangus su 

nepaprasta prit žiūra] — Ha-
milton. 

~ Sausio Pirma Diena 
^ ' 'Lauk Viešpaties". — Psa

lme XXVI, 14. 

1,175,000 jaunų vyrų karui. 
Jų priešas Sovietų Rusija 

turi 15,775,000 jaunų vyrų — 
raudonosios armrjos. 

000 gyventojų, Japonija bai
gia paimti į savo globą. 

Bedarbių J. A. Vai. šiandie 
yra 15,000,000. 

Morganas ir kompanija ko
ntroliuoja $75,000,000,000 ve
rtės turto. 

! John D. Rockefeller valdo 
$21,500,000,000 turto. 

Andrew Mellon — $13,000,-
000,000. 

119,500,000 gyventojų J. A. 
Vai s. kontroliuoja tiktai 10 
nuoš. turto. 

Kur skurdas, vargas, neda-
teklius, ten smarkiai auga ko 
munizmas ir fašizmas. 

Kada bus lygybė, tada bus 
ir teisybė. 

J. A. V. $22,000,000,000 ve
rtės turto nėra taksuojama. 

J . A. Vals. karo ir preky
bos laivynas siekia $1,000,-
000,000 vertės. Už juos nieks 
taksų nemoka. 

Aukso ir sidabro J. A. Vai. 
yra vertės $5,000,000,000. 

Kun. Cį Cooighlin, paskel
bęs karą neteisybei, turėjo 
didžiausį klausytojų skaičių. 
Naujų Lietų vakare tarpe 5 
ir 6 jis sakys kalbą, kuri eis 
per 50 radi o stočių. J is pa
reikš, kad tiktai viena šalis 
via r yra saugi, t. y. J . A. Vai. 

Adv. Charles P. Kai 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

'TONY THE CLEANER 8C FURRIER 
TONY LUKOŠIUS, sav. 
Siuvėjas suvirs 25 metus. 

REPAIBING AND REMODELING 
2555 West 43rd St. Tel. LAFayette 1310 

CHICAGO 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

J. F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

Klausykite gražaus lietuviško radijo programo 

pirmadienio vakarais 9:45 vai., iš WHFC stoties 

(1420 kil.) 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

PETRAS KALNIS 
ir ADOMAS DULSKIS 

Draugiška Darbininką Užeiga 

1858 W. 14th St. 

Tj*??fri 

Romos kataliku. Tai didžiau-
Prancūzija bando vilkint! sia krašte religine orgauiza-

sukasi ir sustoja i* bėga po- k a r ^ N e t y r a P a ž a d § J u s H i t " j c i ) a - Antroj vittoj stovi l>a-
ilsinguose, džiaugsminguose l e r i u i paž in t kai kurias vo-1 ptistai su 4,000,000 sekėjų, o 
išsilenkimuose I kiečių kolonijas. Žinoma, daug • trečioj — presbytenjonai, ku-

Užimtosios 'sielos, stengki-' P ^ i a u a t s e i t » J a s sugrąžinti, t rių skaičius mažesnis negu 
tės šiemet pamatyti ką jūs 

J. A. Vals. yra 13,000,000! Popiežius Pijus ^ k a t a l i 
kiškosios spaudos karštas gy
nėjas ir uolus rėmėjas vieną 
kartą katalikų žurnalistui ra 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
NIKODEMAS ABARAVIČIUS 

ir sūnus Leonardas 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

šė: "Tavo plunksna, mano sū 
nau, yra galingesnė nekaip 
tūkstantis vyrą!" 

_ i 
4600 So. Fairfield Ave. Tel. LAFayette 1340 

Chicairo " » ' 

Kili pažangos metai, kili 
gyriaus metai, kiti Jo aky 
vaizdos įrodymo visose die
nose metai; kiti tarnybos, J o 
meilei paliudijimo metai; ki
ti šwntesniam darbui auklt" 
jimo metai. 

galite padaryti iš laiko su
daužytų trupinių. Surankio
kite jo brangias dulkes, tuor> 
dienų palikimus ir valandų 
liekanas, ką tokią daugybę 
iššluoja laukan į platų buvi
mo dykyną. 

Gal, jei esate valandžiukių 
ir pusvalandžių ir nesitikėtų 
švenčių šykštuoliais, jūsų rū
pestingi kroviniai gali užtik
rinti' jums pilną ir naudingą 
gyvenimą ir jūs gal paliksite 
turtingesniais ne kaip tie, ku
rių laikas yra visas jų vienų. 

— Phillips Brooksi 

Linkime Visoms Savo Kostumerkoms ir Draugėms 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

EUGENIJA IR ONA JOVAIŠAITES 
BEAUTY SHOPPE 

Visokis patarnavimas moterų gražinimui 

Chicago, 111. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

A. SNOREWICZ 
WHOLESALE MEATS & PPuOVISlONS 

4449 So. California Ave. 

7136 So. RockweU St. Tel. HEMlcck 6139 
Biznio Tel. YARds 4700 

CHICAGO 

1 f BUDRIKAS SVEIKINA 
V I S U S LIETUVIUS, 
RADIO KLAUSVTO-

| JUS, KOSTUMERIUS 
I IR DRAUGUS SU 
g NAUJAIS METAIS 
3* 

«K 

» » 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

PETRAS GRYBAS 
DEKORATORIUS. MALIAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 

Tel. LAFayette 4108 

LINKIME ĮSIEMS SAVO KOSTTMERIAMS I R DRAUGAMS 
I A i M I N G U I R I J N R S M U N A I J Ų METŲ 

Juozas ir Grasilda Ukaniai 
GROSERNft IR DELICATESSEN 

4429 S. F A I R F I E L D A V E . 

I J N K I U VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGU I R LINKSMU NAUJŲ METŲ 

Vincas Vaicekauskas - Barber 
4438 S. Fairfield Ave. 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

4446 So. Fairfield Ave. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

UNIVERSAL SERVICE STATION 
PETER W. DARGIS 

Chicago, 111. 

Frank Smilgis 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

CALIFORNIA INN 
M. BIAGO, Prop. 

. Wines, Whiskey, (lood Beer, 
Sandwiehes 

4358 S. California Ave. LAFayette 1490 
CHICACO 

m 

GROCERY A N D MEAT M A R R E T 
4248 So. Arteslan Ave. Tel. LAFayette 4798 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

VV. 47th and California Ave. 

LINKIU VISIEMS *SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
r.AI>nBJGV I R L I N K S M Ų N A U J U M E T U 

California Cleaners and Dyers 
B R U N O G. GOT AUT, sav. 4414 So. California Ave. Tel. LAFayette 1369 

LINKLME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS m DRAUGAMS 
LAIMINGU I R LINKSMU NAUJŲ METU 

Kazimieras ir Margareta Brasai 
GROSERN& IR DEŠRŲ KRAUTUVE 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

MIDWEST STORES 
VICTOR IR MORTA SLEPIKAS 

4434 So. Fairfield Ave. Chicago, Ill inois 

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, sav. 

KAMBARIAI IŠNUOMAVIMUI DIENOMTS AR 
SAVAITĖMIS 

2435 So. Leavitt Street 
Sale išnuomavimui visokiems parengimams — ves
tuvėms — šokiams — virtuve dykai. 

Tel. OANal 9585 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTITOERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGU I R LINKSMU NAUJU METŲ 

Antanas Blaskis 
LIETUVIS SIUVĖJAS 

4457 So. Taltnan Ave. Chicago, Illinois 

4140 SD. Maplewood Ave., LAFayette 3646 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS m DRAUGAMS 
LAIMINGU I R LINKSMU NAUJŲ METŲ 

Petras ir Elena Vengeliauskai 
Užeiga ir Svetaine1 Išnuoniaviniui 

4500 S. Talman Ave. TeL LAFayette 4112 

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu 

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Dainai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo 

PRASYK SAMPELIO DTKAl 
Trlner't Bitter Wiae Co. 
544 8. WeUa 8t^ ChieMto. DL 
PHsiųek m u «unpeli «ykM 

ljJ1_nj^j^j^-įr^r'>r^or'M'^f*iirM'*w*irv^r*Įj"fcJ**J^^ *<s* 

Visose 
Vaistines* 

Gražus 12 puslapių 1937 
m. kalendorius laukia jūs 
dykai. Esate kviečiami 
atsilankyti j 

BUDRIKO KRAUTUVĘ 
3417 S. Halsted St. 

Tel. Boul. 7010 
•P V •!• 

Išgirskite Budrlko žy
mius programus: 

WHFC, 1420 kii. Ket
verto vakare nuo 7 iki 
8 vai. 
Pasikalbėjimas Tėvo su 
Sūnum. 
VVCFL, 970 kil. Nedė
lioję nuo 7 iki 8 vai. 
Žymi orkestrą, Makalai, 
Laimingu Naujy Metų! 

Su aukšta pagarba, 
Juozas F. Budrik 

•>;• SC 

/ 
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PITTSBDRGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
R E D A K C I J O S A B B E S A S : 

Pittsburgh'o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J . VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204 

Privalumai Maldoje 
R A I L A S : Jonai, ar gera 

yra malda, jei nori Dievą pri
versti daryti tai, ką aš no
r iu ! 

