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SSOLINI PRIPAŽĮSTA ITALO 
NEPASISEKIMUS ETIOPIJOJE

FAŠISTAI IR V ISI ITALAI LABAI 
NUSIVYLĘ NEP A VYKIMAIS

D ik t a t o r iu s  n e m a n o  p a s id u o t i;  
k a r ia u s  i r  to l ia u

[ITA LA I L A K Ū N A I S U N A IK IN O  
R. K R Y Ž IA U S  L IG O N IN Ę

ROMA, gr. 31. — Premje- ADDIS AK ABA, gr. 31. — 
ras Mussolini vakar metiniam Oficialiai paskelbta, kad ita- 
mlnisteriu kabineto posėdyje lai lakūnai vakar su bombo- 
a iširi n o apie italu karo pajėgu mis sunaikino švedu Raudo- 
neveiklumą Etiopijoje. Jo aiš- įsojo Kryžiaus vienetą Dolo 
kinimas oficialiai paduotas apylinkėje — pietrytiniam, ka

|taip* ‘ Iro fronte.
*Visi vedami karai, ypač žuvo visa ligonines tarny- 

Ikolonijiniai karai, absoliučiai ba  fe su pacientais — 8 žve
jį* turi būt sustabdomi kokiam daį fe 23 etiopieeiai. Išliko 
j laikui. Taip yra įvykę šian- gyvas, bet sužeistas, tik ligo- 
Į dien susidūrus su nepapras- njnėg vedėjas dr. F. Hylan-
tais sunkumais kalnuotoj Tig- der.
re provincijoj, Etiopijoj.”  j Hylander pareiškia,

Šis oficialus paskelbimas <kad italai lakūnai tyčiomis 
pasirodė stačiai šalto vandens i atliko tą  piktadarybę, kadan- 
kilaras išlietas ant fašistą jfci ligoninė buvo atviroj vie- 
įkaitusių galvų. Jie mane, t*>j ir  tose apylinkėse nebuvo 
kad Mussolini o legijonai grei- etiopiečių kareivių, kurie bū
tu laiku apsidirbs su Etiopi- 3^ pavojingi italams, 
ja. Dabar pasirodo, kad taip j Pasiųstas protestas prieš

1ŠS1GELB£|USIĘ|I IŠ IROQUOIS TEATRO GAISRO KARDINOLAS RAGINA KATALIKUS 
PRIE ENERGINGO DARBO

BOSTON, Mass., gr. 31. — 
Jo Eminencija kardinolas 
O ’Connell, Bostono arkivys
kupas, kalbėjo (Amerikos kata
likų istorinės sąjungos susb 

I rinkime. Kardinolai įspėjo 
’ katalikus prieš religinio vei- 
! kimo apsnūdimą pažyniėda- 
! irtas, kad “ šį šimtmetį mums 
visiems gerai klojasi, tačiuu

kalai, su kuriais reikės rim
tai susidurti.”

“ Je i mes nesubrusime, kad 
giliau susipažinus su Katali
kų Bažnyčia ir jos istorija 
ir  neugdysirrie savyje entuzi- 
jazmo dėl Bažnyčios, kas yra 
įvykę kitur, gali pasikartoti 
ir  pas mus,”  sakė Jo  Emi
nencija.

Minėta sąjunga surengė po-
priešais mus stovi dideli rei- kyli kardinolo pagarbai.

Šie šeši chicagiečiai gruodžio 30 d. buvo susirinkę minė.ti baisios katastrofos Chica- 
goj 32 metų sukaktuves. Prieš 32 metus vaidinimo laiku pasireiškė gaisras Iroquois 
teatre. 575 asmenys žuvo gaisre. IŠ' sužeistųjų gi dar 30 asmenų daugiau mirė. Šie su
sirinkusieji buvo tarp tų laimingųjų, kuriems pavyko išsigelbėti iŠ to minėtino baisaus 
gaisro. (Acme Photo.) į

PAKEITIMAI KUN, D A - JAPONAI PAGERBĖ KA-: APAŠTALIŠKAS DELEGA-

KATALIKŲ KAMPANIJA 
PRIEŠ KOMUNISTUS

MIENO PALAIKŲ 
PERKĖLIME

TAUKŲ VYSKUPUS

WASHINGTON, gr. 31. — 
U. S. valstybės departamen
tas bendrai su belgų ambasa

d a  paskelbė pakeitimų kun.
nėra. Italų karo pajėgos b u -L a ių tą žiaurybę Tarptauti-■ ^ aini^no PalaiklZ 
v<> p r i v e r s t o s ' s a v o  žy-L 
giavime sušniurusios su ne
pereinamais kalnais, kuriuos 
priešas atkakliai gina.

Tai pirmasis italų vyriau
sybės ofieiaLus pripažinimas 
apie nepavykimus Etiopijoje.
Tas leidžia suprasti, kad su
šiais nepasisekimais slepiama pūga sužnybo visas rytines vasario 25 d. Su 
kas daugiau. Vyriausybė ne- valstybes ir, iš dalies, persi- cator bus nuvežti

j Belgiją seniau padarytame

pūga sužnybo visas rytines 
valstybes ir, iš dalies, persi- 

paduoda kariuomenės n uosto- mete į vidurinius vakarus ir 
lių, išėmus paviršutiniai pra- (pietines valstybes, 
nešimus. Šliejama, kad bu?
tūkstančiai žuvusiųjų ir sužei
stųjų.

Je i iki sausio 1 d. padary
ta nežymi pažanga Etiopijo-

•i«io Raudonojo Kryžiaus een- j 
i trąn Ženevoje.

palaikai iŠ
SNIEGO PŪGA SUŽNYBO ‘ Honolulu, Hawaii, bus paim- 

PUSĘ VISO KRAŠTO jti U. s .  transportan Republic
----------  i vasario 3 d. ir perduoti belgų

NEW YORK, gr. 31. — mokykliniam laivui Mercator,
Audra ir nepaprasta sniegoPanamos perkaso juostoje,

Visur galybės sniego, bet 
daugiausia jo tenka Naujo
sios Anglijos valstybėms.

Naujausiais

į plane.

Kun. Damieno

laivu Mer- 
Belgijon.

pranešimais, ?
je, tai vargiai Pas gera bus 1labiausia nukentėję Atlantiko į 
atsiekta ir paskiau. Už kele- ; pakraščiai. jVakar buvo paduo Į 
to mėnesių Etiopijoje prasi-(ta, had žuvę 1C asmenų. Šian-1 

, dės lietingas sezonas ir  karo ■ dien skelbiama, kad šis skai-

Kun. M. Coopman, Šv. Ko- 
ftrinos bažnyčios KeaJia, Ha
waii, klebonas, oficialiai ly
dės raupsuočių garsaus apaš
talo palaikus.

AUSTRIJOS KANCLERIS 
NORI ĮSTOTI VIE- 

NUOLYNAN

\«P;ikln nieku bfdu nebus gali
m a . K aJ užkariavus Etiopi- 
ją, ims ilgus metus nepapra
stai sunkiai veikti ir  pati Ita 
lija turės susmukti ekonomiš-

/k a i.
Ką- premjeras Mussolini j.Y' 

tikrųjų mano, kas gali .žinoti, 
bet viešai jis skelbia, kad ka
ras Etiopijoje ir  toliau bus 
vedamas, o namie šu visomis 
priemonėmis bus kovojama 
prieš sankcijas, kurios prade-, 
da slėgti tautą.

Žinovai tvirtina, kad prera. 
Mussolini pageidauja greitai 
nutraukti karą gavus palan
kias taikos sąlygaš. Prancūzi
jos premjeras Lavalis duos 
jam pagalbos — po Naujų 
Metų paduos naują taikos 
planą.

e rus yra 
didesnis.

keliais asmenimis

NORI PIGESNIŲ BUTŲ 
KONGRESO ATSTOVAMS

WASHINGTON, gr. 31. — 
Iškeltas sumanymas, kad kra
štą vyriausybės i^sštais pas
tačius čia eilė'7, namų, kur 
kongreso afe^vai galėtų gau
ti pigesniu butus. Nurodoma, 
kad šiandien čia butus ne 
vien yra sunku gauti, bet ir  
nuomos nepaprastai didelės.

ŽUVO TĖVAS
VAIKAIS

SU 4

Jėzuitų vedamų universi
tetų dekanai turėjo konferen
ciją Chicagoj. Tarp kitų da-

_______  'lykų kunigai dekanai nu.spren
TICONDEROGA, N. Y., gr. ^ė įvesti kolegijose kursus ap- 

31. -  Švč. Panos Marijos ka .ie komunistų judėjimo kenk- 
tatikų parapijos klebonas Ismingumą žmonijos kultūrai, 
kun. C. F. Stevens spalių mė- į j rsa  ̂ I)us privalomi vi- 
nesį išrinktas Ticonderoga siems studentams, karių  apie 
National banko prezidentu, ™ nas milijonas lanko jėzuitų 
susirgus banko prezidentui R. universitetus, kolegijas ir vi- 
L. Lockwood. dūrines mokyklas visam kra

šte.
mows. J . M. Gilmore, D. D. j Kim. Stevens, 65 m. amž., i Kunigai dekanai randa, 

Šio vyskupo elekto konse- Šiandien atsistatydina iŠ ban- kad Uk gtndijoirnj8 bus galima 
kracija įvyks čia Šv. Elenos ko prezidento vietos. Jis pa- sutriuškinti Marxo ir  Lenino

KLEBONAS NENORI BŪTI 
BANKO PREZIDENTU

TAS KONSEKRUOS V Y 
SKUPU ELEKTįSEOUL, Korėja (per paš

tą). — Japonai minėjo 25 me
tų sukaktuves, kaip Korėjoj 
įsteigta japonų generole gu- p a u ja s  vyskupas 
hcrnatūra. [Helena diocezijai.

I šios diocezijos
Šia proga generalis guber-į nMWlg> j .  

iiatorius pagerbė tris katali
kų vyskupus Korėjoje už Ka-
talikq Bažnyčios prisidėjimu katedroje vasario m ėli. 10 d. 
prie kraSto kultūros ir  tvar-J ApaStaliSkas delegatas J. 
kos palaikymo. Vyskupai ga-iA Valstybėms, Jo Ekscelen- 
vo pagarltos diplomus ir si- cy a arkivyskupas A. G. Ci- 
dabrines taures. Įcognani bus konsekratorlum.

Kokon sekrator i a i vysk ūpai
dar nepaskelbti.EUROPA TURI 35 MILIJO

NUS KAREIVIŲ

HELENA, jMont, gr. 31. — 
pašiurtas ’ 
Juo yra; 
kancleris |

reiškia:

“ Man pakanka bankinio už
siėmimo. Turiu daug darbo siu 
savo parapija, tad kam čia 
reikalinga vilkti dar pašalinę 

i naštą.”
j Jis pasakoja, kad kaip tik 

Numatomas gausingas vy- buvo iSrinkta8

pragaištingas teorijas, kurios 
šiandien visur plačiai sklei
džiamos siekiant politinių 
perversmų.

skapų dalyvavimas šiose di
delėse Bažnyčios iškilmėse. •

VIENA, Austrija, gr. 30.
• Karo veteranas austrų ini-1 »

litarinis ekspertas gen. Alex Į 
Alexin apskaičiavo, kad pa
sireiškus karui Europoje^ že-l 
mvno didžiosios valstybės g a-; Senatorius 
Ii karo laukan statyti

SEN. BORAH SUTINKA 
BŪTI KANDIDATU

•buvo išrinktas prezidentu, 
j daugybė žmonių pradėjo kr
eiptis pas ji su paskolų pra- 

I švmais. Prašymai buvo- siun- 
jčiami laiškais ir  žodžiu pra-

PADIDĖJO KATALIKŲ 
MOKINIŲ SKAIČIUS

Chicagos arkivyskupijos 
I mokyklų viršininkas kun. D. 
I F . Cunningham skelbia, kad 

j Syta, daugiausia^ per telefoną. *§jmet  katalikų mokinių skai- 
| J is  visiems prašantiems turė-i^.jus žymiai padidėja šios ar-

Borah pagaliau 
apįe paskelbė savo sutikimą siekti 

kandidatūros į prezidentus iš 
respublikonų partijos. Jo šąli- 

VIENA, gr. 31. — Neofi-Į J is  randa, kad tik viena,ninkai k  pradeda .g.
cialiai pranešama, kad Aus- sovietų Rusija gali pašaukti Į VyS|-yti kampaniją
trijos kancleris K urt Schus- karan apie 13 milijonų vyrų, I ’ ’ _________ ____
chnigg, kurio žmona žuvo au- Italija gi 6,500,900, Vokieti-
tęmobilio katastrofoj ir  jis ja  6,000,000, o Prancūzija — 
pats buvo sužeistas, pasiry- 5,500,000.

•35 milijonus karių.

žęs įstoti vienuolynam
300 METŲ BAŽNYČIOS 
SUKAKTUVES INDIJOJEKUBA IŠLEIS SPECIALUS 

PASTOS ŽENKLUS
---------- * 1 1 1 A Indija (per

HAVANA, gr. 31. — 400 paštą). — Vietos katalikai iš
metu paminėjimui, kaip Kd- kilmingai minėja Šv. Rožan- 
bos saloje įsteigtas cukraus Čiaus bažnyčios 300 metų su- 
pirmasis fabrikas, Kubos vy-'kaktuves. Portugalai pastatė 
riausybė nusprendė išleisti 4 ;l>ažnvčią 1633 metais įkurtam

i milijonus pastos ženklų po . miestely vardu San Thome, 
vieną centą. arti Šv. Tomo kapo.