JONAS: Malda, Raulai, ga
li būti gera, bet ar ji bus uau 
dingą, tai kitas* klausiniai. 
Pav., sykį Italijoj viena šei
myna turėjo sūnų, kuris sim 
kiai susirgo. Motina prisispy 
rtisi klausė gydytojo: " A r 
mano vaikas pagys i " Gydy
tojas, kuris buvo gilaus ti 
kėjimo žmogus, atsake: ' ' J e i 
bus Dievo valia, tai pagys; 
aš gi darau geriausiai ką ga
l iu". Užsidegusi motina puo- I 
lė prie Šv. Paneles paveiks | 
lo ir šaukė: " Je igu mano sū
nus nepasveiks, tai aš tave 
tuojau sudaužysiu P ' 

Sūnus pasveiko, bet prie 
ko tas privedė: jaunikaičiui 
dar nesulaukus 15 metų bu
vo nuteistas pakarti. I r taip 
baigė gyvenimą be sakrame
ntų ir be kunigo, nes buvo 
atšalęs nuo Dievo. Matyda
ma motina sūnaus nelaimin
gą padėtį sušuko: "Mano sū
nus yra dėl to nelaimingas, 
kad niekuomet neprašiau Du 
vo sutikdama su Jo šventa 
valia, bet prievarta išgavau 
tai, ką norėjau 

bę, todėl jis nusidėjo. O mui 
tininkas nužeminta širdimi iš
pažino savo silpnybes ir pra
šė Dievo pasigailėjimo; ir jis 
apturėjo. Dėl to ir Šv. Raš
tas sako: " K a d nužemintos 
širdies malda veikiai pasieks 
Dievo ausis". 

RATILAS: Jeigu aš aptu
riu nuo Dievo tai, ką prašau, 
ar nevalia niekam pasakyti i 

JONAS: Taip, valia pasa
kyti, bet neprivalai dėl to ke
ltis į puikybe. Už apturėtas 
nuo Dievo malones reikia bū
ti dėkingu Dievui, nes jei dė
kosi, tai ir kitą sykį greičiau 
gausi. 

Gera malda reikalauja nu
sižeminimo. Kai nužemintos 
širdies ir su pasitikėjimu 
žmogus melsis, visuomet bus 
išklausytas. Kristus, kuris 
mokino mus melstis, pasakė: 

Ko tik melsitės su tikėjimu. 
J. V. S. 

. . 

gausite »> 

KATALIKŲ RADIO 
PUSVALANDIS 

t " 

Tai matai, Raulai, kad ne 

Praeitame Pgh'o Žinių nu
meryje Vėpla pajudino labai 
svarbų reikalą: "Katalikų ra 
iiio pusvalandžio reikalų". 

Kad Pittsburgho katalika
ms būtinai reikalingas radio 
pusvalandis, dviejų nuomonių 
negali būti. Pittsburgbo ka-

užsimoka versti Dievą duoti t a l i k a i £ a l i l a i k y t i tokį jHii 
tai, ką mes norime, nes vė
liau biKs daug prasčiau ir di
desni nemalonumai, (jrei'iau-
sia yra malda, kad atsiduoti 
Dievo valiai, nes J is žino, kas 
mums naudinga ir reikalinga. 
l'ats Kristus davė pavyzdį. 
Ant Alyvų kalno prieš savo 
kančią J is įmldės, sakyda
mas: "Tėve, ne mano valia, 
bet Tavo tebūna". 

KAULAS: xVr gera būtų 
mano malda, kada, jei aš ap
turiu bei gaunu tai, ko pra
šau, bet turiu iš to viso pui
kybės! 

JONAS: Ne, Kaulai, pui
kybė ir malda nebendrauja. 
Kada muitininkas ir parizie-
jus nuėjo į bažnyčią melstis, Į ir eieilistų prakalbos ir šics 
pariziejus, tiesa, nemelavo, Į pastaros, paprastai, garsina-
kad jis daro gerus darbus, iv I ma su geresniu ūpu ir dides-
kad gerai gyvtna, bet už sa I niu įkvėpimu. Mat " i š šir
vo gerumą pasikėlė į puiky I dies gausumo lūpos byloja''... 

valandį ir nereikėtų dėl to 
abejoti. Jėgų atsiras, tik dar
bas reikėtų tuojau pradėti. 

Dabartinis radio pusvalan
dis, vedamas Povilo Dargi<\ 
negali mus, katalikus, paten
kinti, nes jis netarnauja Ji 
kiai idėjai, tiktai vedėjo ki 
seniui. Vedėjas Povilas Dar 
gis savo pusvalandžiu daro 
gerą biznį. Tiesa, jis noriai 
garsina, ir dažniausiai dykai, 
katalikų parengimus, bet iŠ 
to tik daugiau žalos, negu 
naudos, gaunama, nes greta 
katalikų pramogų ir įstaigų 
garsinama ir nezaliežninkų 
pramogos; greta katalikų kai 
betojų, skelbiama komunistų 

nyčįos n galima įsivaizduoti 

mūsų naujas choras ir apie 
kitus šv. Kalėdų J vykius. Pa
maldos bažnyčioj darė malo
naus įspūdžio. Choras, ištik-
rųj4, graliai giedojo Kalėdų 
giesmes. Žmonių fbuvo kupina 
Dažnytėlė. Mūsų "didelių pa* tikro tėvynainio, 
tr i jotų" visgi neteko maty
ti, J iė mat įsivaizduoja lietu
vių tautą be bažnyčios. Men
ki iš jų piatrfjotaį, menki, 
manding, iš jų ir komunistai. 
Mažum tų vardų nei prasmės 
gerai nesupranta. Palaidi ba-

Povilas Dargis, matyt, dar 
nepamiršo Šv. Kašto» žodžių; 
"darykite sau prietelių iš ne
teisybės mamonos"... J is tai 
gudriai daro ir susimedžioja 
sau pasekėjų iš įvairių kam
pų - kampelių. Bendri fron
tai nepasinaudoja, jis pats 
vienas visą "pelną" sudoro-
ja... Na, ką padarysi. "Vei
kiąs y m savo "zap lo to" veiv 
ras ... 

Žinant radio svarbą ir rei
kšmę, mums, lietuviams, rei
kėtų tuojau griebtis darbo ir 
su Naujais Metais pradėti ra
dio pusvalandį. Kokiu vaidu 
tas pusvalandis turėtų eiti? 
Arba lietuviškų kaįaJikiškų 
parapijų vardu, arba Fede
racijos Vardu. Katalikai biz
nieriai noriai ateis pagalbon 
radio pusvalandžiui. Nuo sve
timtaučių ir nebus taip sun
ku paramos gauti. 

Dabartinis radio pusvalan
dis daugiausia paramos gau- ^auj i Metai, reiškia jau ii 
na nuo svetimtaučio kataliko && Ką jie mums žada! Ne-
Mr. Eooney. Pittsburghe yra žinome. Ar daug darbo nu-
keletas lietuvių turinčių ne- j dirbsime I Tas priklausys dau 
maža patyrimo radio darbe giausiai nuo mūsų pačių. Jei 
kaip antai Onaitis ir Kati- {dirbsime sutartinai, be pavy-
lius iš Homestead, Jonas Ka- do ir kerštavimo, didelius di-
tkus iš North Side ir pora rVottUš nuarsime. Jei kaip 

kovoti su istaut^jimu,• tik pč>< Mtrsų mokykla labai gerai . kūčių vakaras pavyko. 
bažnyčios sparnais gali susL- pasirodė kalėdiniu vakarėliu, 
^piešti doras jausimas ir pa- Programa susidėjo iš linkė-
^ekmingiau grumtis su amo 
rikoniamo bangomis. Be baž 

rščiai, tai viskas... 

Mūsų draugijos - organiza
cijos, įsirinkusios darbščias 
valdybas tik laukia naujų me
tų, kad stojus darban. Pirmu
tinis pasirodys mūsų choras. 
Lauks Naujų Metų su balium 
Lietuvos Sūnų svetainėje. 
Reikia tikėtis, kad viskas bus 
O. K. 

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgo Padanges 
Kalėdų šventę šios koloni

jos lietuviai labai ramiai pra 
leido. Vidurnakty ir dienos 
metu per šv. Mišias bažnytė
lė buvo pilna žmonių. Alto
riai buvo artistiškai išpuošti. 
Choras, ved. varg. Vaišnorie
nės įspūdingai giedojo Kalė
dines giesmes ir šventei pri-
taikintas mišias. Parapijonai, 
matydami, kad taip viskam 
gražia bažnytėlėje parūpinta 
ir sutvarkyta, gausias Kalėdų 
dovanas parapijos ir mokyk
los užlaikymui sudovanojo. 
Lai gerasai Dievulis visiems 
šimteriopai atmoka. 

Beje, buvo atsilankęs ir Kr. 
ledų Diedukas, k UTIS si:teikj 

jimų, drilių, vaikučių orkes- j klebonui ir vaikučiams dova 
tro* ir trumpų veikalėlių. Vi- nų. Spirgutis 
šiems patiko. 

Džiaugsmas tėveliams žiū
rint į savo vaikučius taip drą 
šiai ir mikliai atliekančius sa
vo uždavinius. Taipgi džiau
gsmas ir mokytojoms sesu
tėms, kad gerai kalėdinis vai 

Tūlą laiką North Side ka
talikiškas veikimas buvo &į#-
miręs. Senelis kun. S. Rim
kevičius, senatvės prispaus
tas, nieko negalėdavo veikti 
parapijos naudai, 

(Nukelta aut 5 pusi.) 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams, 

Rėmėjams ir Prieteliams 

LAIMINGIAUSIŲ 
IR 

kitų. Jie tik laukia pradžion. 
Negaišuodami sudarykime 

komitetų ir darbas tegul ei
na. Vėplos brolis 

Iš Vaizbos Buto 
Veiklos 

gaidžiai viens kitiems akis 
kaposime, pailsime ant vie
tos ir jokios pažangos nepa 
darysime. 