WASHINGTON, gr. 3l. i j0 njgĮrijfeį fead banke laikomi'
k^ryskupijos parapijų mokv- 

pinigai nėra.jo  pinigai, b e t |klo8e. gako, kad tas įvyksU 
žmonių indėliai ir  naudojami :pjrln^  kart  per paskutinius 
banko teisingam ir sklandžiam 'penkerįus metus.
bizniui. Žmonės suprato ban
ko interesus ir nutraukė pa-

PASKYRĖ NAUJUS 
MINISTERIUS

BUENOS AIRES, gr. 31. 
— Argentinos prezidentas pa
skyrė 3 naujus ministerius 
vieton išėjusių iš kabineto 
trijų narių.

j skolų prašymus.

i Kun. Stevens 23 metus čia 
klebonauja ir iki išrinkimo 
prezidentu jis buvo banko di
rektorių boardo nariu.

f P er keturis paskutinius me
tus mokinių skaičius pradėjo 
mažėti ir  tuo reiškiniu nema
žai buvo susirūpinta, pareiš
kia kun. Cunningham.

| Pasirodo, kad mokinių skai 
j čiaus mažėjimo buvo blogį

GALI MOKINTI IR NAMIE laikaL Jau >’ra 8«-
rėliau.

ŽEMĖ UŽGRRJVO 
DARBININKUS

DU BOMBOS SPROGDINA
MOS VIGO MIESTE

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
VOKIETIJOJE

BERLYNAS, gr. 31. — { 
Naujas žemės drebėjimas at-', 
jaustas pietinėj Vokietijoj. | 
Drebėjimo centras, sakoma, 
esąsi Reino slėnyje.

Chicago Heights gydytojas 
d r. R. Spencer patrauktas 
teisman už nesiuntimą savo 
dukters, 16 m. amž., moky
klon.

Tai buvo
Heights taikos teisėjas Da
vid Shapiro gydytoją pripaži
no kaltu ir  jam skyrė 5 dol.

PAŠTAS IR ŠIAUDINIAI 
BALOTAI

MILWAUKEE, Wis., gr. 
iriausias buvo 13 m. amž. Mo- 31. — Žuvo WPA du darbi-

CUBA CITY, Wis., gr.. 31.
— Sudegė ūkininko Floyd 
Dent gyvenami namai, žuvo 
jis ir  keturi vaikai, kurių vy-

SAN FRANCISCO, Cat,
gr. 31. — Mirė pasaul nio ka- 'tina gi su 8 meti) vaiku sun-j ninkai. Žemė juos užgriuvo 
ro veteranas gen. įeit. Tf. jkiai apdegė ir  vargiai išliks i kasant vhną kalvelę. K iti 6 

|gyvt * ’darbininkai sužeistLiggett, 7g m. amž.

WASHINGTON, gr. 31. —
1934 m. Chicago T)emokrat’J Parti0os vadai pla- 

nuoja, kad uždraudus visokį 
šiaudinį balotavimą per paš
tą. Jie randa, kad tuo keliu

'r"“ jvedama tik paprasta'politinėpabaudos. Gydytojas teismo-1 •»
kad jo duktė mokinasi (Pr°Pa6an a-

MIRĖ BUVĘS INDIJOS 
VICEKANCLERIS

namie. j Šis sumanymas iškilo, kai
Dr. Spencer apeliavo ir lai su šiaudinių balotų pagalba 

mėjo. Teismas pripažino, kad patirta  reiškiamas nepalanku-
1 ordas, Rufus tėvai turi teisę vaikus atsiim am as prezidento Roosevelto ad 

’Policija kaltina streikuojan-i Daniel Isaacs, buvęs Indijos ti iš mokyklos ir  mokinti jiUOsĮministracijai ir  nepasitikėji- 
čius metalurgijos darbininkus, vicekaralius, 75 m. amž. ' namie, jei tu ri ištekliaus. mas demokratų partija.

VIGO, Ispanija, gr. 31. — 
Penkios bombos susprogdin
tos įvairiose miesto dalyse.

LONDONAS, gr. 31. — Mi
rė Readingo
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DIENOS KLAUSIMAI

NAUJUS METUS PRADĖJUS

Palydėję 1935 į l ie tu s  į amžinantį, prade
dame naujuosius. Kas buvo praėjusiais žino
me, bet ką atneš naujieji — nelengva pasa
kyti. Pernai pasaulis buvo pilnus neramumų, 
naujų didelių tarptautinių konfliktų pavo
jų, beveik visur siautė ekonominis ir fi
nansinis krizis. Iš to. kas buvo netolimoje 
praeityje, pernai, šiek tiek galime spręsti, 
kad ir šiais 1936 metais pasaulį slėgs maž
daug tos pačios bėdos. Pasaulio valstybių 
valdovai susitiks su touiis pačiomis proble
momis, kurios yra sunkios, komplikuotos. Jie 
turės reikalo su italų - etiopiečių karu, su 
japonų ir vokiečių augančiu imperializmu. 
Reiks vesti tų pačių kovų su šios gadynės 
liga — fašizmu ir bolševizmu, kurie lyg ko
kia gangrena stengiasi apimti vis daugiau 
pasaulio kraštų ir grųso valstybėms revoliu
cijomis ir kruvinais karais.

Būtų gera, jei šiais iuetais, Iiuanties riš
ti tarptautinius konfliktus, gydant pasaulį 
nuo šios gadynės l>olitinių ligų, stengiantis 
palaikyti taikų, pasiprašytų Aukščiausio pa
galbos, pasiryžtų dėti į valstybių pagrindų 
krikščionybės dėsnius ir stengtųsi auklėti 
visuomenę Kristaus mokslo dvasioje. Tai 
yra sųlyga, be kurios jokios pastangos, jo
kios konferencijos pasauliui taikos neužtik
rins.

Tų pati reikia pasakyti ir apiu grąžini
mų ekonominės gerovės. Kol bus leidžiamu 
darbdaviams išnaudoti darbininkus, kol bus 
išnaudotojų ir išnaudojamųjų, kol nubus tei
singo turto padalinimo, tol nesulauksime ge
rovės nei šiame nei kuriame kitame pasau
lio krašte. Čia irgi reiktų vaduotis Kristaus 
mokslo dėsniais ir Bažnyčios nurodymais. 
Kitaip sunku bus išeiti iš tų ekonominių 
sunkumų, kuriuose viso pasaulio valstybės 
yra įklimpusios.

Norint susilaukti visokios gerovės, val
stybės ir Bažnyčia turi veikti ranka rankon. 
Tie keliai, kuriais šiandien eina Sovietų Ru
sija, Meksika ir Vokietija, prie nieko gero 
tų kraštų neprives. Ar aukščiau ar vėliau 
ten bus prieita liepto galo.

I r  Lietuva savo politinį gyvenimų yra 
pasukusi tų trijų nelaimingų valstybių vė
žėmis. Tai negerai, išėjus į kovų su Bažny
čia, silpninamu tautos pajėgumas, demorali
zuojama jaunimas ir bendrai daroma valsty
bei dūlėti moraliniai ir medžiaginiai nuos
toliai.

Mažai mūsų tautui reikia glaudaus su
gyvenimo viduje, didelio moralinio ištekliaus, 
aukštos doros piliečių, kų gali duoti tik 
Bažnyčia ir didelio masto religinis veikimas, 
kuris dalmr Lietuvoje visai be reikalo yra 
stabdomas. Reikia tik palinkėti, kad šiais 
iuetais Lietuvoje būtų užmegztas glaudus 
valstybės bendradarbiavimas su Bažnyčia. 
Kol to nebus, bus stabdoma visokia tautos 
pažanga.

1936 iii. Jungtinių Valstybių gyvenime 
yra svarbūs tuo, kad jais įvyksta įdomūs ir 
reikšmingi rinkimai.

Prezidentas Rooseveltas su savo nauja 
socialine ir ekonomine programa susilaukė 
daug priešų kapitalistų tarpe, kurie, susi
grupavę prie respublikonų partijos, varys 
smarkių kampanijų, tam tikslui nesigailės 
išleisti daug pinigų. Dėl to reikia laukti di
delės politines kovos šiame krašte. Toje ko
voje, be abejojimo, dalyvausime ir mes, lie
tuviai. Labai svarbu, kail politiniam darbe 
sudarytumėm bendrų frontų, kad, kaipo lie
tuviai, galėtume prieiti prie didesnių laimė
jimų, gauti politinį pripažinimų, kokio ligšiol 
nesame turėję. Apie tai pagalvokime, reng- 
kiuiės iš anksto. Misioegaiiiz'.iokini".

Amerikos lietuvių katalikų gyvenime 
svarbiausias jau dabar žinomas įvykis bus 
— minėjimas Lietuvių R. K. Susivienymo 
auksinio jubiliejaus. Tai bus pirmoji iš mū
sų didžiųjų organizacijų, kuri sulaukė 50 
metų amžinus. Ir  centras, ir kuopos, ir aps
kričiai rengiasi tų svarbų įvykį tinkamu 
būdu paminėti. Šiais metais (birželio 29, 30 
ir liepos 1, 2 dd.) bus ir seimas, kuris vadi
namas jubiliejiniu. Jis bus Cliieagoj “ di
džiausiam lietuvių mieste pasauly” , šia pro
ga tenka priminti, kad jau yra prasidėjęs 
LRKSA jubiliejinis vajus, duodantis progos 
palengvintomis sųlvgomis į šių gausingų, 
turtingų ir naudingų organizacijų įstoti.

Nereiktų užmiršti, kad .1936 metais ir 
mūsų veikimo centrui — A. L. R. K. Fede
racijai sueina 30 melų nuo jos įsisteigimo. 
Taigi ir kitos sukaktuvės, kurių negalėsime 
praleisti nepaminėję. Tai turės padaryti aps
kričiai, skyriai ir pats centras, sušaukda
mas paprastu laiku jubiliejinį Federacijos 
kongresų.

Minėdami šių dviejų mūsų didžiųjų or
ganizacijų reikšmingas sukaktis, savaimi sti
prinsime jų veikimų. To mums kaip tik ir 
reikia. Kiekvienas sąmoningas lietuvis savo 
naujų metų rezoliucijose pirmoje vietoje, tu
rėjo pabrėžti, kad no tik priklausys prie 
lietuviškų organizacijų, bet bus aktyviu jų 
nariu, su pasišventimu darbuosis lietuvių 
tautos ir visuomenės gerovei. Šie metai tu
rėtų būti geresnio mūsų susiorganizaviiuo, 
uolesnio ir didesnio religiško ir tautiško da
rbo metais. Taip pat turėsime parodyti dau
giau susirūpinimo .jaunimo organizavimu ir 
auklėjimu. Y’patingu būdu reiks paremti lie
tuviškas pradžios ir vidurines mokyklas, ve
sti jas dar lietuviškesne kryptimi. Reikia 
manyti, kad nepamiršime stiprinti savos, lie
tuvių katalikų spaudos, kuri begalo svarbų 
vaidmenį vaidina visame mūsų religiniame 
ir tautiniame gyvenime.

Čia pažymėjome lik keletu žymesnių rei
kalų, kuriais teks. rūpintis šiais metais. Vie
la neleidžia visus viename straipsnyje sumi
nėti. Mes žinome, kad jie iškils palys sa
vaimi ir tuomet į juos turėsime atsiliepti ir 
jiem.- padirbėti.

Tuo tarpu linkimo visiems būti suma
ningais Bažnyčios ir tautos nariais, ištiki
mai eiti saCo religines ir tautines pareigas, 
nebūti pasyviais katalikais ir ištižusiais lie
tuviai.*  ̂ liet susipratusiais, aktingais.

Pennsylvanijos Įstatymai Liečiantys 
I

1 hono atimti administratoriaus
1855 m. Pennsylvanijos le- tik parapija, kaipo moralia teises arba net ir iš klebonu- ■ 

gislatūru pravedė įstatymų vi- asmuo, yra atsakominga už vifno už prasikaltimus praša- 
soj valstijoj, pavedant para- atmokėjimų parapijos teisėtai liuli.

'šaukti nuo jo ir iš jo ypatiš- taipogi vyskupas tiri teisęi 
kos savasties atlyginimo už jeigu nori, tuos klebono pa-: , 
parapijai padarytų skriaudų gelbiniukus prašalimi. Vienok ’ 

įišrbikalauti; ir tokiam atsiti- toki asmens nebus trustisai. Z. 
įkiljie vyskupus guli nuo kle- Phila., Lapkr. 2ž, 1933.

Dionysius Kard. Dougneny, 
Arkiv. Pliila. Diecezijos

Kardinolo autorizuotas
vertimas

pijos nuosavybę valdyti ii 
kontroliuoti svietiškiems pa
rapijos nariams kiekvienoj ]>a 
rapijoj. Svietiškiems parapi
jos nariams buvo duota teisė 
išsirinkti parapijos viršinin
kus ir atstovus, kurių didžiu
ma turėjo būti svietišklai; jie 
vardu parapijos turėjo teisę 
parapijos nuosavybę valdyti 
ir kontroliuoti.