Northsaidiečių svarbiausiu 
rūpesčiu 1937 metuos turėtų 
būti bažnyčios papuošimas ii 
nuosavios svetainės įsitaisy 

(jruodžm 17 d. Pittsburgbo 1 | m g č į f t reikės d a u g g a l v o s 

Vaizbos Butas taikė metinį! s u k m l ( > ) d a u g far^ i r s k a -
susirinkima, kuriame tapo pe- t i k o T a č į a u d a l y k a s galimas, 
rinkta ir užtvirtinta senoji 
valdyba sekantiems 1937 me 
tams. 

Be kitko, nutarta rengti 
Vaizbos Buto išvažiavimų pi
rmų sekmadienį rugpiūčio mė 
nesio. Tų sekmadienį Vaizbos 
Butas pasirinko ne tik sekan
tiems metams, bet ir tolimes
niam laikui. 

Vaizbos Butas nori padary
ti rugpiūčio pirmų sekmadie
nį savo metinių išvažiavimų 
diena, kad tokiu būdu išven
gtų nesusipratimų su kito
mis organizacijomis. 

Dėl to, Vaizbos Butas iš 
anksto skelbia savo išvažia
vimo dienų ir prašo kitų or
ganizacijų tų dienų piknikų 
nedaryti. 

įai Sv. Pranciškaus 
Seserų vienuolvno laikė su-
sirinkima, kuriame tarėsi 
skaitlingai sukviesti žmones 
į rengiamų sausio 3 d., 2 vai. 
po pietų, pramogų vienuoly
no naudai. Visų kolonijų rč-
mėjų pasidarbavimu, be abe
jo, bus sutraukta tūkstantinė 
minia. 

Šv. Vardo draugijos nariai 
darbuojas, kad rengiama pa 
rapljos labui pramoga, sausic 
10 d., gerai pavyktų. Tarpe 
narių randasi ir labai darbš 
čių> tat pasitikime, kad pra-

LINKSMIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ 
VEDĖJAI IK DAUBINlNKAI-fiS 

Tikimės, kad ir ateinančiais metais dirbsime iš vieno, 

remdami visokius 

lietu\ iškus darbus. 

moga pavyks. 

Sunkiai serga širdies liga 
Stanislovas Lisauskas. 

Zose VaiciekaUskiūtė po sv 
dar t bėra 

Pigiausia išeitis nortlisaidie-
čiains būtų gal, štai, kokia: 
pakelti bažnyčių porų - tre
jetų pėdų, iškasti rūsį (skie
pų) ir įrengti patogių sve
tainę. Kų mano apie tai mii- j nkio« operacijos 
sų žilos galvos? Laikas apie j ligoninėje, 
tai pradėti galvoti ir svars 
tyli. Jrengti svetainę po baž
nyčia, žinoma, galima, bet 
mokyklos tai, tur būt, ne. 
Miestas nepavelytų turėti mo
kyklos rūsyje. Ateityje gaii 
susidaryti vėl daug keblumų 
tuo atžvilgiu. Pirm pradėjus 

GRESI ujm 

3222-4-6 S. Hakted St. 

Gruodžio 17 d. Šv. Vincen
to Moterų klubas laikė susi
rinkimų, kuriame pirm. Ieva 
Miller skatino klūbietes nuo
širdžiau ir geriau savo rei
kalus tvarkyti. 

Tarp sumanymų buvo u 
darbas reikėtų gerai apgal- j ^ k a d p a r ū p į n t į narėms že

nklelius, kad klubo pinigai voti, kad nesusidarytų d\;igu 
:bų lėšų. 

Kas Girdėt North Side 

Prie progos visiems Pgh'o 
Žinių skaitytojams ir platin
tojams linkiu- kuolaimingiail
sių Naujų Metų, ypač. sutar
tino viėnngo darbo. North-

Visi northsaidiečiai gyvena saidiečiams ypač linkiu vie-
prabėgusių Kalėdų įspūdžiais, nybėje ir meilėje padirbėti 
Visi tebekalba, kas buvo baž- savo bažnyčios labui, nes tik 
Uyčioje, kaip gražiai giedojo I bažnyčia, pajėgs pasekmingai 

— 

EMIL DENEMARK, 
BUICK, CADILLAC, LA SALLE 

11 

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU-
SIO MfiNESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 31 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALE NUO) 
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ S' 
KE... .Nfi VIENO KAINA NEBUVO PAKEL-
TA.. . .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI-
MINKTE! 10% ŽEMESNĖ KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ. 

—- - _ _ — ^ - _ _ 

būtų dedami į bankų ir išmo
kama čekiais, kad sv. Mišio 
būtų laikomos du syk į me
tus: vienos " L a b o r " d ienoj 
už klūbiečių svtikatų, ir ki
tos prieš uždusinę dienų m 
mirusias nares% 

Susirinkime taipgi nutarta, 
kitais metais suruošti kų nors 
parapijos labui, taipgi prieš 
gavėnių suruošti vakariene 
su šokiais. Virėja išrinkta O-
na Perčmba, kuri pasiieškos 
sau talkininkių. 

Baigus susirinkimų buvo 
draugiškas vakarėlis, kuriam 
užkandžio parūpino P. Vit 
kauskiejič, A. Jonilienė. 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LAIMINGŲ IR IJKKSMŲ XAUJ{' METŲ 

[ANTANAS ir KOTRYNA 
YANCHUS 

TAVERNA 

— — = 
3B i ' 

Prieš praeitame Pittsburgo 
Žinių numeryje įvyko klaida. 
Klaida buvo tame, kad gruo
džio S d. draugiškų vakarėlį 
surengė Bta&ikonienė ir Eis-
montienė, bene Jonilienė. Lž 
įvykusių klaidų labai atsipra
šo Pittsburgho Žinių redak
cija. 

Schlitz Alus — Visokie Gardūs Gėrimai 

Kviečiame visus atsilankyti ateinančiais metais, 

kaip ir praeityje. 

3052 West 63rd St. Tel. REPublic 2410 
C1IICAGO 

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100 
I 

Gruodžio 20 d. Šv. Vincen
to draugija laikė mėnesinį 
susirinkimų, taipgi ir tretini-
uka^ės. Pastarieji paskyrė 10 
dol. altoriams lvaltedų šven
tei papuošti. 

ŠUKYS - D000Y - ANTONISEN 
INC 

3320 So. HaUted Street 
PHONE: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

A L E S T A T E 
Viesalo, Automobiliu, Visokios Rūšiee Insurance — Ugnies, 

8Uklu u- t. t. 
H 

= 

RADIO 
MABGUTIS PAKEITĖ RADIO LAIKA 

i e toMdiea ią i s - WHFC (1420 kyioc.) būna 1 r. p. p. 
Biokiais vakarais — 9 vai. 

BetoadieniMs: - WIND (560 kyloc.) 2:15 po pietų. 
Šiokiais vakarais — 7 vai. ^ ^ 

V 
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Pittsborgho Zinos [ 
ŠIS-TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGH PADANGĖS 
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(Atkelta iš 4 pusi.) 

Kada parėjo darbštus kun. 
J . Misius, parapija pradėjo 
kaip iš ligos pagyti. 

Trumpu laiku bažnyčioj į-
vesta daug pagerinimų: įves
ta šiluma, sudėti groteliai, su
tvarkyti suolai, kėdes prie al
toriaus, įtaisyta kopa, alto
riams papuošalai, fortepijo
nas, Kristaus karstas, kėdės 
ir stalai mokyklėlei, sustip
rinti bažnyčios pamatai, su
taisytos grindys, po potvynio! 
šaligatviai buvo ingriuvę, ir j 
tie sutaisyti, tai'pgi atremon 
tuota klebonija ir t.t. 

Į metus laiko naujas kle
bonas suorganizavo šias (.li
gi jas : Vardo Jėzaus, Marijos 
Vaikelių, Gyvojo Rožančiaus, 
& v. Pranciškaus tretininkų, 
Šv. Pranciškaus Seserų rėmė
jų, Vyčų kuopą, Moterų k Iii 
bų, parapijos chorą, dramati
šką ratelį. Taipgi surengė 30 
metų parapijos gyvavimo ju
biliejų per 3 dienas su dide
le programa. Ir dabar turi 
užsibriežęs didelį darbą — 
pastatyti parapijai mokyklą 
ir svetainę, įtaisyti naują 
pritšakį bažnyčiai; stacijas, 
atnaujinti, lempas įtaisyti, 
krikštynyčią, tvorą užtverti, 
vaigonus sutaisyti ir takus 
bažnyčioj iškloti. 

Matant parapijonams, kiek 
gero ir garbės daro kleb. kun. 
Milius vk i »**#& stoti į d j * i 
bą, kad 1937 m. visi tie dar-1 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LINKSMU NAUJŲ METU 

Viktoras ir Morta Naureckiai 
UŽEIGA — geriausi gėrimai ir gardžiausias a lus 

435» S. Talman Ave. CH1CAGO 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
IA1MINOU LR LINKSMtJ NAUJŲ METU^ 

Kazimieras ir Pranciška Šatai 
saMainės, šaltakoše, .Mokyklų Vaikant-, Dalykai 

4358 8. Fairfteld A \ e CHICAGO 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ 31ETŲ 

B. Juškevičius 
MOKYKLAI REIKALINGI DALYKAI 

440« So. FairfieJd Ave. Tei. LAPayetU? ««3« 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAM1S 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Nancy's Beauty Shoppe 
P E R M A N E N T \VAVING 

2302 S. Leavltt SU 
COMPLETE BEAUTY SERVICE 

N. DRUMSTA CANal 4674 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Juozapas ir Mary Gabels 
BUCERNĖ I R GROSERNft 

£421 W. 43nl SU Tel. LAEayette 2155 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ LR LINKSMŲ NAUJU METŲ 

Povilas ir Agota Giedraičiai 
THRIFTY FOOD STORE 

4501 S. l'airfield Ave. Tel. LAFayette 0243 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Bronius ir Stella Belunskiai 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

4530 S. H o nore St. CHICAGO 

LENKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Petras ir Elena Vengeliauskai 
Užeiga ir Svetaine Išnuomaviimii 

450O S. I a iman Ave. Tel. LAFayette 4112 

LINKIU V I S I I 3 I S SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IK UNKSME NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

STANISLOVAS IR ONA 
ŠAMBARAI 

IR SŪNUS 

Aukštos Rūšies Mėsos Krautuvė 
ir (Jro&erne 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Dr&ugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

FRANK IR MARIJONA 
DARGELAI 

HIGHWAY SERVICE STATI0N 
Marfak Greasing — Battery Su*vk'e 

Pietrytinis kampas 70th St. ir Western ave* 
Tel. HEMlock 1017 

CHICAGO 

J. Manikas 
ALAUS DISTR1BUTORIUS 

Tel. I iAFayelte 3051 % '2:>tU \V. 43rd St. 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTVM KRIAMS IR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ 1B LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

J. Grigas 
( .RtH'KUY A N D MEAT MAKKKT — Milk Depot 

So. 4»th Ct. Cieero, UI. 
* * * » * * * * ^ ^ 

2639 W. 65th St. Tel. PROspect 3096 i | 
CHICAGO ** 

m 

Linkime Visiems Sauo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

MILDA AUTO SALES 
1937 metais 

BUICK 
i r 

PONTIAC 
yra žymiausi karai 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS, 

BUČERLAMS, MĖSIJ MĖGĖJAMS 

" ^ IR DRAUGAMS 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JOHN J. IR BRONISLAVAl 
PUŽAUSKAI 
AVhoiessale Mėsų Išvežiotojai 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ^ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Peter Sachauskis 
..t-r* «? « . IHrmos klases bučerne ir groseruė 
4.*»9 S. Maplewood Axe. TvJ. v i R g i n i a 0817 

6559 So. Campbell Avenue 
Ofiso Tel. BOUlevard 3000 

Rez. Tel. PROspect 9153 
CHICAGO 

KASTAS SABONIS, D. KURAIČIO 
bendradarbis 

bai būtu atlikti. Tada ture-; » » » « gyvena ir išvien dar- mus, tai... Bet kuomet paliko 
sime kuo pasigirti Mūsų pa-! buojasi su savo klebonu kun. i tas pats demokratas, visij 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGU III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

h Petras Demske 
B A R B Ė K SIIOP 

2203 W. CVniiak Itd. 
TIME FOR A TRLM 

Cbloago, Il l inois 

rapija pasivys kitas parapi
jas. 

Laikai gfrėja, pas žmones 
randasi daugiau pinigo ir del 
to viskam labiau prijaučia. 

Todėl po Nauju Metų pa-

V. Sadausku. 
Lapkričio 21 d. buvo pa

rapijos balius, kuris gerai pa 
vyko ir davė nemažai pelno. 
Darbščios šeimininkės O. Ki-
veriene, A. Vaičaitiene, ir A. 

džiaugiasi, kad darbai net j 
pleška. Džiaugiamės atgiję po I 
sunkių bedarbės laikų. 

Padėkonės dieną palaidota Į 
a. a. Ona Kasputiene iš Mo- Į j $* 
nessen, Pa. Laidotuvėse da
lyvavo du svečiai kunigai: E. 

Kizienė visus vaišino skaniu 
sirodykim mes, North Sidės užkandžiu ir lietuvišku sūriu, 
lietuviai, savo darbais, kad j dovanotu Onos Gražulienės.. I Vasiliauskas iš Homestrad, 
nieks- mūsų nepavadintų ap- j Svečiai pittsburgiečiai ir iš Pa., ir V. Abromaitis iš Brad-
sileidėliais. Choristas kitų miestelių buvo visu kuo i doek, Pa. Klebonas kun. 8a-

patenkinti. Beje, be minėtų! dauskas laikė šv. Mišias pas 
vakarienėj dar darbavos £a-; didįjį altorių, o svečiai pa* Bridgeville, Pa. 

806 West 3 lst Street 
Prie Ilalsted Street 
Tel. VICtory 16% 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Klijentams ir Draugams 

tbonienė ir Monnesen, Pa., ir! šoninius. 
Laukiamos Kalėdos praėjo., Bufcariene. Iš vyru: Dambrau-. p a i a „ l o t f l S v . Kazimiero pa 

Pakilęs švenčių ūpas prade- •&*»> J- Miekus, K. Zlatkus r a p i j o s k apįnėSe Pittsburghė. 
da po truputį atslūgti, bet & P« Martinkus. 

u 

kalėdiniai įspūdžiai ilgai dar 
užsiliks mūsų atmintyje. Su- Šeštadienio " b i n g o " vaka 
kelti gražūs jausmai su du- « « parapijos naudai' sutrau-
na, kita nepranyksta. Nepa- M daug žmonių savųjų 
prastos bažnytinės apeigos, svetimtaučių. Moterėlės džiau 
Piemenėlių mišios vidurnaktį, j K»asi laimėjusios gerų daly-
kalėdinės giesmės giliai įsmi- KU. 
go visų širdyse. Skoningai 
sodaliečių papuoštas Betlie- Tiko nugirsti, kad mūsų 
jus traukė kiekvieno akį ir smarkios biznierkos Launiko 
kuteno jausmus. Sustiprėję 
dvasioje ir pasisėmę ištver
mės prie Dievo žmogaus lop-

Velionė buvo praktikuojan
ti katalikė, dažnai eidavo 
prie sakramentų ir visuomet 
pagelbėdavo parapijos reika 
luose. L'ž tat ir žmonių pe* 
laidotuves buvo pilna bažny
čia. Parapijonas 

Visi Nori Žinoti 

šelio įsame pasiryžę keliauti 
toliau Dieviškos Išminties nu 
rodytais takais. 

Kalėdų šventės proga mū 
sų klebonas gavo daug dova
nų ir pasveikinimų nuo savo 
parapijonų ir kitataučių. V. 

Iš Mūsų Kampelio 

DONORĄ, PA. — Jau il
gas laikas, kaip iš mūsų ko
lonijos nesimatė *i Drauge' ' 
v • • • M 

ziaių. ; I 
Šv. Juozapo parapi jonys 

nienė ir Šadbarienė rengiasi Kad Sv. Pranciškaus rėmė-
prie card party po Naigy j jai rengia didelę card party 
Metų parapijos labui. Jų i ū- j sausio 3 d., 3 valanda, po pie^ 
pėsčiu pernai surengta tokia tų, šv. Pranciškaus vitnuo-
parė davė pusėtinai pelno. < lyne. 

^±— •ar 

Laukiame, kada galėsim pa 
lošti k 'sikstiką". Beje, lietu-

Kad tuo pačiu laiku laimin 
gajam teks šimtas dolerių. 

Adv. CHAS. 
P. KAL 

ASS1STANT STATE'S 

ATT0RNKY 

Lai šie 11)37 metai būna 

jums gausingi visokia 

laime. 

Hį -Sr Si: 

Ofisas: 6322 So. Western Avenue 
Tel. PROspect 1012 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

MIDWEST STORE 
PETER BURDUUS, sav. 

Pirmos Rūšies Bueernė ir Grosernė 

m 
Tel. CANai 5194 

CHICAGO 

B 2210 W. 23rd PI. 

IW i I J M i l M i : VISI I M S SAVO KOSTUMERIAMS LR DRAUGAMS 
m | U U M f N G V «U IJ.VKSMr A A l . l l / >1ET\7 ^ 
* 1 Kazimieras ir Antanina Zamaravičiai 

1 nrci:KNK m (;ROSI:RX£ 
g 2:'»n so. Leavitt si. Cliit^go, 

LIVKIMi: VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
L \ l M I \ ( i l III LINKSMA X A I . H MhJUJ 

Juozas ir Ona Juodikiai ; 
Drabužiu laidymo šaiia ir Dry Gootls krautuve 

14 W. 23M1 Ptoce T e l - CANal 0688 

visko klubo salė jau paimta j Todėl, visi, kurie turi kny-
parapijos baliui sausio 2 d. gutes, malonėkite sugrąžinti 

Bravo mūsų geram klebo- iki sausio 3 d. 
nui ir parapijonams, kurie Kad atvažiavimas į vienuo-
rūpinasi parapijos gerove. lyną yra daug patogesnis, neč 

Hameton kelio geras galai 
baigtas taisyti. -

Todėl, kaip rėmėjai, taip 
ir sesutės nuoširdžiai kviečia 
visus pittšburgiečiuš ir iš vi
sos apylinkės atsilankyti į 
pramogą. Rėmėjų Valdyba 

Darbai Donoroje eina labai 
gerai. Žmonės dirba dieną u 
naktį ir gerai uždirba dra-
taunėj ir zinkaunėj. Prieš ri
nkimus buvo prisibijota. Jei 
roipubiikonas laimės rinki-

Linkime Visiems Saro Koslumeriams ir Draugams 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

TONY IR LUCIJ A 
nCZKAI 

M 0 V E R 

2743 W. 37th Place 
CHICACO 

- Č E V E R Y K A I ! -
KALĖDŲ N A U D I N G I A U S I A DOVANA 

Vyrams, Moterims ir Kūdikiam* 
X-KAY PRITAIKYMAS I R r A T A R I M A S DYKAI 

S H A IMK O S 
SHOES OF CHARACTER—FOR THF FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVfcNUK 
Rei>ub(kB436'v 

VYRAI! jei jūs ieškot 
c i t ra platumo batu ir 
jei jūsų kojos siauros. 

aš galiu pritaikyti už 

aukščiau. #2.95 * 
Turime didžiausi I-'lor-
sheim staky South 

Sideje. 