1935 m. Pennsylvanijos le- 
‘ gislatfira pataisė anų 1855 m. 
įstatymų šiuo 160 aktu: “ Pa
keičiant būdus laikymo’ nuo
savybės užrašu, ir kontrolę 
judamos ir nejudamos para
pijų nuosavybes iki šiol arba 
ateityje įgytos, paliktos arba

užtrauktų skolų.

Klebonas yra atstovu ma
rulio asmens parapija vadina
mo; jis sulig bažnyčios įsta
tymų valdo parapija ir  jos 
jiuloinų ir mejudomų nuosa
vybę.

Vienok, delei aiškesnro su
pratimo jo valdžios ir prie
dermių kaipo adininiatrafo-'

Žodžiu sakant: po valdžia . n >i ■ nTlilI/llio
šventojo Tėvo ir po priežiūra RUNs A. P. MARTINKAUo 
vyskupo, klebonas atstovauja
parapijų paprastam valdyme 
parapijos judamos ir nejuda
mos nuosavybės, bet jis nega
li 'teisėtai ir leistinai atlikti 
nepaprastus administracijos 
darbus be vyskupo leidimo.

PAGERBIMO BANKIETAS
Ateinantį sekmadienį sau 

šio 5 d. įvyks tas seniai Inu 
kiamas bankietas kun. Ylai 
tinkaus 15 metų kunigystė 
sukaktuvių paminėjimo ban-

Svictiškiai parapijiečiai ne- kietas Shoreland viešbučio
riaus, yra reikalas pažymėti turi jokios teisės, nei sulig gražiame Crystal Ball kaiuba- 
skirtui::} tarpe paprasto ir bažnyčios nei suiig valstybės. ryje, Chicagoje. 
nepaprasto administravimo. įstatymų, prie savinimosi, ko-1 Bilietus galima gauti ir vie-' 
sulig to koks yra jo veikimas- ntroliavinio arba administra- tas rezervuoti; ‘Draugo’ red 
paprasto arba nepaprasto po- vimo jokios judamos ir neju- Ganai 7790, Biįdgeporte Gnu 
būdžio. . damos parapijos nuosavybės, i krautuvėj, 901 W. 33 St., tel.

Visados po priežiūra aukš-į Todėl, taip vadinami trusti- (Boulevard 2426, pas komisi- 
tesnės valdžios ir sulig mu-o- etai arba komitetai, kurie pas- jos nares: B. Balienė, telet. 
domų bažnyčios įstatymų, kle įkirti, del kontroliavimo bei Wentworth 0418, B. Bytan- 

a tiitjjc  įgytos, paliktos a rb a . |)(,nas a (|;eka paprastus act-'administravimo bent kokios tienė, Englewood 7247, Town 
' .  1 ministratoriaUM uždavinius '■ parapijinės nuosavybės, yra of Lake Kiučinų krautuvėj,

' parapijos kasjjjjk j ujamos ir nejudamos neteisėti ir turi būti prašali- Laf. 5469, pas Mališauskus,
I l'*yt,Jos ’ parapijos nuosavybės, kada nti. 'Rep. 3411, Marquette Parke

taip kud sulig dabartinių Po- galIgoja jr pa-į Vyskupas vienok turi teisę,rpas di. J . P. Poškų tcl. llein-j
nnsylvanijos \a s ty  ės daro paprastas reikalingas pa. jeigu jis matytų reikalų, pas- lock 2374. Rengimo komisijų
inų, savastys ir ontroe ju. saugiai laiko nuosavy- kirti vienų arba daugiau as- ir, pats
t a n ių  i i  nejui amų nuosa. ;  . j)-s ujįragUSj ,-enku visokias menų klebonui į pagalbų vai- t
nų tun  m i p u t a i in Plie fįnansjnes parapijos įplaukas; dvine parapijos nuosavybės; vykstant i šias retas iškilme 
bažnvtiuiu įstatymu kiekvie- . . . . . .- . . .  _ kaip tai: įeigas nuo p a v ap ąs;----------------------------------------------------------------------- ------

■ perduotos dėl naudo: 
kokios hažnyčio: 
arba religinės

-elebrantas kun. An- 
laukia savo draugų at-

. nos atskiros religinės Ronfe- 
į sijos.

Imant domėn Peunsylvanl- 
į jos valstijos civilių įstatymų 
: pakeitimų, yra (ubai svarbu 
i žinoti, kaip katalikų bažny
čios įstatymai patvarko dalv- 

' kus, liečiančius bažnytinės 
nuosavybės savastį ir  jos kon
trolę, inimant parapijų nuo
savybę, apie kurių sekančios 

! pastabos daromos.

kapinių, metines duokles, au- i 
kas bažnyčioje bei už bažny- į 
čios per taip vadinamų para-: 
pijos lankymų, taipogi kada; 
jis išreikalauja atlyginimų už , 
parapijai padarytų skriaudų : 
ir taip panašiai. • -

Čion ga! bus gera pastebė-; 
ti, kad sulig Pliiladelpiiijosi. 
diecezijos įstatymų, klebonas:
gali kas metas iš parapijos1 PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nežinau, ale pekla — daugiau-
įpluukų net ir nepaprastiems' . . t _____  ,sia.

išleisti: ’ -----------
Skelbiama, kati netrukus atvyks Lietu

vos pavasarininkų organizacijos atstovai. L. 
Vyčiui rengiasi tinkamai juos pasitikti. Ka
dangi Lietuvos katalikų jaunimo atstovai 
žada lankylis visose mūsų kolonijose, dėl to 
svarbu, kad ne tik jaunimas, bet risi juos 
nuoširdžiai pasitiktume. Tai daug padės prie 

į išplėtimo mūsų bendradarbiavimo su Lietu
vos visuomene.

Lindberglio išvykimas Anglijon apsigy
venti, Jungtinių Valstybių visuomenei pa
čia eė tokį smūgį, kad vis dar negali nuo jo 
atsipeikėti. Reikia pasakyti, kad toks smū
gis šiam kraštui buvo reikalingas. .Jis sukė
lė ne tik -daug kalbų, bet ir rimtesnio susi
rūpinimo tuo, kas darosi šiame krašte, bū
tent kriminališkų nusižengimų didėjimu, va
romu jaunimo demoralizacija spaudoje, te
atruose, filiuose ir t.t.

LIETU VĄ APLANKIUS
________Rašo L šimutis _________

POLICININKO AŠAROS

Sekmuilienį drauge su broliais vyksiu į 
Šilalės bažnyčių. Bažnyčia, kaip anų dieną 
rašiau, gotiko stiliaus, graži ir erdvingu. 
Jos aukštas bokštas toli, toli matyti. Tų die
nų žmonių nedaug lesuvažiavo, nes daug ši
lališkių išvažiavo į atlaidus, kurie buvo Tau
ragėj ie Kvėdarnoj. Namie buvo pasilikęs 
vienas žilagalvis klebonas kun. (Ir. Galdikus. 
Nors nebejaunas žmogus, tačiau akylai su
kinėjosi po bažnyčių.

Pri š sumų buvo procesija aplink bažny
čių. Tos procesijt ■ Lietuvoje visuomet man 
patikdavo. Patiko ji man ir dabar. Kunigas 
iškilmingai neša Švenčiausįjį, lydi minios 
žmonių, aukštame bokšte gaudžia varpai, 
skamba ministranlų varpeliai, nešama visa 
eilė bažnytinių vėliavų. Tai sudaro gražų, 
jaudinantį įspūdį.

Po pamaldų aplankiau klebonų kan. dr. 
Galdikų, su kuriuo pasikalbėjome įvairiais 
mūsų tautos reikalais. Jisai žmogus šviesus,

Naujų luižiįvčios įstatymų .. .'  • , , parapijos reikalams
kanonas 1499, purugralas 2,;^.. be ^ .skupo leidimo.- Naujų Metų sutiktoms Ci- 
S“4 v a š t y s  bažnytinės m J  K,c aukščiau buvo P ^ y J ^ i Z r S ^ k S ' S ^

savvbės nriffuli do valdžia au- ta Ūsai nekliudo saugumo de-» , .ueilistę paštui lakai seiliau. nvt pnį,uii pu YJUU4W ° . se rupuzines asaros per barz-
ksčiausio Ana^talisko* Sosto tei diecezijos kanceliarijoje • 2 « «.:i _imliau, iu jipuMuuMvo a m u . j .i .i varvėjo ne tik vyram:
autoriteto, tam moralini as- taikyti, parapijos dokumentus,
meilini, kuris teisėtai tų nuo-!būtent: nuosavybės u ž r a š u s ,^ "  pri(t to,.il} 
savybę įgijo”. (Dominium bo-,insurance poliudijimus,_para- visados sėdi ir  šėtonas.

Marksas, higelsas, paskui

siiorijo, kad cicilistai šiur vra 
varvėjo tik v>-rams, vh.tę j. ln01lJ.ių (,a;jar

irjncrgmoins ir mote-, už- jo kad ciciiistai vh,v
sta menkėmis. Ana, Pitsbur-

norum sub supreama aucto-įpijos investmentų certifikatus' bX u 1d
|  r  Kad k ro n a 's  teisėtai ir‘ Si“ die’ P ū .P ^ a v o n ė s  lai-įlias atbėgę J  du

leistinai galėtų atlikti „epą- l L - tai: Bakanas L “ ®18’ P“ -

ritate Sedis Apostolicae, 
eam pertinet mofalciu perso
nam, quae eadeiu vonn l e g i t i 
me acquisiverit). įprastų parapijos nuosavi x-s ,>ruos gu plyžusiais pa.į

Moralia asmuo klausime pa- valdymo darbų, kaip tai: ne- kaugiaig uuo hojlld3kų dasily-
rnpijinės nuosavybės yra pa-i 
rupija. Savininku parapijinės 
nuosavyliės judamos Ir neju
damos, nėra diecezijos vysku
pas, nei parapijos klebonas, 
nei svietiškiai parapijos na-

jiaprastns užpirkimus, staty
bų bei atstatymų parapijos

tčjimų, kiti bus saliunų florų 
burna išmozoję ir išbučiavę,

mosis, sako,, rėkavo, o pasta
rasis, kaip monkė, krėslais 
šokinėjo.

trobesių, pervedima, pardavū. .* ’ . , , . • kiti krėslais pasisveikinęmų, užtraukimų paskolų ir

riai, net ir visi kartu imant toų.
k a ip o  agregacija, bet vien tik 
moralis asmuo bei liūtis, pa
rapija vadinamas, yra savi
ninku minėtos nuosavybės, ly
giui taip kaip miestelis, g'-lž- 
kelio korporacija, yra savini
nkais miestelio arba korjiora-'

tam jMinašiai, jis privalo tu
rėti diecezijos vyskupo leidi-

Jeigu klebonas valdydamas 
parajiijos nuosavybę per ap
sileidimų jaidarytų parapijai 
skriaudą arba kokį nors pm 
rupijai prigulintį daiktų su
gadintų; vyskupas sulig baž
nyčios įstatymų turi teisę

ti iš didelės meilės peiliais 
savo griešnus kūnus ravidavo- 
jų ir kitokių celebracijų atlai
kę. Tų ir -kitokių celebrantų 
ir mažiau skaudančių galvų 
ir  mergaičių, kurios sveikin
damos naujus metus sykiu at
sisveikino su savo vainikė
liais, gaištimi vagonais vežti. 

Kas ir kiek per naujų me

Vos sulaukęs Kalėdų Pily- . 
pas Trumputis brakšt ir apsė 
žeuijo. Ant rytojaus n®’ 
į šapų Trumputis saku bosua^

— Mister bus, prašau iimii 
nors kiek pakelti 'algų, nes aš 
apsiženijau.

— Negaliu, — atsako janc; 
bosas. — Už nelaimes, ne iš 
mūsų priežasties, kompanija 

‘ neatsako.

vijos nuosavybių. Todėl, vien priedermę-jį atsakomybėn pa-;ttj celebracijas bus pelnęs — - en *̂”na*s Liuikis su
__________ ;----------------------------------------------------------------------------------------- ■_________ Beniu Tabakaiėiu piktai su-
gerai orientuojasi šios dienos visuomenės 
reikalais, dėl to su juo pasikalbėti buvo į- 
donui.

Mums besikalbant atėjo Puvasariiiinkų 
kuopos Šilalėj atstovas kviesti mane į su
sirinkimų, kuriame buvo minima Lietuvos 
kariuomenės įėjimo į Vilnių (1920 m.) sū- 
kaktuvės. Nuėjom. Parapijos salė prisiriiiįko 
pilna žmonių. Susirinkimų pradeda jau/ias 
pavasarininkas. Kalba karštai, patrijotiškai 
apie Vilniaus reikalus. Kalba dar keli jau
ni kalbėtojai. Prašo ir manęs kalbėli. Atsi
stojęs prieš žmones, matau, kad prie salės 
durų stovi policininkas. Ylat, dabar Lietu
voje tokia tvarka: kiekvienam susi' nk'ilūv 
turi dalyvauti policininkas.

Pradėdanias kalhčti, .pažymėjau, kad sibarė.,-Dalykas ėjo apie 2o 
man visur Lietuvoj smagu ir malonu būti, dol., kariuos Linkis Tabokai-, 
b 1 Šilalėj smagiausia ir maloniausia, nes eini luivo paskolinęs, 
čia gimiau, vaikystės dienas praleidau, čia — Jiiu penktų sykį prašau, 
tėvai, giminės, viskas taip miela, artima, į kad grąžintum man paskolų; 
savu. čia tėviškė... Kalbant apie Vilnių. api * ,juk jUts žinai, kad dabar 
Aušros Variusį Gedimino Kalnų ir Įeitas mfl- bl į ,aikai K vgi Uos 
sų senosios sostinės brangenvlies. susijaudi- -»
linu. Lą. greit.- pastebėjo publika, del to ir  
ji susijiįudino.1 Pažvelgęs į duris, ptunaėiau
kad ir polieiantas šluostos akis, vadinas, ir , . . «
jis verkia... Pamaniau, turbūt protokolo j is . *s‘uou,s s.'kius as pr.i- j 
nerašys, dėl to čia drųsiai galiu kalbėti.;®*® J*VVS jwskolos, o taure < 
Taigi j ’iniijj karių savo gyvenime mačiau:8** *'* penktų sykį prašai 
verkiant polieuiiiikų ii- tai buvo mano tė-.niaiųi8 paskolų grųžiuti.' Tnri 
Y’iškėj. - • . ri į da tris sykius prašyti. ’> L

— Aų aš manau! — atsa-tl 
'ikė Ttbokaitis. — Aš rnuuuu
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KOSTAXTAS J.

LIBERALIZMAS YRA 
PAVOJINGAS

žnyčia pripažįsta Nuogybę 
taip: kad kiekvienas žmogus 

—  į turį teisę turėti miosavynę:
Kokioje pras-! namų, drapanas, valgį. Bet 

suprask, Kaulai, jei tu • turi 
teisę turėti, nuosavybę, tai aš 
turiu priedermę nekabyties,

ibai gražiai ir linksmai. Nors 
oras buvo labai šaltas, tačiau 

' D. Žengimo bažnyčia buvo

P . R A ,  77 n . ,A  S

paminėti. Sutinka visi ir  pa- pšsiskirstant po šio pirmo su
taria, kad vasario 16 Lietu- 1 si rinkimo, paskirta nauji ma- 
vos nepriklausomybės dienų ršalkos 1936 metams: Jonas 

pilnutėlė žmonių per pirma-! tinkamai ir iškilmingai pami- -Gailys, Stasys Pakrosnis, Jo-

KAULAS:
m ėję Katalikų Ratnyčia su-j 
pranta laisvę ? Į

JONAS: — Dievas sutvėrė j 
žmogų ir davė jar, protų i r i J,eimti tavo “ '“wavybcs, no- 
linosų valių. 2n>op« vartota- h " 1**  tvarko*- SnPra*k’ 
mas protą surandu ka, jTa ' turSti Piln* HtKWybc, ,aI tan 
gera ir  kas yra bll-ga. Turi ,nri b,1ti teis<',!i i r  P ^ e rm ė s . 
linoan: valių ar blogų, sau ski- Ištaikyti teises. Kadangi- Ii-- f  
rtis ar gera. Turi liuesų valia ! ',eralai " ‘‘P’-ipažjsta trnsių ir 

H r aualėmv pildyti w  ne. Kni I tai jie yra tvnr-
•> vienu iš svarbiutisių ir di- kos ardytojai
kuisių žmogau.* priedermių 

.. ra apturėti amžinųjį gyve
nimų, bet žmogus yra huosas

naikintojai 
i . Ii uosy bes, nes nebus ten Jiuo- 

sybės, kur nebus tvarkos.
KAULAS: — Tiesa, medžią 

skirtis amžinųjį gyvenimų da-’ giškuose dalykuose, net ir  li
ngu je. ar amžinųjų bausmę J beralai supranta, kad tvarka 
pragare. j turi būti pasaulyje, bet kodėl

KAULAS: — Čia aš supra
ntu yra dvasiška liuosybė, bet 
ar Bažnyčia pripažįsta fiziškų 
liuosybę?

ir

i sias Šv. Mišias vidurnaktyj. 
I Stovinčiųjų buvo pilni Earn- 
'p a l Betliejaus tvartelis ypač 
(skoningai buvo šį mot parėdy-i 
I tas. Tai Petro Ročkaus dar
ybas. Jam gelbėjo Vladas Mar- 
cinkevičia, Kazimieras Liau- 
daiKkis ir vargonininkas Sta
sys Alukonis. Kalėdų grėsmės 
maloniai skambėjo, žadino 
prie maldos, prie susikaupi
mo, priminė nekaltų! jaunys
tę, tėvynę Lietuvę, ir kažkoks 
ilgesys a r  liūdesys varstė krū
tinę. Atydžiai išklausę klebo
no linkėjimų linksmų Kalėdų 
visi susikaupę meldėsi. Num

dauja, kad paskaitymėlių ar
ba prakalbėlių vakarus pra
dėti.

Taipgi užjausdami svarbų* 
katalikiškos spaudos, visi su
tinka, kad reikia surasti vy
rukų, kuris lankydamas Pitts
burgh© ir apylinkės lietuvių 
namus platintų katalikiškų 
spaudų. Nužiūramas jaunas 
vyrukas Kazimieras Skreblš, 
kuris sutiko lankyti namus ir 
platinti katalikiškų spaudų.

Taipgi visi atstovai pareiš
kė reikalingumų jungtinio 

Betliejaus tvartelio dvelkė ne-: choro ir reikale visi pasižadė-

nėtl a nas Palmeris ir Jonas Laukai-
Atstovai užgina ir  pagei- tis. Taipgi ir  patsai komite

žemiškas ramumas, kurio pa
sauliui taip trūksta. Pasaulio 
Sutvėrėjau, išmokink mus 
Dievą ir artimų mylėti, o nė

jo jį' remti.*
Atstovai visi išreiškė pagei

davimų, kad vietoj pikniko,

tas pasiskirstė pareigas. Juo
zas Navickas, kaipo gavęs di
džiumų balsų vadovaus įvai
riose darbuotėse, Pranas Ži- 
mantis raštininkaus. Komite
to kambarius prižiūrės ii* tva 
rkys Adomas Joškūnas, jts 
taipgi vadovaus “ unijai? ir 
prižiūrės Adomo sodo tvar
kos per vasarų. Bus “ unijos” 
pirmininku. Jonas Oubls ir  
Stasys Simonavicius tvarkys 

unijai ’ ’ pasilinksminimus 
poilsio laiku sulig jos prižiū- 
rėtojnus nurodymų. Petras 
Barškėtis prižiūrės politikos 
reikalus, Antanas {Sikorskis 
visokių meisterystę, o Jonas 
Skystimas elektrikos šviesų

ges, kad tos pačios sugrįžo. 
Aukštesnioji mokykla prasi
dės tiktai Trijuose Karaliuo
se. Keikia pastebėti, kad mū
sų ankštesnės mokyklos, kaip 
bernaičiai taip ir mergaitės 
įsirašo į suaugusiųjų chorų. 
Tai labai gražus ir  girtinas 
darbas. Sausio 7 d. Šv. Kazi
miera choras su aukštesnės 
mokyklos mokiniais perstatys 
operetę “ Šventoji Naktis” . 
Tai pirmų syk mūsų aukštes
nės mokyklos mokiniai įeis į 
tokį veikalų. Jei pasiseks, tai

be abeją tokių perstatymų pa 
sirodys ir dažniau, ta t reiktų 
visiems tų jaunuolių darbų pa 
remti ir  tuomi juos labinu pa
skatinti prie darbo. Šaltis 
kaip sugriebė Pittsburgh^, 
taip ir šaldo jau antra savai
tė, ir nei kiek neatleidžia. 
Brrrr, kaip šalta... Net mūsų 
laboratorijoje žuvis puode su 
šalo. Džio nei dinamitu ne
galėjo ledų pralaužti. Z.

6ARSINKITĖS “ DRAUGE”

reikės mums betiksliai klai-Įlabui Federacijos apskričio, 
džioti, tuščius izmus garbin-

parengti pramogų kortavimo ir  dratus. Reikia pažymėti,

ti ir  be naudos žūti.
Per Kalėdas po paskutinių

jų Mišių tapo pakrikštyta A- 
ntiZno Andrikio dukrelė var
du Betrice - Valeria. Krikšto 

.tėvais buvo Juozas Yocius ir
JONAS: -  Tikėjimo daly-j Grasilda Nagreckienė. 

knose nėra jokio varžymo, ti- . ,  . . .
k tai yra tvarka. Tikėjimas

I yžmogus negalėtų būti liuoses- 
nis tikėjimo dalykuose?

"  LINKIME MŪSįJ PRIETELIAMS IR RĖMĖJAMS '
LAIMINGI! NAUJŲ METŲ

SOUTH SIDE, PITTSBURGH, PA.

C. J. WOSHNER, Real Estate & General Insurance, 
2013 Carson Sreet.

WOSHNER BROS., Vyrų ir Vaikų Drabužių krautuvė, 
1514 Carson Street.

POLITHANIA STATE BANK, 1910 Carson Street. 
LITHUANIAN BUILDING AND LOAN ASSOCIA

TION, 1910 Carson Street.
K. J. STRAVINSKAS, Čeverykų Krautuvė, 1814 Car- 

son Street.
EDWARD SCHULTZ, Lietuvis Advokatas, 519 

Smithfield Street.
A. WENSLOVAS, Graborius, 2128 Carson Street. 
STANLEY SIMONAVICIUS, Valgomų daiktų krau

tuvė, 2100 Carson Street.
JONAS CHUBIS, Valgomų daiktų krautuvė, 2331 

Carson Street.
JOHN MILIUS, Automobilių Mekanikas, 234 Atwood 

Street.
JOHN PETRAITIS, Fotografistas, 1710 Carson Street. 
FLORENT RODGERS, Lietuviškas Restoranas su gė

rimais, 136 South 21 st Street.
JOSEPH KIZIK, Lietuviškas Restoranas su gėrimais, 

1828 Carson Street.
DAN IR PETRAUSKAS, Lietuviškas Restoranas su 

gėrimais, 2318 Carson Street.
CHARLES PIKELIS, Valgomų daiktų krautuvė, 629 

54th Street.
WALTER J. CHAPPLE, Lietuvis Duonkepys, 1817 

Carson Street.
BIRMINGHAM FIRE INSURANCE COMPANY, 1812pact i oręnn a
NATIONAL LIBERTY FIRE INSURANCE CO. OF 

AMERICA, Grant Building.
GEORGE YOUNG, Lietuviškas Restoranas su gėri

mais, 1719 Carson Street.
JOSEPH WENTZ, Lietuviškas Restoranas su gėri

mais, 2019 Carson Street. .

NORTH SIDE, PITTSBURGH, PA.

FRANK DARGIS, Valgomų daiktų krautuvė, 914 Cha
teau Street.

PETER PIVARONIS, Duonkepys, 1432 Juniata Street. 
JUOZAS K1ZIS, spaustuvninkas 1121 Pennsylvania

Avenue.
POVILAS BAJORAS, Lietuviškas Restoranas su gė

rimais, 1100 Pennsylvania Ave.
VINCENT ZEDLER, Lietuviškas Restoranas su gė

rimais,. 110 Pennsylvania Ave.

WEST END PITTSBURGH & MCKEES ROCKS
ADOLPAS PALECKIS, Valgomų daiktų krautuvė, 

401 Stadium Stfeet.
IMBRAS IR SERDZIKAUSKAS, Valgomų d a į k t  ų 

krautuvė, 407 Stadium Street.
JOSEPH PASKAUSKAS, Valgomų daiktų krautuvė, 

318 Chartiers Avenue.
ANTANAS URBONAS, Lietuviškas Restoranas su 

gėrimais, 214 Tabor Street.
KAZIMIERAS ZABELA, Lietuviškas Restoranas su 

gėrimais, 3403 West Carson St.

HOMESTEAD

ANTANAS KATILIUS, Auksinių, daimantinių ir mu- 
zikališkų daiktų krautuvė, 505 East 8th Avenue, 
Homestead, Pa.

VINCAS KRAUZLIS pirm. Keystone Casket Co., 
Lietuviška grabų dirbtuvė, 229 East 6th Avė., 
Homestead, Pa.

ALEXANDER MEAT MARKET, Valgomų daiktų 
krautuvė, 330 East 8th Ave., Homestead, Pa.

JONAS PUSKUNIGIS, Valgomų daiktų krautuvė, 401 
East 5th Avenue., Homestead, Pa.

JONAS GREBLIŪNAS, Valgomų daiktų krautuvė, 
1601 McClure St., Homestead. Pa.

JERRY NAUJOKAS, Valgomų daiktų krautuvė, 129 
West 4th Avenue, Homestead, Pa.

DUQUESNE, PENNA.