The F-iorshčiin i t o . e 

Pritaikymas absoliučiai 
garantuotas. 

Skaudamos kojos. Kor-
nat. naujtkauliai, su-
kietiejtmai, kulnų su
tinimas trugdo vaikš
čiojime. Ateikit pas 
Shapfro kojų pageJbos. 
Turime gražiausių m o 
terims batelių n a o 
$2.95 iki S t O.OO. Turi
m e visų mierų ir pla
tumo. 

ATDARA VAKARAIS TAMSTOS PATOGUMUI 
Klausykite mūsų lietuviško radio programo 9 vai. vak. sekmadie

niais. WHFC, 1420 kil. 

file:///VAVING
http://AAl.ll/
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RADTO 
ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 

PROGRAMA 

Priinintina, kad šį vakarą 
nuo 7 iki 8 vai. nusistatytu-
mėt radio 1420 kil. ant sto 
ties AVHFC, ir pasiklausytu 
niet dvejų "filozofų/' pasika 
lbvjimo, gražių dainų ir mu
zikos. Programą duos Jos. F. 
Budriko radio ir rakandu Į JĮ 
krautuvės 3417 ir 3347 So. jg 
Halsted st., užbaigimui semi-
jiį ir sutikmui Nauju Metu,' 
linkėdami visiems radio klau 
sytojams linksmų ir laimin 
gų ateinančių nu tų. J 

įįff Linkiu, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

YOUR NEAREST UNIVERSAL 
FOOD STORE 

JAS. JANUŠAUSKAS 
4601 So. Washtenaw Ave. Tel. LAFayette 6095 

Mes pristatom j namus. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JOHN VILIMAS 
Contractor & Builder 

HOME EEPA1RS 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS ER DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R L I N K S M A NAUJŲ METŲ 

Alex ir Anastazija Tunkiai 
BUČERNfi IR GROSERNE 

4624 So. Wood St. LAFayet te 3921 

1 MHHMMIMIIMaBHnMtoMMIM 

MAROUETTE PARK 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJU METŲ 

Jonas ir Anele Kinaniai 
BUČERNfi m G R O S E R N E 

4441 So. Honore St. Chleago 

m 

n €827 So. Mapi wood Ave. Tel. PROspect 1185 
CHICAGO 

Draugijos Užsienių 
Lietuviams Remti 

Sveikinimas 

Leiskite per Jūsų garbia-
m«i laikraštį Draugijos Už
sieniu Lietuviams Remti va-
rdu pasveikinti užsienių bro
lius lietuviu* Naujų Metų 
proga ir palinkėti broliams 
įkvėpti lietuviu jaunuomenei 
mūsų kalbos imulę, vis labiau 
suartėti su Lietuva ir su vi
sais lietuviais, įskiepyti kiek
vienam užsienin lietuviui pa-
siryžima, bent vieną karta, a-
plankyti Lietuva. Draugijos 
Užsienių Lietuviams Remti 
Valdvba linki kiekvienam už-
sienio lietuviui ir lietuvei as
meniškos laimės. 

Pirm. Adv. Rap Skipitis. 
Viee pirm. I Alek. Survila, 
Y. p. II Prof. K. Sleževičius 
Ižd. J. Vanagas-Simonaitis 
Sekr. Kazys Kasakaitis 
Nariai: Jonas Aui) lis, Dr. 

Ignas Skrupskelis, Kan. An
tanai Steponaitis, Agr. Vla
das Tisinis. 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMU NAUJŲ METŲ 

Jurgis ir Juzefą Kaminskai 
n A R D W A R E 

4537 So. Wood St. , Chicago 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LIVRSMl ' J**GJV METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

A. PETKUS 
JEWELER . 

Brangakmeniai, laikrodžiai ir auksiniai dalykai 
Mūsų specialybė — taisymas visokių laikrodžių 

2456 W. 69th St. Chicago, 111 
NE 

F&» [įj 

Quality Food Stores 
1632 — \YTost 47th — 1845 

Chicago 

SAVO KOSTI^IERTAMS 
;Ų TU LINKSMŲ NAUJI, 

]. Lukas Bakery 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI^IERTAMS TR DRAUGAMS 

LAIMINGŲ TR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JUOZAS IR MORTA 
SANDAMAVIčIAI 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Šviežiausi maistai Pruinamom Kainom 
2822 W. Marąuette Road Tel. REPublic 4966 

CHJCACJO 

3339 So. Lituaniea Ave. BOUlevard 5067 
CHICAGO 

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

ANTANAS IR ONA PROSEVIČIAI 
GROSERNE IR MĖSOS KRAUTUVE 

Aukštos rū.šies maistai 

K 

LINKI VALDYBA, DIREKTORIAI IR 

DARBININKAI 

visiems savo prieteliams, draugams, 

rėmėjams ir lietuviams 
- Lai ateinantieji metai būna kuogausingiausi jūsų 

laimei ir linksmvbei. 

Linkime Visie?ns Savo Kostumeriams ir Draugams 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

MILDA RESTORANAS 
MR. and MRS. W. C. LUCAS 

Pasaulis Susidomėjo 
Lenkų Smurtu Vil

niaus krašte 

3206 S. Halsted Street 
CHICAGO 

W^^^^^5^S^^S^^S^§^^S^3^^5^m 

Linkiu, Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

AL'S SERVICE & TIRE SUPPLY 
AL. ALEŠAUSKAS, Jr., sav. 

Vaciumi Cleaners, Refrigeratoriai, 
Skalbimui Mašinos, Radijo 

7100 So. Talman Ave. Tel. REPublic 6051 m 

Lenkų daromas smurtas 
Vilniaus krašte lietuviams, 
paskittinju metu šukele ne 
tik Lietuvos visuomenes, bet 
ir viso pasaulio susidomėji
mą. Tatai galima pastebėti 
Vilniaus vadavimo sąjungos j 
centre. Teko patirti, kad pa-! 
skutimu "Mūsų Vilniaus"1 

numeriu, kuriuose plačiau in
formuojama apie lenkų smu
rtą ir lenkų spaudos kursto- £ 
muosius straipsnius, pareika 
;lavimas nepaprastai padidė 
jo. Be to, vien per paskutinį 
mėnesį Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos iš visą pasaulio k ra 
štą yra. gavęs daugiau, kaif) 
.tūkstantį laiškų, kuriuose pra 
soma informaciją apie tikrą! 

^Vilniaus krašto ir jo bylos 
•būklę. Vilniaus vadavimo są-
- junga, atsižvelgdama į šį gy
vą pasaulio visuomenės in

formavimo reikalą, yra nuta-
'rusi artimiausiu laiku pasi-
Irūpinti išleisti trumpą, obje
k tyvia i parašytą, knygelę sve 
•timomis kalbomis ir ją išsiun-
•tineti visiems, kas tik jos 
;prašys. 

Reikia pažymėti, kad ir pa
čioje Lenkijoje yra žmonių, 
kurie, matyti, netiki oficia-

J ia i lenkų propakandai, nes? 
*ir iš ten Vilniaus vadavimo; 
sąjunga gavo keletą laiškų, 
kuriuose prašoma literatūros 

'apie Vilnių. Tso. 

(ruRNITURE 
M A N U F A C T U R I N 6 C O M P A N Y © 

2536-40 W. 63rd Street — 417&S3 Arcber Ave. 

Tel. HEMlock 8400 Tel. LAFayette 3171 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JONAS IR JULE 
PUD2IUVELIAI 

GENERALINIS KONTRAKTORIUS — 
NAMŲ STATYTOJAS 

Užeiga — geras alus, gardūs gėrimai 

2638 W. 69th St. Tel. HEMlock 4576 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
'LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JONAS IR ADELĖ DULKSNIAI 
RESTAURANT 

» 

Lmkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

DR. A. LAURAITIS 
DANTISTAS 

Du ofisai: 
161 Broadway — Cor. Lake St. 2423 W. Marąuett? Rd. 

Melrose Park, 111. Chicago, 111. 
Tel. Melrose Park 620 Tel. REPublic 7696 fi 

I I NUIMK. VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS JR DRAUGAMS 
LAIMINGU I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Highway Bakery 
PAUL STANKUS & SON 

7053 Archer Avenue Tel. HEMlock 0027 

LINKIU VISIEMS SAVO PACIJENTAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGU IR LINKSMU NAUJŲ METŲ 

Dr. P. A. Miller 
OPTOMETRIST — Valandas: Nuo 9 v. ryto iki S v. p. p. 

7019 & Stony tsland Ave. Tel. H Y D e Park 8699 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

DARGIS PHARMACY 
West Manor Druggists 

J . Jozapaitis, Ph. C. A. A. Dargis, Ph. C. 
2425 W. Marąuette Rd. Tel. HEMlock 6050 

CHICAGO 

2517 W. 69th St. Chicago, UI. 

§1 Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JOHN MATKUS 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Šviežiausi maistai — žemiausios kainos g 
6801 S. Artesiau Ave. Tel. HEMlock 8370 

CHICAGO į% 
r .j;. m 

'Į^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^į 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS B M t A U G A I B 

LAIMINGU IR LINKSMŲ NAUJU METŲ 

Mr. J. Kuodis ir Mrs. Vikiras 
UŽEIGA IR BUDAVEISER ALUS 

2622 W. 6»Ui St., Chicago, M- PROspect 6629, 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

CASS THE TAILOR 
C. J. GERVILIS, sav. 