IFONAS KUNDROTAS, Valgomų daiktų krautuvė, 
305 Hamilton Avenue.

kad šitame susirinkime daly
vavo taipgi ir  kun. Skripkus, 
seserų kapelionas ir uolus mii 
sų parapijoje pagalbininkas. 
Užsibaigus susirinkimui visi 
patenkinti ir  pakeltu ūpu iš
siskirstė su geriausiais pasi
ryžimais. Čia reikia dar pri
minti, kad sulig Pittsburgho 
vyskupystės surėdimo klebo
nas yra komiteto pirmininku 
ir parapijos iždininku. Dieve 
jiems visiems padėk meilėje j ir vienybėje pasidarbuoti di

desnei Dievo garbei sielų iš
ganymui ir parapijos naudai 
Kame meilė ir vienybė, ten 
ir Dievo palaima. N. ir P.

Federacijos apskričio valdy
ba pasilieka senoji, bet kun. 
A. Jurgučiui atsisakius, iš- 
rinktas kun. M. Kazėnas ir 
padidinus valdybų išrinkti da
rbštūs vyrukai iš North Side: 
Stanislovas Steponkus ir Mar
cinkevičius.

Pittsburgho žinių Red.šta i ir  Nauji Metai. Kuo
met skaitysite šiuos žodžius 
1.936 metai jau bus prasidė
ję. Kų jie mums žada? Kų. 
jie mums atneš?.Ar laimę, ar 
skurdų? Ar pasisekimą ar va

fuel žmogus nei a Jiuosas “ ■*! . . . . .  ■ - rga ir  sielvartu Jei aludė ieL . .  1. ?:ir puvęs, tas ir greitai nugriu- . ojeivorių. u u  .uiuueje
tr jli  kų tik jis non . , , . . . . . .  tupėsi, niekus tauzysi, niekus
JONAS: -  Kaulai, nesu-10 kokios yra pasekmės iš to? Trock!o bal7Z9 B ^-
TOti reikšmės liuosybės. Ar-'.Kada žmogaus protas tampa ,nns1' PasiIiksi .tokiu pat a- 
itada vadinsi Jiuosybe, ka-J apdrumstns netikros linosy- jvin£a,viu> kaip ir  pernai bu- 
j žmogus paėmęs šautuvu ir Į bes purvais, tada jo širdis vai- Jei Betiki> Paklansk P " *  
p  ant gatvės ir  šaudytu, i pradeda neapkenti tiesos. Ta-įK«mp.ninko, jis  tau ižtlumo- 

. į l f tiric Dievo, tiek ar- j* ■
liuosybė, kada galėtum eiti ir J timo išgamoje' jo krūtinės.

JONAS: — Pilnoje prasmėj j 
’pripažįsta: kad žmogus bū tų■ 

iuosas: kartu kūnu ir dūšia. -

nėra po prievarta, tiktai yra 
Dievo dovana, kuri nori tikė
jimų užlaikyti, privalo tvar-į KAULAS: .. .

. . . u i * .; kos laikytis. Kas lik pradeda'h pripažįsta Jiuosybe, tax i . • , , . \  ., _ . v . * ‘ • cvvniftn’ f lziiiM m on Ii «n.
fdeJ žmogus nėra Jiuosas — 
ryti kų tik jis nori?

Jeigu Bažny-j
IŠ ŠV, KAZIMIERO PA- 

■ RAPIJOS DARBUOTĖS

1
Praeitų sekmadieni musų 

džiakonas kun. J. Greiner, V. 
F. po Mišparų, prisaikdino 
naujus Bažnyčios komitetus: 
Juozų Navickų, Pranų Z’inan- 
tį, Jonų Čubį, Stasį Simona- 
vičių, Petrų Barškėtį, Jonų

ft-H'fedč Ufck 2.
timo išgamoje . _______

plėšti svetimų turtų, pamatęs j Tadu. nebejaučia Dievo teisy- FEDERACIJOS APSKRIČIO
pas kitų daugiau? Ar tada su- t bes, nebesihaugina nei praga- 
prasi liuosybę, kada galėtum < ro, nei troškftnu rangaus. Ta- 
imti svetimų moterį ir  g>*v*en-Ida jis (liberalas) aebesiriipi- 
ti su ja? Kaulai, tai čia visų:na dvasiškais dalykais, tik 
liberalų yra didžiausia klai- vien pasiduoda jausmams ir 
do. Pagal liberalų supratimų > juos pilnai užganėdinti. Tada

M ETIN IS  SUS-M AS

f-
liuosybės, ar tau patiktų, kad j jis ieško laimės ten, kur jos 
tavo kaimynas paėmęs šauni- Į nėra. Trida mėgsta tenkintis 
vų ateitų prie tavo durų ir i suktybe, skriaudose, girtuok-

| ‘4pūkšt”  tau j pilvų? Ar tau Jystiso, net ant galo prieina
patiktų, kad tu turi $100, atč- j prie kriminaliŠkų žmogžudys-

F jęs nepažįstamas, tinginys, gi- cių. Kaulai nūdieninis gyve- 
rtuoklis, atimtų nuo ' tavęs į mints faktiškai prirodo da-

r
;$50? A r tau labai patiktų, bartinių liberalų darbūs, bai- 
Jkad koks bedievukas, libera
las atėjęs tave išmestų iš na-
mų irlite r in i?V  • KAULAS: —  Nu, tokioje 

Sųsinėje • nebebūtų lluosj bė ,.
j efc anarchija, betvarkė.- 

JONAS: — Tiesa, tie. Ru- j
■ rie nepripažįsta Katalikų Ba-
■ žnyčios liuosybės, ta i.tik . ir B geidžia liefcvarkės, 'grobimo į 
A .svetimų daiktų. Katalikų Bu- •

gyventu su tavo lim-

Pirmadieni, sausio 6 d. Tri
jų  Karalių šventė. Toje šven
tėje .yra paprotys šventmti 
auksų, myrų ir  kodylų*, atmi- 

Skystimų, Adomų Jaškūnų ir jnČiai Trijų Karalių atneštų

Gruodžio 29 d. Pittsburgho 
Federacios apskritys laikė me 
tinį susirinkimų. Šaltas oras 
ir daugybė sniego, sulaikė iš 
tolimesnės apylinkės atstovus.* 
Juozas Tamkevičius vienbal
siai išrinktas vesti šį metinį

Antanų Sikorskį. Taipgi pa-’ 
sakė jiems pritaikintų gražų 
pamokslėlį primindamas jie
ms jų  pareigas, kaipo Bažny
čios komitetų, kad jie visados 
.išvien sutartinai su klebonu 
visuose parapijos reikaluose 
darbuotųsi, būtų pavyzdžiu 
visoje parapijoje, vadovautų 
parapijos, pramogose ir  dar
buotėse, visame darbe pasi-

dovanų Kūdikėliui Jėzui. Tai
pgi šventinama kreida, su ku
ria užrašoma ant durų Trijų 
Karalių vardų pirmos raidės: 
M. K. B. (Merkelis, Kasperas, 
Baltazaras). Tas šventinimas 
viršminėtų daiktų Šv. Kazi
miero bažnyčioje įvyks Trijų 
Karalių dienų prieš šv. Mi
šias 8 vai. Kas nori, kad pa
šventinti tuos daiktus turi at-

susirinkimų. Pradedama susi
rinkimų malda. Vedėjas trum
pa prakalbėle primena Fede
racijos apskričio nuveiktus

kraščioi pilni yra tų faktų, (darbus, taipgi ragina atsto-Į vime. Ant galo palinkėjęs nau 
Todėl Katalikų. Bažnyčia sme vus, kad užsimojimai ir su-1 jam komitetui laimingų Nau- 
rkia Jbcralizmų, nes jis yra manymai dar neįvykdyti bū- jų  Metų ir  palaiminęs juos

reikštų meilė, o ypač su var-Įn(^ ti į bažnyčių ir padėti ant
gšais. Taipgi sutartinai snlij 
klebono nurodymų turi vado
vauti visame katalikiškame 
veikime pasauliečių apaštala-

krotelin. M. J. K.

Iš  Š V - KAZIMIERO 
MOKYKLOS

pavojirgas kaip kūnui, soci
aliam gyvenimui, taip Jr sie
lų išganymui. J.V.S.

KAS GIRDĖTIS NORTH 
' SIDE

tų ateinančiais metais vykdo- užbaigė priesaikos apeigas.
mi. Registruojami atstovai, 
kurie parinkti atstovauti pa
rapijas, organizacijas ir įvai
rias draugijas. Suregistruota 
iš viso trisdešimts atstovų. 
Vienbalsiai visi atstovai pa-

Praeitų savaitę visos
Paskui visi komitetai su seserys* mokytojos buvo iSva- 

savo kunigais susirinko į ko- žiavusios kelioms dienoms į 
mitetų susirinkimų kaniba- įmotiniškųjį namų Mt. Provi- 
rius naujoje Šv. Kazimiero, dence pusmetinėms rekolekci- 
svetainėje pasitarimui ir  su- i joms. Pargrįžo visos sveikos 
planavimui ateinančių metų J ir  linksmos, pakelta dvasia

geidauja, kad ateinančiais me j darbuotei. Apsvarsčius įvai-1 pradėjo po Naujų Metų pra- 
K alfjų Šventės prabėgo la-tais Lietuvos svarbias dienas rius reikalus ir  planus prieš dinę mokyklų. Vaikučiai džiau

LITTLE BUDJY B y  B ruce Stuart
EARS MG

MORE*
WHY MOVE
IMTO THATT MP'iE
expensive hc->se
COVUM THE STfEET? 
V/E CBM WELL ė FFOfcD



D R A U G A S

Pittsburgh!) žinios
NEJAUGI TU DAR

. Kalėdų rytą, prieš pirmas į ?VFIIfA2 $ AMfRIlffTC 
‘mišias bažnyfmio choro pir- j>’ GllUW Oi MltlLniMJO 
įmininkas pasveikino kleboną j
Įsu šventėmis ir įteikė jam | 
gražią dovanėlę. Po suinbs vi- j
si choristai buvo pakviesti į . ______  :

.kleboniją ir pavaišinti. i Lietuvos Vytauto -Didžiojo

LIETUVIU JAUNIME SU 
1936 METAIS

j matėte gražiąją Lietuvą. Tad, ’ lyką jie buvo pamiršę.
šia proga mes kviečiame vi-| 
sus Amerikos lietuvaites Iri
lietuvius ateinančia^ 1936 gas iškrito tik lapkričio pa- 
įdėtais vasarą atplaukti į Lie- baigoje. O seniau būdavo

— ---- ----- į Universiteto studentija, susi-
Kad šv. Kazimiero pavapi-: Praeitą savaitę sunkiai su- i būruši į V. L. U. Akademinį 

jos svetainėj© gruodžio 29 d. sirgo Al. Juskyfaė. Nuvežus j ĮDULR Skyrių, su dideliu ma-
buvo labai skaitlingas ir gy- Šv. Juozapo ligoninę Pitts- įionuinu prisimindama Pašau- teto Akademinio DULK Sky- 
vas Pittsburgho Federacijos burgh, Pa., buvo padaryta j a i : 1 io Lietuvių Kongreso proga’riaus

tuv.ą atostogas praleisti, at- snieguotos jau net ir vėlinės. . 
lankyti mus, mūsą jūrą ir Ne.- Lietuvos oro stebėjimo įstai- •
nnrną.

Jus gerbiąs .
Vytauto Didžiojo Universi-

apskričio metinis susirinki- apendiko operacija. Linkime Jūsų apsilankymą, iš savo 
inas ir  kati vienbalsiai išrin- jaunai sodalietei grįžti sveiku , puikios gėlių, gintaro ir  dai
ktą ta pati valdyba atcinan- tėlei j namus, pas savo susi- nų šalies — Lietuvos siunčia-

Pirmininkas M. Ruseckas 
Sekretorius M. Dauknytė

tiems 1936 metams ir buvo 
užgirti uolūs ir  geri darbai, 
pereitų metų)

Kur dabar turime šaltą ii* 
gilią žiemą, ta i bus .lytinga 
i r  graži pabaiga gegužės mė
nesio, todėl sodinkime daug 
daržovių.

Kad tėvai, kurie tu ri duk-

rūpinusius tėvelius.

ŠIS TAS Iš  WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Šv.

i me Jums nuoširdžiausius svei |J£7ĮIWnQ PASIENIO PO 
i tinimus kiekvienai Amerikos - 
| lietuvaitei ir kiekvienam A- 
| menkos lietuviui atskirai.
Į Sveikiname Jus lietuvės 
; studentės visuose Amerikos
i Universitetuose, Chicagos, Pi-,

----------  i ttsburgho, Newtono lietuvai-
Kalėdas čionykščiai la- čių Akademijose, įvairiuose

LIGIJOS VALDININKAI 
IŠGELBĖJO PENKIS 

VAIKUS
Lietuvoje jau

Estijoj susektas sąmokslus. 
— Estijoje buvo rengiamasi 

; nuversti vyriausybę. Sąmok- 
slininkai buvo sučiupti kaip 

; tik tuo metu, kaja jie norėjo 
• sunaikinti įvairius dokumen - 
sius. Sąmokslininkai uorėje 
suimti valstybės galvą, kariuo 

Į menės vadą ir kitus ministe-
Už’ * patriotinės sąjungos kon- 

greso metu. Taip pat buvo 
Klaipėdos i rasta revoliucionierių vyriau- 

Į sybės programa, iš kurios m a-! 
fyti, kokia turėjo būti naujos j 

! vvriausvbės sudėtis.

į -

Žiema šiemet Lietuvoje yra 
labai vėlyva. Pirmasis snie-

ga pranausauja šiemet Lietu
voje lengvą žiemą. ' Tsb.

Nori motorizuoki Venecijos

žiema
t bar rimtai, ir pavyzdingai pra ! kursuose ir mokyklose. Svei- į® ̂ ^akaai. Mažesnes upės jau

toris ii* nori jas gražiai išau
klėti nuo pusmečio mokslo, .* šukavimą ir triukšmų. Šaltas' sius, o baigiančioms linkime kanalai. Keliolika . KJaipėdiš-į 
kad šv. Pranciškaus Arcade- orus ir sniegas visus prilaikė ' geriausio pasisekimo! Į^ių vaikų, noiėdami pasinau
mija yra pigiausia ir prieina- prįt, gilto pečiaus. Vidurnaktį ! Sveikiname Jus kolegos vi- d°ti pirmaisiais žiema 

: per piemenėlių šv. Mišias ba-' sų Amerikos / Universitetų, ’ l°nuniais, išbėgo su

leido. Nebuvo girdėti jokių kinam e visas baigusias įnok- 1 užšalo. Užšalo

įmausiu.
ma- 

rogu te
mis ant ledo. Bet vienas ka

dgi nusta- Idžių žmonelių. Altoriai buvo | School, ir k. aukšt. mokyklų •na^U5 ^ar n®buvo pakanka-> — Venecijos savi 
ir ge- labai gražiai ir  net artlsiiS-: lietuviai studentai, lietuvių ir mai užšalęs ir penki vaikai • valdybė neseniai bandė palei 

kai išpuošti. Mat, darbščios I amerikiečių mokyklų ir kur-' besilinksmiifų 6-8 metų įlu

"4 .. .............  /
Kad katalikiškos mokvklos anytėlė buvo prikimsta ponio-’ Marianapolio Kolegijos, High

būtinai reikalingos 
tymo jaunuolių būdo 
rešnio išlavinimo.

Kad katalikų mokyklos, mo sesutės, visuomet laike didės-!sų mokiniai! zo.
sti didžiūnė1 miesto kaiuuu , 

Įliižusieji būtų visi pa- ’ niotorizuotas gondolas. Ban- j
kiniai gauna daugiau atsižy- nių švenčių rūpinasi tinkamai į Sveikiname Jus lietuviųjskend?- j«‘ ne P®“ “ 10 P0*1’ ! dymaa.. pavyko ir ateityje ^ Į p  /  • b m  žu„u ir SBrendima kad Air Assoei
mėjuiių nuopelnų (prizų), ne- i ir  rūpestingai išpuošti alto-, jaunimo organizacijų nares ir C,JOS valdininkai (uedrunas . nina motorinių valčių leisti j J . . *  -
gu viešų mokyklų vaikaiI irius.

Kad Pittsbtugho Federąci- ’ Garny® aplankė Pužauskų 
jos apskritis rengia iškilimu- i namelius ir paliko sveiką ir 
gą paminėjimą Lietuvos Ne- |&ražii sūnelį, kuriam prie šv. 
priklausomybės Dienos vasa- -Krikšto suteikia vardas A- 
rio 16 d. Lietuvių Piliečių dolfas, - Vytautas. Krikšto 
svetainėje Jane Street.

narius; Jin garbingos Orga- *r  Paslikas. Jie, pastebėję ne- J daugiau. Su šia naujove bū-
nizacijų Valdybas ir preziden-; laimę, pagriebė virves, "Vie-t tų panaikinta viena is roman 
tus su Kalėdomis ir Naujais’ nas JU prisirišo virvę prie tiškųjų Venecijos, vadinamos
1936 Metais!

Ales linkime Jums visiems 
Kalėdų ir Naujų Metų proga |

diržo. ir- pradėjo slinkti prie 
įlūžusių. Du vaikus jis išgel- j kūmų.’ 
bėjo, bet

Arijos karaliene į  savotis-

nei vienas nesiliejo. . į tęs, Ine., 5300 West 63rd
---------  turi paraštttninkui Jack Cd?

tfunuikino dung furkočii^ :— išmokėti $5,000 už susižeię
State-Lake rūmų J. Netzky ir įuą. Šokant iš lėktuvo ir  • 
ko. urmo furkočių sandely ki-Į daliai parašu to atsiduri

Žvalgai
tėveliais buvo Talkauskas V. 
ir Jerengevičiūfaė Katarina. 
Visi šios kolonijos korespon-

grįždamas gelbėti
tokios kloties, kokios mūsų j tikusius, įlūžo pats ir pasmu 
studentiška širdis linkėti ga- i ko po ledu. Tada antrasis

BRIDGEVILLE, PA.
Ii. Kartu norime mes su Ju- 

I mis arčiau susipažinti, suši

lęs gaisras sunaikino furko- 
• čių $3,000 vertės. Tačiau $50,- 

Padirbta .?61,/f)0 kg. tabako, iqqq vertės, furkoeių pavyko 
" Į — Šiemet Lietuvoj per 10 išgelbėti.

ta- '

Cope krisdamas sužeidė ko

LIETUVIAI DAKTABApnsinso virves galų prie nne . _ .f  „ . n t • men. perdirbta to l, 100 kgto šoko pagalbon. Laimingu i , . , . ,.nP \  T., .. .v • bako (pernai 606,900. kg.). Isbūdu jis išgelbėjo likusius! '
vaikus, o paskui* ir savo drau- I
gą, kuris jau tuo tarpu buvo 
jau netekęs sąmonės.
1 Jei ne šių pasienio poliei-

8924 8 FALMAN AVE. 
I (WU-< Tel. HEM lock. 4ft4B 

Rf-a. I  el. GROvehill 0417
i deniai ii* parinkti kiti vyru-1 . . . . . . .  , .J. . . . , .... . _ įrašinėti laiškais, pasikeisti aij kai rengiasi skaitlingai va- L . . ’ r  '
I ,iziuoti iv atstovauti parapijas 

i raėjo lauktoji Kalėdų Sve- Įir draugijas į metinį Federa- 
utė. Užsiliko tik įspūdžiai i r ’eijos apskričio

bumais.

Mums gaila, kad Jus ne vi- 
susirinkinių. si Pusuulio Lietuvių Kongre-

.KnggifinĮ sąjungos sotraew^] 
Pa iii niiivt-ISi-l 

ivvko katalikiš-

gražūs atsiminimai. Po šiai i Oras čionai nepaprastai Sal- so* jiroga praeitų vasarų pa-
diena i tebeskamba mllsų au
syse (‘vangelijos žodžiai: ‘Ga
rbė Dievui aukštybėse ir ra
mybė žemėje gei*os valios žino 
nėms.’. Po šiai dienai širdis 
tebekartoja “ Sveikas, Jėzau 
mažiudsis“ ir mintys teoe- 
skrajoja po tą šalį, kur dan
giška šviesa apšvietė pieme
nėlius, bėgančius savo bandą, 
kur praskambėjo angelo xai-’ 
sas: “ Štai aš skelbiu jums di
dį džiaugsmų, koks bus visai 
tautai, kad šiandieną jams 
gimė Dovydo mieste Išgany
tojas” .

tas ir labai daug piiversta 
sniego. Tat. labai sunku šiuo- 
mi kartu korespondentams la
ndžioti ir rankioti žinias.

Cibukas

i jos valdininkų drąsa, penki
giene, žymia moterų veikėja vaikiūkščiai būtų paskendę. 
North Sidėj, sužinojome, kųtl į 
jos duktė mokytoja, gyvena- | 
liti J sietuvoje, ištekėjo už in- Į 
žinioriau
žinomo

Nelaimingų atsitikimų žie
mai užėjus pasitaikė jau ir 
daugiau. Trejetas asmenų,

IŠTEKĖJO MOKYTOJA 
RŪGYTE

I to taliako gauta: 270,000. (per-į '  ___
nai 301,900) Itp. U»aku, 6,100P '" '* ’- ~  l)e 
(8,10O)kg. Iiiakorkos,’1,192.000 | tet0 knygsne ,
(1,030.800) cigaru, 16,388.300 j knyKy,u' ^jungos firivažia-l
eiga,iečių ir 392,292.800 (387- VIn,as' ,''uria!R0

, stovai iš katalik. kolegijų ir -

B J . J .  S IM O N A IT fi
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

403,500) papirosų.

Nei viens s îo nesulojo. — 
Deerfe<*lde į šunų prieglaudų 
per spigulLuotų tvorų į ofisų

5 seminarijų knygynų. Principa- 
i liu kalbėtojum buvo ku*i. -N. 
S G eorge iš New York’o.

Jvaip kitais metais, taip iv j
šįmet Piemenėlių mišios buvo •
12 vai. naktį. Žmonių prisi- Į
rinko pilna bažnyčia. Kun. A. i
Jurgutis atlaikė mišias ir  pa- j
sakė iškilmei pritaikintų pa- -
mokslą. Gražus giedojimas, |
gausiui iliuminuotas bužny- ,
čios vidus, spalvuotom elek- |
įtros .lemputėm, nusagstyta j
“ kūtelė”  ir eglaitės džiugino !°,. . 1 mūsų sielų, žadino prakilnias !
mintis ir skatino labiau susi
rūpinti nenykstancioni verty- ! 
bein. • *

Nustebę, išsigandę ir susi- j 
jaudinę klausėsi anuomet pie- ! 
nienėliai angelų choro puikių j 
giesmių. Giesmės neužilgo nu- • 
tilo, skaisti šviesa užgeso, bet i 
piemenėlių širdyse tikėjimas 
ir meilė neužgeso. Duok Die
ve, kad ir mūsų gražūs jaus
mai, sukilę Kristaus gimimo 
šventės proga, nebepranyktų, 
kad su vii į* j u-, i širdis ne?*esu- 
stotų troskusi Amžinosios 7uėt 
lės, _

Pasikalbėjus su p-nia Ru- valkų Kalvarijos klebonas.

Į S k a i t y k  K e l io n ių  A p r a š y m u s  T ų ,  
i K u r i e  Y r a  T o l i  K e l ia v ę  
I • i-
! Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “ KELIONE APLINK PA ! 
•ŠAULĮ” arba kelionė j “ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS- 
■ TRALIJOJE” , su autoriaus paveikslu ir pasaulio žernė-
• lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Į. Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
• Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
i n -

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “ KELIONĖ į 
į PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- I 

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

m .
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “ KELIONĖS 

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

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuo jaus sinskie mums.

Čia nuplėšti

S Kęstučio Bulotos, i™ v. . . .  , , ... ..:čiuožimo mėgėjų, paskendo. įsigavo plėšikas. Iškrėtęs oilsenelio generolo .uU- lri, . . .. ' ‘ . .  ... . . .. . _ . la i neatsargumas, rinmaslis sų pagrobė 200 dol. ir sliuJn- IJmois apeliacijoj teismas palotos sunaus. Šliuoų Jaunave- - . . , . s. , . . , , .  . , y. , . . .. ,
, T;  a.- j - -ledas nebūna tvirtas ir sj da- m vieno darbininko žiedų.1 tvirtino apygardos eismodziams davė mok. Kūgy tęs de- j __  -  1 _

dė kun. M. Krupavičius, Su

Parašu!ninkui I-

Ofiso: Tol. LAFayette 4017 
Ra k : Tel. HEMIock 8284

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Oft=o valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezideniijos Ofisas: 26S6 W. 69th H P
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedaliomis pagal s u t a r i

CAXlrt 234s
GYDYTOJAI’ ' LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: Qj| p ^VINSKUNAS

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Re». and Offlc* 
2359 S. Leavitt R, 

CANal 07'iG

Te? CANal 02K7
Res. PKGtfpfct 4V.59

DR. J. J. KOWARSKAS -i DR, P. Z . Z A L A W

Gerbiamai ’’Draugo” Administracijai:
Siunčiu su Šiuo laifiku 8 ................  už kuriuos prašau kuogreičlausia

atsiusti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P P. BUČIO KELIONĖS —  81.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO —  2.00arba: 5

Siunčiu 13.50 už kuriuos ataluskHe man visas trie Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pavardė

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS !

OPTOMETRICAJLLY AKIU 
SPECIALIST AS

Palengvina *>kiŲ jtempinią. ku ris' 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, I 
svaigimo, akių aptemimo, nervu otų - 1 
mo. skaudamą akiu karkti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregyme. Priren- 
gia teisingai, akinius Visuose a ts it i- ' 
kimuose egzaminavimas daromas s u . 
elektra, parodančia mažiausias k la i-' 
das. Specials atydu atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- J 
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
Nnd'Mloj nuo 10 iki 12. Oaugvly a t - • 
MtikiniŲ akys atitaisomus be akiniu- 
Kainus iiigbru kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Prilaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kiy ir pritaikymo akinių

OR, JOHN SMETANA

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P  M 
&unda> by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUievard 7820 
Namų tel. PHOspcct 1930 . 

Ofiso Tel.. PROspect 6874 
Res. Tol.: HEAlIock 6141

Kozld.; 2515 \V. 40ih SI.

DR, J. RUSSELL
LetuVis Gydytojas ir Chirurgus 
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 
BOUlevord 7042

DR. C. Z . VEZEl'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJAS ir CH Iitfl.G AS  
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artodui Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 ooplet 
6 iki 8 v. vakaro

Tel CANal 6122

D R.S.B1EŽIS-
GYDYTOJAS ir CHIl'.lRGAS
2201 AV Cermak load 

Valandos 1—3 Ir i- s 
Seredomis ir  Nedėliomis patfal sutarti 

REZIDENCIJA ’
6631 S. Cal if orui *i Avė. 