Suits Made To Order, Cleaning, Dyeing, Pressing 
and Repairing — Fur Coats Cleaned 

and Remodeled 
2614 W. 71st Strer.t Tel. PROspect 0964 

CHICAGO 

JVK1U VTSIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LENKIU J ™ J " o v m LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Frank's Barber Shop 
F R A N K DRUKTAINIS. Prop. 

2354 W. 6Sth St. IR F R A N K BELINIS Chicago, Ulinois 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTITUERIAMS I R DRAUGAMS 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

J. A. Manikas 
Schlitz — Chainpagne Velvct 

2441 W. ,69th Street 
Fox Hcad Alų D«stributoriu<; 

Tel. PROspect 5951 

m$m 

Linkime Visoms Savo Kostumerkoms ir Draugėms 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

ONA'S BEAUTY SHOPPE 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS LR DRAUGAMS 

LAIMINGU IR LTNKSMU NAUJU METŲ 

Jonas ir Ona Zepaltai 
4400 S. \Vashtenaw Ave. 

GROSERNfi I R BUČERNfi 
Tel. LAFayet te 5954 

1820 W. 47th St. 
Ą VIRg^nia 1850 

4459 S. Calif oornia Ave. 
VIRginia 0835 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Adela ir John Dulkiniai 
MA R OU ETTE P A R K R E S T A U R A N T 

2517 W. 09th Street T»>1. HEMlock 1275 

l'9S^T&!&l&9£$BnHSl&9R* 

f S SAVO KOSTUMERIAMS H 
NGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ » 

Urman's Pharmacy 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

J. A. URMUN, R Ph . 
2557 W. 69th St. 

Aukštos Klasės Vaistine 
Teh PROspect 4S63 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS TR DRAUGAMS 
LAIMINGŲ I R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Benošius Drug Store 
G. BENOŠIUS, R. P h . 

2612 VV. 71st St. Tel. REPubl i c 10255 

file:///Vashtenaw
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PASVEIKINIMAS 
CICERO. — Širdingai svei

kinu visus savo parapijonn?, 

ščiui " tVangui" už prielan-! syti 1937 m. Visi baigdami 
senus metus ir pradėdami 
naujus, darysime visokias re
zoliucijas bei pasižadėjimus. 
Darysime planus, kad nauji 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Vistyms Savo Kostumeriams ir Draugams 
kimią mūsų parapijai. 

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie aukojo, Šv. Kalėdose, 
bažnyčioje. Šiemet ypatingai 

draugijas, kĮubus, bulvanš- d a u g s u a u k o j o t e : $1,900.00.1 metai būtų daug laimingesni 
kius, biznierius, profesijom*- D į e v e > k i m i n k j ū g g y v e n i m ^ I ^ p r a « į t u g . A š n u o ^ ^ 
lus ir visą jaunimą, linkėda- i r g a u s i a u s i a i a t m o kėk! prašau, ir linkiu, kad niekas 

x . . v _ . . , . nepamirštų į savo rezoliuci-
Labai acu visiems, kurie! . .. . ,. . _ ., .. ~.-.\ T jas įtraukti ir mūsų viena 

remetc parapijos Sidabro Ju 

i 

mas lamingu Naujų (1937) 
Metų! 

Sveikiau, taip pat visus sa- bMeju: a u k o m i s > pagarsini 
vo draugus ir prietelius, lin- m a i s d a r b a i s i r p a t a r i m a i s . 
kedamas sveikatos, laimės, ir A m ^ ^ k u r i e ateilan-
ištvermės darbuotis DievG ir k g t e į j l l b i l i e j i n į bankietą ir 
Tėvynės darbe. 

Sveikinu dienraštį "Dran
ga", linkėdamas, kad 1937 
metais jis paliktų visų Chi-
eagos iij apylinkės lietuvių 
draugu; kad jis lankytųsi pas 
visus Amerikos 1Ltuvius. Vi
si prenumeruokite ir skaity
kite "Draugą 

kurie bei kurios dirbote. 
Kun. H. J. Vaičūnas, 

Klebonas 

Su "Draugu" Būsime 
Laimingi! 

tinį katalikišką dienraštį 
"Draugą", kad pasižadėtų 
atnaujinti prenumeratą 1937 
m., o kurie dar neturi 'Drau
go', kad nuo Naujų Metų bū
tinai užsisakytų, kad per vi
sus 1937 m. kasdien jūsų na
melius lankytų * * Draugas' \ 
Dar viena svarbi rezoliucija 
— pasižadėti, daryti biznį tik 
su savo tautiečiais, o labiau
siai su tais, kurie "Draugą" 

ARCHER AVENUE 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

Sav.: JOE KAZIK IR FELIX KLIMAS 

IŠDIRBĖJAI SEKLYČIŲ SETŲ. 

Iš mūsų dirbtuvės tiesiog į jūsų namus. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINK&MŲ NAUJŲ METŲ 

MAPLEWOOD PHARMACY 
STANLEY PRIHODSKI, R. Ph. 

2533 W. 43rd St. 

IK 

Tel LAFayette 4050-4597 
CIIICAGO 

m 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ MLIŲ 

GAGE PARK MOTORS 
SALES 

CARL WAINDRA 
5625 S. Western Ave., PROspect 5669 

4140 Archer Ave. Tel. LAFayette 3516 

Laikas greitai bėga. Nuo remia ir jame garsinas. 
Nuoširdžiai dėkoju dienra- j ryt dienos jau pradėsime ra-

ANTANAS KAIRIS 
Mirč gruodžio 30 d., 1936 

m., 6:15 vai. ryte, sulaukęs 59 
metu amžiaus. 

Kilo iš Panevėžio apskričio. 
Raguvos nu.sielio. 

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Rožę, po tėvais Noba-
raeiūte, dukterį Marijoną, žentą. 
Raymondą ir anūką Raymondą, 
sūnų Karolį ir marčią Pauliną, 
tris pusbrolius, dvi pusseseres 
ir gimines; o Lietuvoj du bro
lius Ir seserį. 

Velionis buvo narys Keistu
čio ir Lietuvių Piliečių Kliubų. 

Kūnas pašarvotas 2316 So. 
Oakley Ave. 

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 4 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartg parapijos bažnyčią, ku-

| rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris. Duktė, Sū-

I
ii i- i r < . m II n . ~ 

laidotuvių direktorius La-
chawicz ir Sunai. Tel. CANal 
2515. 

KM 

ANTANAS 
PALUBINSKAS 

Mirė gruodžio 30 d., 1936 
m.. 4:30 vai. ryto. 

A. a. Antanas gimė Lietuvoj. 
Amerikoje išgyveno apie 21 

metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 brolius: Kazimierą ir Povilą 
ir j u šeimas, Beloit, Wis.. drau
gus ir drauges. 

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Pranciškus Saunoraa 

Kūnas pašarvotas 11116 So. 
Spaulding Ave., Mt. Greenvvood. 
Tel. CEDarcrest 2933. 

l a ido tuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Christ-
ina, parap. bažnyčią, l l l t h & 
Homan gatvių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Broliai. Gimines, 
Draugą! ir Drai.'gės. 

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

Naujų Metų proga sveiki
nu visus "Draugo" senus, 
naujus ir būsimus skaityto
jus, taipgi dvasios vadus, bi
znierius ir profesijonalus. Li
nkiu viso gero visiems, kad 
1937 m. būtų daug laiminge
sni už praeitus. 

Žinoma, tada tik būsite lai
mingi jei "Draugą," turėsite 
savo name. Nebūk be "Drau
go"! Užsiprenumeruok tuo
jau! Būsi laimingas. 

"Draugą" galite užsisakyti 
pas vietinį agentą, arba 'Drau 
go' admin. 

VI. Shemetulskis, 
1440 So. 51 Court, 

Cicero, 111. 

Linkiu Visiems Save Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

THREE STAR BREAD 

MAROZAS BAKING CO.,1 
I n c . 

CHAS. L. MAROZA, President 
U N K I U VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

LA1MIKGŲ l R LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Kartanas Pharmacy 
A. KARTANAS, R. Ph . — Pildome preskripti jas I 

2555 W. 6»th St. Tel. HEMlock 0318 
4332 S. California Ave. Tel. LAF. 1515 

CH1CAGO 

Būkite visi — seni ir jau-, gaus Sykai užkandžio. Bus 
ni! Labdariai visus paten-įir muzika, 
kins. Rap. 

Lauksime Naujų Metų 
J. Shamet, sake, kad prieš 

Naujus Metus savo salėj tu
rės šaunų bankieta. Svečiai 

Sliametai yra vaišingi žmo 
nes. Na, tai eisime pas juos 
laukti Naujų Metų. Kam va
žiuoti į didmiestį, kad gali
ma daug fonių turėti ir pas 
J. Shamet, 1500 So. 49 ave. 

^>^r^»*^n" 

Po Naujy Metų Balius 
Ir Šokiai 

PADĖKONE 

JUOZAPAS KIŠKA 
Kuris mirė gruodžio 21 d., ir tapo palaidotas gruo

džio 24 d., 1936 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą, ir palydėjo 
.ii j ta neišvengiama amžinybės vietą. 

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kleb. kun. 
Sauiinsikui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą ir pasakė pritaikinta pamokslą bažnyčioje ir ka
pinėse, ir kun. Vosyliui, M. I. C, ir kun. Fleming, 
kurie taipgi atlaikė šv. Mišias. 

Dėkojame šv. Mišįų aukotojams ir gėlių aukotojams. 
Dėkojame vargonininkui N. Kuliui. Dėkojame se

serims Kazimierietėms už bažnyčios papuošimų. 
Dėkojame graboriui Laeha\vicz ir sūnams, -kurie 

savo geru ir mandagiu patarnavimu! garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums palengvinc* perkesti nu
liūdimų ir rūpesčius. Dėkojame Chicagos Lietuvių 
dr-jos gralmešiams ir visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame vi-
sivuns dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau a. a. 
Juozapai, lai Dievas suteikia amžinų atilsį. 