Telefonas REPublir ?«C4

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD

VaL: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare «' 
Ketvertais pagal sutarti

BES. 2136 W. 24tb ST
Tel. CANal 0402

~ūr7 P? ATKOČIŪNAS
•DENTISTAS ■ 2

1446 SO. 49th CT.. CICERO. IV  
I Uar.. Ketv.. ir Pėtn. 10-9 vai 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICA^ 
P&i.ed., Sered. ir Subat. 2— 9 vat

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tui. CANal 0402

, DR. A. J, JAVOIŠ

OPTOMETRISTAS 
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 St.
2 aukštas

I Pastebėkit mano iškabas 
j Valandos nuo 9:30 ryto iki 
j 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
jval. vakaro. Nedėliomis nėra 
'įkirtų valandų. Boom 8.
i Phone CANal '^23

DR. T. D U B  JS
OYlrfTOJAS ir CHJKiKGAS
. 157 ARGI LER A” JNUE

.•? Tel. VIRginia 0>tt 
Ofise va’.: 2—4 Ir 6—8 p. m 

Nvdėliomifl pagal <utar»;

Tel- Ofiso BOUlevard Rfl«—14 • 
Res. VfCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nūn i-3 ; n«o 4:34-4:.&(
756 AV^ŠT 35th STREh7r

j Office: 2643 W. 47th 
__| . Vai.: 3 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. ■

j r Nedėliomis pagal sutartj 
I ph me Hrailock 2061 ’
} DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
Į €*»** So Western Avenue 
Į v «1|9i<m a : J  A M iki 8 P.

-  Į. >edėlianiis pag«i sutartį

Į V A I R Ū S  D A K i [ a" R A

< čl lxAFsvette 3051

IR. A . 1  MANKĄS
* yd\ loja.- u Chirurge 

. OFISAS ttv KEZ.
. 43rd Street

v-’andn*: Nuo 9 iki 10 rytaia 
1. t  popiet < Ik),8:24

DR. CHARLES SEGAL ,  DR NAURICi KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 iuhoe

CHICAGO. ILL 
Telefons > MIDway 2i80 

OFISt VALANDOJ*.
Nuo 10 iki 1J vai. ryto. nv> 2 aiu ■ 

vakaro Nnd loinle nuo ’ • iki 13 vai. po pletr Ir nuo 7 iki 1:86 va?
adei . \

4631

< u<
i i

>jas ir <aiitritG-
ASriLiND A’

• YARd ;
jei. PL »  ,
falandt |
Lrvloi • p ir ’ -8
re * ’  P1S;*j4

BMlork 5521 
.»> <r luiktj

\alan<I«»s: ]- 
7 - 0  vat
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Tj#0.IA IK C
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LABDARIŲ DIRVA
IŠ A.L.R.K. LAB. SĄ-GOfc
CENTRO SUSIRINKIMO j

L-abd. Są-gos bėgamieji 
reikalai

Prane ‘šamu iš 1 kuopas' 
Town -oi Lake, Šv. Kryžiaus! 
parapij.oje, kad Kalvaičių šei- ■ 
mų išti kusi skaudi nelaimė. ' 
Nepajėgė nei vienas šeimos ! 
narys atvykti į Centro susi
rinkimų ir pranešti apie namų į 
padėlį. iPagalba būtinai reika
linga. (lydymo bilos jau g an '
aukštos j ir vis auga. Reikalin- I °  į
ga žyinij labdarių pagalbą. Y- 
ra ir daugiau šeimų reikalui-. 
gų greitos pagalbos. Centras į 
laukia iš visų kuopų finansi-Į 
nes paramos nelaimingiesie- ; 
uis. Kol kas po 16 seimo kuo-, 
pos dar neįsibėgėję labdary-’ 
bes darbuotėn, o vargšams pa
galba būtinai reikalinga. Cen
tras ragina visas kuopas lab-: 
darybės darban.

Labdariai ir  socialistų 
šmeižtai

Labd. 16 seimas, kaip- jau 
žinom iš spaudoje tilpusių li
nksmų žįnių, buvo gražiau
sias, įspūdingiausias ir skait
lingiausia^. Jspūd ingiausias 
tuomi, kad organizacijų at

• stovų bei* dvasios vadų buvo 
plačiai ir  atvirai išdiskusuo- 
ta visi labdarybės įstaigų bė
gamieji reikalai. Ypač Šv. Kry 
žiaus ligoninės stovis, gydy
tojų štabas, slaugės ir t.t.. y- 
pač lietuviškumo bei katali
kybės žvilgsniais, kad visie
ms seimo dalyviams buvo pil
nai aišku, kad ligonine" yra 
lietuvių katalikų įstaiga ir 
tik lietuvių katalikų nuosa
vybė.

Tačiau seime būta įsmuku
sių ir socialistų. Tai įrodė vie
nas ir tai stiprios label, kuo
pos pranešimas Centrui iš tos 
kuopos poseiminio mėnesėlio 
susirinkimo, kuriame įvyko 
nesusipratimų dėl ligoninės 
neva pavedimo į nelietuvių į 
gydytojų rankas. Brangūs lie 
tuviai ir  labdariai! Tai labd. į 
16 seimas neįrodė. Ir  dar kam 
nors, rodos,, neaišku, kad Š v .' 
Kryžiaus lietuvių katalikų Ii-, 
goninę niek a. s iš sesučių Ka-, 
zimieriecių globos ir jų kon-; 
trelės nepajėgs paglemžti ir •

padaryti jų nelietuvių įstai
ga. Tokio žmogaus niekas ne
pajėgs priversti, kur balta, 
nesakyti' juoda, o kur juoda, 
nesakyti balta. Tik socialistai 
ir visi ‘‘istai”  taip sako.

Tad nestebėtina, kad ir m i

nimoje labd. kuopoje yra su
klaidintų socialistų laikraščio 
skaitytojų, arba prisiklausiu
sių iš socialistų nešvarių lū
pų įvairiausių šmeižtų kata
likų ir labdarių adresu. Skai
tyti bedieviškųjų spaudų, ar
ba turėti neva draugiškus pa
sikalbėjimus su bedieviškos 
spaudos skaitytojais, (nors jie 
ir sakytųsi esu katalikais) ir 
tuomi pat išlikti nesuklaidin
tu, būtų daugiau, negu stebu
klas. Nes nė vienas bedievis 
nekalba ir į bedievių spaudų 
nerašo tai kų jis žino — me
luoja; o meluoja tam, kad 
suklaidinti katalikus Ir pri
vesti juos prie neapykantos 
dvasiški jos ir to viso, kas4ftj| 
tai i k ui šventa ir brangu. Be
dieviams p ra garas taip dik
tuoja, valdydamas jų sukle
rusį protų, kuris nebepajėgia 
pažinti Dievo, • savo Sutvėrė- 

! jo, ir tuomi pragaras naudo
jasi, neliauja ir nesiliaus vesti 
aršių kovų su Dievu ir tuo 

(būdu tempti kodaugiausiai 
{nelaimingų sielų pragaran la
ibiausiai su bedieviškos spau- 
dos pagalba.

| Socialistai puola i r  Marijonų 
Rėmėjų seimą

L  . -  .

Ten pat, Labd. Centro su
sirinkime, buvo pranešta, kad 

Isocialistų organas biauriai ap- 
Į šmeižė ir Mar. Item, seimų, į- 
vykusį gruodžio 8 d., Aušros 
Vartų parap. salėj, Chicago, 
III.

Marijonų Rėmėjų, kaip ir 
Labdarių seimas buvo skait
lingas organizacijų Įgaliotais 
atstovais ir svečiais,* nes bu
vo pilna erdvi salė, kad ir 
suolų pritrūko. I r  apart or
ganizacijų bei pavienių pri
siųstų aukų, dar salėje kolek- 
ta davė seimui aukų $105.95. 
O iš viso Marijonams 9 sei
mas davė paramos $1,119.20. 
Tad ir nedalyvavusiems sei
me katalikams gan aišku, kad 
seimas nusisekė dalyvių skai
čiumi, entuziazmu ir džiaugs

imu namo grįžtantiems seimo * 
dalyviams, atstovams bei sve- Į 
čiams.
i Tačiau neprašyti svečiai so
cialistai u reporteriai” Ir čia 
buvo įlindę, ir per savo laik- 
raštį susiriesdami šmeižia, j 

' aukštyn kojomis išversdami j 
į mūsų seimų, dvasiškijų la - ' 
blausiai TT. Marijonus. La-i 
blausiai Marijonus, nes jie i

* (socialistai) žino, kad mūsų i 
: gerb. klebonai išskyrus atlai- ‘ 
dų dienas, tik savose pavapi-'

• jose teturi progų vesti k ata-'
;likų sielas išganymo keliu. O. 
iTT. Marijonai daugiausiai šv .' 
misijomis ne vien Amerikoje, j 

{bet ir plačiame pasaulyje dau-j 
gina dangaus gyventojus -(kasi 
pragarui niekaip nepakenčia- j

ma). O čia mat dar pasekmi-. Lieut. Gen, Hunter Lig- 
ngai su katalikų medžiagine i gett, pasižymėjęs didžiojo 
parama veda bernaičių kole-1 karo metu mirė San Pran- 
gijų ir kas bedieviams nai- į cisco mieste, sulaukęs 78 
šiaušia, tai kunigų auklėjimui metų amžiaus.
Seminarija! Be to, Marijonai i

Iš Viso Pasaulio
Užmokėjo už dirbtinius don 

kurtų nenešiojo. —  Dan
tis ta s  Francis J. Linane lai
mėjo bylų ir  $200 nuo ponios 

i Lottie Brener Carey, 5839 
Sheridan ltd., kuri, kaip Li 

! nane tvirtino teismui, buvo 
I užsisakius eilę dirbtinų dan- 
! tų. Kai dantys buvo padirbti,
■ ji permainė mintį ir atsisakė
■ nuo naujų dantų. Patikrinus, 
i kad padirbti lantys tinka jos
burnai, turėjo datistui užmo

k ė ti $200.

,rinktoji grožio karalienė gavo< 
Į daugybę pasiūlymų apsivesti,1 
:bet ji mananti daryti karjera • 
i f Urnoje.

PER ILGAI, SAKO, GY
VENĄS

u

IR ČIGONAI TURI SAVO 
GROŽIO KARALIENĘ

žeidė. Gyventojai sal 
d a gyvybei negresia.

YDUUl 
AMS į

MIRTIES SPINDU 
PARAZITAMS

Bulgarijoj gyvena 110 me
tų seniis Ussof Karaibah. Ka
dangi sakosi perilgai gyven
us, tat bandė nusižudyti. Pa
siėmęs šautuvų save šovėsi, 

.bet nepataikė. Lengvai susi-

Vienas anglų inžinierių® 
radęs tam tikrų nedidelę l8 
putę su ultravioletiniais spl 
dūliais, kuria galima ištiaiM 
ti įvairius parazitus. I’akų 
ka šia lempa pašviesti į via 
plyšius ir visi kenkėjai ŽW 
kartu su perais.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. į

jleidžia dienraštį “ Draugų”, vadus ir veikėjus pamylėti. 
“ Kristaus Karaliaus Laivų” Pamylėti ir mūsų (katalikus- 

| ir spausdina katalikiškas kny kųsias) organizacijas: Labda- 
gas ir t.t. | rių, TT. Marijonų ir Akade-
. Akivaizdoje čia minėtų ia- mijų rėmėjus, Susivlenynių, 

ktų, pragarui su visais savo jaunimo organizacijas, para
u s ta is ”  nors šok į ugnį, ar-j pijų visus reikalus, susibūrus 
ba į okeano vidurį. jį A. L. R. K. Federacijų, kai-

rp , UVT . .. i- • • • po visų organizacijų motinų.Tad “ N. ir griebiasi į?ai- , . . °  . *
i .-.i . Žodžiu — kataliku bendrariaušių desperatiškų prleino-

I Krokuvoj neseniai buvo ren 
kaina Čigonų grožio karalienė. 
Iš 18 kandidačių balsų dau- 

jguma išrinkta viena 16 metų 
amžiaus gražuolė, kuriai su
teikta u Miss Rom” vardas 
(“ Rom čigonų kalboj reiškia 
“ čigonų tauta” ).

Kaip paprastai, naujai iš

TMjrb^iai aukštesnės rūšies pamink
lu ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

tariu, kad kaip nors katalikus 
supjudyti su dvasiški ja. ir 
tuo desperatišku būdu bando
ma sužvejoti daugiau “ N.” 

{skaitytojų, kad tuo palaikius 
’nuo susmukimo svyruojančių 
,pragaro tvirtovę (socializmų), 
bedievybės platintojų žodžiu 
ir raštu.

Reikia suprasti, kad juo la
ibiau bedieviai raštu ar Žod-! 
žiu šmeižia mūsų vadus, juo j 

i jie labiau 'mus mokina mūsų 
'I

J. Šliogeris

"MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūa~H ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti*.'