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Žentai. Anūkai, 
Švoąerka, Sesers duktė, Pttsses&res, Pusbroliai ir 
Giminės. 

Sausio 3 d. Labdarių 3 kp. 
rengia šaunius 1937 m. šo
kius, Šv. Antano parap. sve
tainėj. Muzika Ibus pritaikin
ta seniems ir jauniems. Pra 
dėkime na.ujus metus labda
ringais darbais. Dalyvaukime 
visi labdarių parengime. Pel 
nas skiriamas vargšams. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBUUNGE PATARNAVIMAS DIENA '» NAKTlj 

YARds 1741-1742 
MfSŲ RADIO PROGRAMA PIRMADIENIO VAKARAIS 1:45 V AL. 

W. H. F . O. (1430 kil .) STOTIS 

G AK Y, IXD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELlfER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja 
Phone fOOO §20 W. 15th Ave. 

MA 
JONAS STIRPAKUS 
Mirė gruodžio 29 d., 1936 

m., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 
29 metų amžiaus. 

A. a. Jonas gimė Spring-
fieiu, 111. 

1'aliKo dideliame nuliūdime 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Nausėdaitė, dukterį Arllne, 2 % 
metų, motiną Marijoną, tėvą 
Joną, 3 seseris: Sofiją tfrbi-
kienę ir švogerį Antaną, Oną 
Kaniauskienę ir švogerį Juo
zapą, Stanislavą Steponavičie
nę ir švogerį Walter, brolį 
Bernardą ir jo žmoną Rozali
ją ir dvi tetas Stirbienę ir 
Kaupšienę ir jų šeimas, uošvius 
Kazimierą ir Konstanciją Nau-
sėdua ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4518 So. 
Fairfleld Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švč. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Tė
vai, Seserys, Brolis, Uošviai ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius L»a-
chawicz ir Sūnai. Tel. CANal 
2515. 

A. JĮ A 
FRED LIEPA 

Mirė gruodžio 28 d., 1936 m., 9 vai. vakaro, sulau
kęs 39 metų amžiaus. A. a. Fred gimė Chicagoje. 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Helen, po tėvais 
Marser. sūnų Fred. 2 dukteris: Delores ir Catherine. 
3 brolius: Joną, Juozą, ir Kazimierą ir jų šeimynas, 
seserį Aimą Kalvelis, švogerį Joną, uošvius Vincen
tą ir Juzei'a Margerius, dėdę Memartą Simonaiti, 
tetą Oną Labanauskienę ir jų šeimynas, 3 pusbro
lius: Juozapą, Antaiią ir Povilą Liepus ir ju šei
mynas, pusseserę Julią Petraitienę ir jos šeimyną, 4 
švogerkas: Patricia Janeliunas, Catherine Gilgath, Ju-
Įia Becker, Delia Beklund, švogerį Juozapą Marger, 
ir įų šeimynas, ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas 3124 Bo. Lowe Ave. 
Laidotuves įvyks šeštadieni, sausio 2 d. Iš namu 

10 vai. ryto bus atlydytas į Šv. Jurgio parapijos baž-
njeią, kurioj įvyks geduling-os pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukterys, Broliai, Sesuo, 
Uošviai, Švofferiai, švogerkos, Pusbroliai, Pusseserei, 
Dėdė, Teta, & Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj 
o—— 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesniu, 

Cliicagos Lietuvių 

527 NORfiTiVEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. , 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos j 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse j 

1 1 i * 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
" i - * 

/i. A. 

m 

JUOZAPAS 

UDEIKI 
TCVAS 

REPublic 8 3 4 0 j 

ONA KIŠKONAITfi 
Mirė gruodžio 27 d., 1936 

4:01 ral . ryto, sūlftukus 
29 metų amžiaus. 

A. a. Ona grime Chicago, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Karoliną, po tSvais 
Kazlauskaitė, seserį Adelę, pus
brolį kun. Albiną Kiškūną, pus-
S€»erį Jadvygą Tumpach, 2 dč-
dienas, daug pusbrolių ir kitų 
giminių. 

Kūnas pašarvotas 1532 So. 
48(h Court, Cicero. 

LaidbtuvSs įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioj J-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydgta į Sv. Kazimeiro ka
pines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sesuo, Pus
broliai, Pussesere, Dėdienos ir 
Gimines. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109. 

A. t A. 
KAZIMIERAS KIUPELIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 d., 1936 m.. 11:35 
vai. prieš piet, sulaukęs 38 
metų amžiaus. Kilęs Lietuvo
je iš Kvedainių parapijos, Luo-
mos kaimo, Tauragės apskričio. 

Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Eleną, tėvų pavarde 
Kiršgalvaitė, dvi dukteris: A-
delę ir Grasildą, du pusbrolius: 
Mateušą ir Antaną Kiupelius, 
4 pusseseres Palioniją Jucienę, 
Agotą Damulienę, Anelę šepu-
tienę, Marijoną Grikšienę ir se
sers dvi dukteris: Bronislavą 
Levickienę ir Oną Paulikaitę ir 
sūnų Alfonsą Pauliką ir švoge
rį Joną Pauliką. O Lietuvoje 
motiną Pauliną, 2 brolius: Juo
zapą ir Stanislovą ir seserj 
Petronėlę ir d6dę Joną Kiupelį 
ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas 8949 So. 
Muskegon Ave., South Chicago. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
sausio 2 d., 8 vai. ryto. Kū
nas bus išlydėtas iŠ namų į Sv. 
Juozapo parap. bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų -— \ Šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi velionio Kazimiero Kiu-
pelio gimines bei draugai ir 
pažystami nuoširdžiai prašomi 
atvykti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse, suteikiant paskuti
nį atsisveikinimą ir patarnavi
mą. 

Nuliūdę: žmona, Dukterys ir 
Gimines. 

Patarnauja laid direk. I. J. 
Zolp. Jo telefonas dėl informa-

- c U p s . BOUjevąrd_62jP3 t_ _ ^ _ ^ 

P. J. Ridikas 
Lacbamcz ir Simai 

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

S. C. Lachamcz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 4t6ih Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

^V 
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Marquette Parko 
Žinutes 

Pasižymėjo Lietuvis 
Studentas 

versitete, gavo garbes pažy
mėjimą (Honorary Medijai 
Seminar). 

Kalėdi) švente greitai pra- Jaunas West Sidės stiiden-
bego. Vien tik pėdsakai pa- tas, Petras Bartkus, kuris mo 
siliko visi) buvusių iškilmių, i kosi medicinos Loyolos uni-
Mfmą bažnyčioj Kalėdos gra
žiai apvaikščiota. Rytą 5 vai. 
buvo iškilmingos Mišios su į-
statymu Sv. Sakramento. Cbo 
rui gražiai pritarė smuikų ir 
dūdų orkestrai. Kad ir lijo, 
vienok bažnyčia KaJedose bu
vo perpildyta tikinčiais. Au
kų surinkta virš $1,600. (Ty
raširdžiai marketparkiečiai 
katalikai nesigaili aukų savo 
gražios bažnytėles ir mokyk
los užlaikymui. 

Pavasarį Petras Bartkus 
gaus Bachelor of Science lai- • 
psnį, o už dviejų metų gausį 
pilną gydytojo daktarato lai- i 
psnj ir lifidymą. 

Iš priežasties Xaujų Metų 
pirmame penktadienį, mūsų 
bažnyčioj šv. Valanda bus 
ketvirtadienio vakarą. Apaš
talyste? dr-ja ir tritininkai-
es susirinkimą laikys taipgi 
ketvirtadienį po pamaldų. 

Petra9 yra sūnus Antano 
ir Onos Bartkų, senų West 
Sidės gyventojų. 

J is pradėjo aukštesniuosius 
mokslus Illinois universitete, 
vaistininkystės departamente, 
Po pirmų metų įstojo į Lo-
yola medicinos mokyklą, kur 
dabar kelia lietuvių vardą 
svetimtaučių moksleivių tar
pe. 

Sęjungieay Vakaras 

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopa ren
gia vakarą gruodžio 31 d., 
t. y. laukimą Naujų Metų. 
Vakare bus šokiai ir kitokie 
pamarginimai. Bus ir dovanų. 

Vakaras įvyks Šv. Kry
žiaus parapijos salėj. 

Širdingai kviečiame visus. 
Užtkriname, kad visi smagiai 
laiką praleis. Rengėjos 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

CHAS. WERTELKA 
PRISTATYTOJAS 

AUKŠTOS RŪŠIES ŠOKOLADŲ 
SaJdainės, Ice Cream Cones ir Pyragaičių 

4558 S. Washtenaw Avenue 

Sveikinu Savo Bučerius ir Visus Kostumerius, Mėgėjus 
Mano Rūkytų Dešrų ir Įvairios Mėsos 

LINKIU 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JOCOB POCZULP 
DEALER IN SMOKED MEATS AND SAUSAGES 

NAUJŲ METŲ 
proga svekinu visus savo kostumerius ir draugus 

old-timerius ir linkiu visems daug laimės. 

J. W. ZACHARE WICZ 

903 W . 33rd St, Tel. YARds 5423 
CHICAGO 

* $ € . 
? * » * 

Adventui praėjus, vėl pra
sidės linksmvbes. Šio šešta-
dienio vakare 7:30 ir sekma
dienį po pietų 3 vai. iš Lie
tuvos atvykę artistai radys 
judonius paveikslus iš Lietu
vos gyvenimo ir įvykių. Ver
ta pamatyti. 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JONAS IR BRIGYTA OKSAI 
MOVERS 

Saugiai perkraustome baldus ir pianus 

6924 S. Fairfield Ave. Tel. HEMlock 9688 
CHICAGO 

vd 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

MUTUAL LIQUOR CO. 
MR. AND MES. NATHAN KANTER 

4707 S. Halsted St. YARds 0801 

4405 S. Fairfield Ave. Tel. LAFayette 8980 
CHICAGO 

• 7 * 

Šeštadienio vakare &?. Va
rdo jaunimai turės šokius. 
V i su jaunimas turės progos 
pasilinksminti. 

K 

Vietinis klebonas širdingai 
aeiuoja visiems kurie jam pri
siuntė Kalėdų sveikinimo lai
škelius, o taipgi už nuošir
džius šveneių linkėjimus. 8 ;a 
proga sveikina visus ir linki 
laiminau Naujų Metų ir gau
sių Dievo malonių. 

Primenama visiems mar-
ketparkieeiams katalikams, 
kad jau laikas užsisakyti die
nraštį "Draugą" 1937 meta
ms. S. Staniulis jums visiems 
gali užrašyti išeinant iš baž
nyčios kas sekmadienį. Taip-
»i galima užsisakyti, kad ne
šąli i namus. Rap. 

Linkite Putėm* Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

WHITE STAR TAILOR 
FRANK NAVAKAUSKIS, sav. 
Cleaning, Pressing & Repairing 

Suits Made to Order 
2653 W. 43rd St. Tel. LAFayette 4116 

CHICAGO 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

NORKUS AND COMPANY 
FURNITURE MOVERS 

YARds 4401 

LIETUVIŠKO ŽYDUKO DEGTINIŲ IR VYNŲ 

SANDELIS 

1706 W. 47th Street 
-«->*.: CHICAGO 

* 

Kad kiaulė ragus įgytų, vi- B e n e t u r i p a p r ae io žiedų? . 
są svietų išbadytų. 

Pigios žuvies, šuniui sriu
bos. 

DR. P.. ATKOČIŪNAS 
DANTĮ ST AS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2 ^ 9 v 

AKIŲ GYDYTOJAI 

SKAITYKITE IR PLATIN 
' KITĘ "DRAUGĄ" 

<ids^ 
< ^ > 

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyrų, Mo 

terų, Mergaičių ir Vailcų. 
NERTA VILNONES PAN-

CIAKAS DftL MOTERŲ 
IR VAIKŲ. 

Taiso' senns svederius. Par
duodam vilnones gijas, storas* 

ir plonas dėl mezgimo. 

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St 
(Netoli Normai Ave.) 

Tel VIOtory S486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris* \ 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo. skaudama aklu Icarittt, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sr 
elektra, parodančia mažiausia.! klai
das. Specia'ė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki H v. 
Nedėltoj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomos IK* akiniu 
Rainos nl.?iao kaip pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Bouievard 7589 

Res.: 
2456 W. 69 St. 

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017 

Tel. namų: 
HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M. 

& 8-9 P. M. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai! 

rmcral nutarti 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

JURGIS VIKIRAS 
Išvežiotejas importuotų gėrimų, alaus, vyno 

ir kitokių 

m 
CLASSIFIED 

2438 West 45th Place Chicago. Dlinois 

Tel. Caluinet 6974 Ofiso valandos 
9 ryte Iki 8 vakar* 

išskiriant sek 
madieniua 1 

- - trečiadienius 

DR. A, P. STULGA 
BANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So, Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

I 

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Offiee Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office-Tel CANa' 0267 
2S59 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Mcys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
TeL CANal 0523 

DR. EDVVARD HERMAN 
KOJŲ SPECIALISTAS 

Fiat feet, arthritis, reumatikas, uleeriai ir kitos kojų 
ligos gydomos. 

Egzaminacija ir pasitarimas dykai. 
Ofisas; 3601 Belmont Avenue 

CHICAGO 

Telefonas; JUNiper 1542 
Valandos: 10 ryto iki 8:30 vakare 

DR.J.J.KOWAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago-

Office Honrs 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundav bv Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedeliomis pncral sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Narni} Telef. PROspect 1930 

TeL CANa! 6122 

DR.S, BIEŽIS 
GVTVYTOTĄp rp OTTTRTTRGAR 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 ir 7—-8 
Seredomis ir NedSl. pa^al sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californta Ave. 

Telefonas REPuMic 7868 

Re«. FROSTMM* 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rozideneiia: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vat vakaro 
TeL Poįflfcrard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTI8TAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tlr Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredo.j pagal sutarti 

Negimusį pakrikštija* ne
mirusį palaidoja. 

Res. 6924 So. Talman Ave. 
Res. tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VV. Marquette Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketv. ir Nedeliomis Rusitarns 

TeL CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

2158 VV. Cermak Road 
Vai. 2 - 4 ir 7—9 vak. 

Ketvergais pagal sutartį 
\ 2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANa] 0402 

Duona verkia tinginio val
goma. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Telephone: BOUlevard 2800 
iftCCDU i ppicu 

• * V I I I U I I Reikalingi prityrę vvrai piaustvti 
L I E T T T V I S A D V O K A T A S I geležis. Taipgi prityrę vyrai sortuo-

ti geležis. Western Papor Grading 
Co. 1101 So. Fairfield Ave. VANr 

Buren 6151. 

PARDAVIMUI JVAIRfS DALYKAI 
Pardavimui naujas refrižeratorius, 
vacuum rleaner, skalbimui mažina. 
Privatus pardavėjas, parduos pigiai. 
7127 So. Talman Ave. 

REIKALINGA DARBININKAI 

T v A T p n q 

^ 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISA8 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAOO. DLL. 
Telefonai MTDway 8880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 

TeL Ofiso BOUlevard 5913-14 
Ree. KBNwood 51«7 

DR. A. J . BERTASH 
Ofiao v*l. nno 1—3: nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street 
Ofiso TeL VIRginia 0086 

Residenee Tel. BEVerlv 8244 

DR. T. DUNDULIS 
* • 

GYDYTOJAS TR OHERURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso V»L: 2—4 ir 6—S p. m. 
Rezidencija 

8939 So. Claremont Ava, 
Vąland.08 9-10 A. M. 

Nedaliomis pagal sutartis 
M I T Ą P A T 

vaL po pietų ir nno I iki S $0 i. & Nediliomia ano 10 iki 12 diena 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
463) So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994 
Rea.: TeL PLAaa 2400 

VALANDOS: 
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

DR. A. J. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRrinia l l f t 4070 Archer Ave 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
n*?*) trntitrti 

Refddenee 
6609 8. Artesian Ave 
PROsneot 3403 

DR. A. J . SHIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFTSAS 
3156 W. 69th St. 
HEMlock 6998 
VALANDOS: 

2—4 popiet — 7—9 vakarą 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti 

Telephone HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6558 South western Avenue 
Valandos: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 
Telephone: REPubiic 9723 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
Panedėllo. Seredos Ir PėtnyČios 

vakarais nuo 6 lkl • ' 
Telefonas OANal li7ft , 

Namai: 6459 S. Rockvvell St' 
Telefonas REPubiic »600 

State 4690 Prospect 101> 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
eS22 So. Westera Ave. 

Valandos: kasdien nuo 8:80 po plet 
lkl 8:80 v. vak. Subatoj nuo 11 iki 

6:00 vakare 
188 W. Kamlolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po piet 

CLEMENT J. PAZNOKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY AT LAW 
' Pardavimui dviejų aukštų namas po 

10707 SO. Mich igan A v e . 4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 

HEIKAI.ATJAMOS DARBININKĖS 
Reikalaujamos moterys sortuoti se
nus skudurus skudurų šapoj. Gra
ži, erdvi, garu-Sildoma vieta dirbti. 
Teatsiftaukia vien tos moterys, tu
rinčios metus patvrimo. Central Pap-
ęr Grading Co.. 126 5 \V. North Ave. 

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS 

Manant statyti sau naują namą ar 
pertaisyti seną, šaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor & Builder, 

6827 So. Maplewood Ave., telefonas 
PROspect 1185. 

PATARNAVIMO STOTYS 

M i m V E S T SERVICE STATTON" 
2335 So. Western Ave., kampas 23rd 
Place, Tel. CANal 3764. Phillips 
" 6 6 " Products ^- Veedol and Qua-
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien aukštos rū
šies Lubrikantai vartojami — In" 
dexed Lubrication. Vic. Yuknes, ma-
nager. 

PARDAVIMUI NAMAI 

CHICAGO 
Telephone PULlman 1293 

CLEMENT J. SVIL0W 
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Salle Street 

Chieae:o 
Telephone CEN"tral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012 

j 2 karų garadžium. Stella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 

i 3764. 

UPHOLSTERINO 

.Rakandų Taisymas 
Pervilkimaa, baldų taisymas, per- ^ 

maliavojirnas, išvalymas. Darbas ga- ^, 
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholstering Co., 327 So. Kedzie 
Ave., NE Vada 7717. 

<F* 
JOKIŲ ąiJODŽIŲ 

\ 

RANGE 

JOKIŲ PELENŲ 

OIL 

Vandens Baltumo ~ Neamirda — Svariai Dega —Lygus 
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FTTEL OIL RAFIN1RIUOTOJO 

ŠIOJ TERITORIJOJ 
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su Olty Sealer 

apžiūrėtąja, saikuotais trakai*. 
KUOMET UKIKJA ALIEJAUS PEČIAMS ŠALKITE 

CANal 2020 

^ 

TRIANGLE OIL COMPANY 
2430 West 26th St., Chicago, IU. 

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS ŠILDYTUVAMS 
PETEE BALSITIS, Manager 

i ̂
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