’ Motinos sako, kad Triner's Bitter
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusieins, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus vur- 
teti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE 

Joseph Triner Company, Chicago

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

T e l e f o n a s  S E E le y  6 1 0 3
Chicago, Illinois

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prašalinimu? 

reikalaukit visame pasauly 
pagirs ėjusio

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitų ir tikrų 

palengvinimų

<B«e

C1MBM

Cheddar Cheese flavor are health- 
protective elements of nvtny  foods.

It's  wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked dishea . . .  often!

This delicious cheese food is 

D IG E S T IB L E  AS M9LK  

IT S E L F !

Schoolgirl, house
wife, athlete and st»  
dent, conservative 
and aitra-modern —  
all ust Clairol Shim  
poo ė tl T int.

This remarkable treatment a  
the only shampoo o i l  tint that 
cleanses, reconditions and data 
the hair in one short o p e ra t io n . 
Whether you simply want to 
restore the natural co lor, or 
radically change the color of 
yonr hair —  C LAIROL w ill do 
it  easily, narurally and so per
fectly your closest friend caw- 
eot detect it. A rre a g t fa r  
eerty  eppoin/meaJ or 
BCsfl tfeii eoapoe with •  duw -io«S  
enuul o f roar hair end we wtD treat b  
end ir r iu  it. postpaid, with oar re o a »  
ncadanoas tor CLAIROL t r a t i W -

BSVCS1Y KING. Connkaw  
BEAUTY GUILD

B  V .  4dtb Sc. New Y e c fc O * .

B IF F

‘JPHE YACHT VIBRATES 
FROM STEM  TO STERN, 

AND —

1’u rašė W. T. Išvertė P. i r  K. J LJRGELOS
Reikalu ūkite r

. DIEVE, PASIGAILĖK MOSy.
Gražus įdonus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusk, su giažiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

/ ‘D R A U G A S ”
2334 So. Oak'‘y Avenue Cliicago, lilinoit

THE,B O A T'S  . e .
SINKING.'#/

L A I D O T U V I Ų
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

E U D E IK IS
i r

T Ė V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8 3 4 0
Į PRIDUODA NAUJOS
i SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmonės, kurie del senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ii 
nesveikus, atgauna savo Jėgas, svei 

Į katu ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
|po to kaip jie vartoja NUGA-TON E.

NL’GA-TONE yra pastebėtinus vai' 
Islas del moterų ir vyrų, kurie susi' 
i laukė senatvės. J is padaro juos svei' 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jieuu 
nauju spėkų darbui. Jeigu jūs esatt 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 
GA-TONE. Po keletu, dienų jūs pa
stebėsite dideli pagerinimą.

Nt.’GA-TONE parduodamas visose 
vaistinyfiiose. Nepriimkite paraėgdžio-

Nuo užkietėjimo imkit— UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jutns nepagelbės 
taip kaip NGGA-TONE.
— Idealu Lhiosuotaja viduriu 2f»c Ir 
fifte

L A ID O T U V IŲ D IR E K T O R IA I g
Nariai Chicagos. Ciceros Lietuvių Laidotuviy B  

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮB  

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse V
J. Liulevicius W92 Archer Avė. B

Phone I aAFayette 3572 1

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avė. fj
Pilone YARds 1138 . įj

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. ’ 1
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49tb Ct., Cicero 1 
Phone Cicero 2109

J. F. Raižius 668 West 18th Street
Phone CANal 6174 ■

S. M. Skulas 718 West 18th Street f
Phone MONroe 3377

1 1 7nln 1646 West 46th Street| B J, £.010 Phone BOUlevard 5203

]. F. Eadeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAKds I74L—1742 '

Lackawicz ir S u i u i s ^ s ^ J
S. C. Lackawicz 42-44 E. 108th St.

Phone PULlman 1270 '
arba CANal 2515

----------- -į
AMBDLANCR PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ L

J F . E U D E I K I S  J 
Yards 1741-1742

A D V E N T U R E S
HERE,DANNY, Q U IC K /''

TAKE T H E S E  KEYS 
AND GET BIFF OUT OF 
T H E  J U G / I 'L L  G E T 

SALLY INTO A  LIFE

By Bob Dart
CANNY RACES ALONG

[T H E  DECK, A HUGE
WAVE HITS T H E  SHIP. 
AND KNOCKS H IM  OFF 

HIS F E E T /

DANNY REACH 
BIFF IN TIME TO O A  
save
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; N orth Side (Chicagoj) Vajininkai Pakilo 
iti Pirmyn. Bacevičius “Lydina”. Staniulis 
I Nesulaikomas. Naujas Vajininkas

ptai, jums ir North Side! 
Į kas nesitikėjot is North 
le snrpryzo, dabar įsitikin
to. Bacevičius'- Rėkus - Še
rtis, lyg susitarę, tiek susi
tūpė taškų, kad pralenk? 
.Lubį ir Stulginskų. Bacevi- 
ius, vienas plačiausiai žino-

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago
S Ag. Gilienė, kl. F 2,550
IV . Šemetulskis, kl. F 1,830

A. Kunickas, kl. F 1,650
M. Šimonis, kl. F  (De

troit) 1,600
į S. Straukas, kl. F 1,750
K A. iStulginskas, kl. F  6751
IK . Gaubis, k L F 450’
F S. Staniulis, kl. F 4,150
Į  V. Rėkus, kl. F 800
■ A. Bacevičius, kl. F 900
Į K. Šerpetis, kl. F 795

mų veikėjų tautiškoj - kata
likiškoj dirvoj, atgabenęs pir-1 
mų taškų liodų pasakė: “ Prai 
džių darome mažų, nes neno
rime nugųzdinti kitų vajinin- 
kų. Bet iš anksto pasakome: 
vyrai, turėkit akis atkreipę 
į North Side. Kat. spauaos 
platinimo darbe mums, sako,

: į pagalbų, eina klcb. kun. J.
Į Saulinskas. Jo žodis daug sve 
ria. Tų. patį yrą pasakę ir Rė
kus su Serpečiu. Taigi, valiol 
North Side eina.

Staniulis kad ir pirmoj vie
toj bet nerimsta. Jausdamas, 
kad kuris vajininkų gali jam 
šposų iškirsti, nesustodamas 
eina pirmyn.

Pastaromis dienomis vaji- 
ninkų skaičius Chicagoj pa
augo dar vienu žinomu vei*

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS 

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

Gary, Ind.
C Aukškalnis. kl. D

stodamas į vajų ir imdamas 
glėbį literatūros A. Žvirblis 
pasakė: “ Nors kiti Chicago 
vajininkai jau gerokai pasi
varę pirmyn, bet manęs tas 
negųzdina. Smarkiai padirbė
jęs, sako, aš ne tik visus pa
vysiu, pralenksiu, bet ir  Sta- 
niiiliui baimės sudarysiu.”  Li-

5 5451 nkiu P* Žvirbliui visus vaji- 
Sheboygan, Wis. ’ i cinkus vyti, lenkti, o šiems 

J .  Vruhliauskas, kl. D 350! Vajus ir yra tam,
Herrin IB. Į kad vienas kitų nesustodami

I M. Rovaitienė, kl. D 200: lauktų.

f  VAJININKŲ DĖMESIUI

Einant nustatytomis vajaus 
jai syk lemi s, vajininkams d ra u 
Ižioma atnaujinti “ Draugo”  
■į“ Laivo”  prenumeratas sc- 

2 skaitytojų tose Chicago 
įnijose, kuriose randasi ge 
tliai agentai, būtent: 
iORTn SIDE - generaliu 
ntu yra K. Šerpetis.

CICERO — generaliu agen- 
Jfu yra V. šemetulskis.
F WEST SIDE ir TOWN OF 
La ke  — generaliu agentu yr 
a  Brolis Vladas Cibulskis, 
j BRIGHTON PARK — gc- 
jeraliu agentu yra F. Gubys- 
h.

MARQUETTE PARK — 
jeneraliu agentu yra St. Sta
niulis.
į  DIEVO APVAIZDOS PAR.
“ generaliu agentu yra P. 
karakulis.
j BRIDGEPORT — generaliu 
gentu yra P. Gudas. 
ROSELAND — generaliu a- 

ėntu yra M. Misiūnas, 
i WEST PULLMAN — ge- 

aeraliu agentu yra — St. 
>Qila.

eneraliams agentams, ku- 
yra įstoję į vajų, už at- 
intas 1936 m. “ Draugo”  

r  Laivo”  prenumeratas, ta 
tai nebus duodami; jie, kaip 
f visi kiti vajininkai, taškus 
jaus tiktai už naujus skaity
mus, skelbimus, parduotas
knygas ir  Lt;
Į PASTABĄ. Į  naujų skai- 
Jytojų skaičių įeina ir  visi tie, 
uirie prieš metus yra prenu
meravę vienų ar kitų laikraš- 
į ir  po to neatnaujinę prenu
meratos. Vajaus Vedėjas

“ DRAUGO”  IR “ LAIVO”  
SKAITYTOJAMS

KILNUS KRAŠTAS

Maža Belgijos valstybė yra 
davusi Katalikų Bažnyčiai 45 
vyskupus, vienų kardinolų ir 
daug kitų dvasiškių. Iš jų di
delė dalis dirba misijose.

LIETUVIS PROFESORIUS 
KUBOS UNIVERSITETE

Šiais metais Romoje filoso
fijos mokslus baigė M. Pus
čius. Tuojau jis  buvo pakvie
stas Kilimu, j Guanabaco uni 
versitetų profesorium.

TAI BENT POLICMONAS

Si

Milwaukee, Wis., aldermo- 
no Carl P. Dietz didžiausias 
pamėgimas yra rinkti senas 
rašomąsias mašinėles iš viso 
pasaulio. Jo rinkinys yra su
dėtos) Milwaukee viešame mu
ziejuj. , f*

Londone yra policmonas, 
kuris ne veltui yra pramintas 
“ Herknlesu” . Sykį du truk-! 
šmadariius pasiėmė po pažas
tim, lyg vaikus, ir  nusinešė 
į policijos stotį.

.TIRDAMAS ŽENKLIUKUS 
SUSIDEGINO

Rockford, BI., Alfred Wil
lcox’ui mirkant -benzine paš
to ženklus, kad patyrus, ku
ris jų turi kokius vandens 
ženklus, benzinas ekspliodavo 
ir kolekcijonierių taip apdegi
no, kad gydytojas neturi vil
ties jo pagijimui.

Sėsk ir  rašyk čekį už fDrau 
gų‘ 1936 metus* $6.00 ir už 

| “ Laivų’* $2.00 arba $3.00 tai 
I tapsi Amerikos Lietuvių Ka- 
[ talikų Kolegijos ir  Marijonų 
! Seminarijos rėmėjas.

į PRANEŠIMAS
Visiems Chicagos Federaci

jos skyriams ir visiems cen
trams ir  draugijoms, visiems 
veikėjams ir darbuotojams 
pranešame, kad Chicagos Fe
deracijos apskričio suslrinkl- 

! mas įvyks sausio 8 d. 1936 m., 
8 vai. vakare Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Tame susi
rinkime bus daug dalykų sva
rstymui ir naujos valdybos 
rinkimas. Visi būtinai turit 
būti susirinkime, nes reikia 
išrinkti gera valdyba, kuri 
galėtų gerai darbų atlikti ar
ba savo pareigas pilnai pildy
ti. Tai mūsų katalikų šventa 
pareiga. i

Toliau Chicagos Federaci
jos apskričio valdyba linki vi
siems Federacijos darbuoto
jams ir visiems gerb. klebo
nams ir kunigams,- visiems 
daktarams, visiems profesijo- 

! nalams laimingų Naujų Metų 
ir gausių Dievo malonių.

A. Valančius, pirm.

RETAS ĮVYKIS

St. Louise, Mo., 10 meti} 
vaikas R. Ferguson žaidė 
sniege ir atūžęs Wabash trau
kinys užvažiavo ant vaiko. 
Traukiniui nuėjus vaikas par
bėgo namo verkdamas tiktai 
su pramušta galva.

NEW YORKUI REIKIA 
DAUGIAU POLICIJOS

Didėjant kritninališkiems nu 
sikaltimams New Yorko mies
te, policijos komisijom erius 
L. J. Valentine pareiškė, kad 
nusikaltimų skaičiui sumažin
ti New Yorko policijos skai
čių reiktų padidinti dar bent 
2,400 vyrų. Vagystės taip pa
didėjo- New Yorko mieste, kad 
daugelis apdraudimo bendro
vių atsisako apdrausti kai ku
rias prekybos įstaigas nuo 
apvogimo.1

ITALAI ANKSČIAU TURĖS 
GULTI

KR. VISTIEK NELEI
DŽIA NIEKO PIRKTI

KLAPIfiDA. — Kaip “ Me 
meler Beobjachter”  praneša 
ryšium su gandais Klaipėdos 
krašte, kad Baldžiui sudarius 
direktorijų, Vokiet. vyriausy
bė parodysianti Lietuvai nuo
laidumo, leisdama pasienio 
gyventojams pirkti daugiau 
produktų Klaipėdos teritori
joje. “ Memeler Beobacbter” 
i buvo nusiuntęs į Panemunę 
savo korespondentų, kuris nu
statė, kad tie gandai neati
tinka tikrenybės. Mažasis pa
sienio susisiekimas maistui 
Lietuvoje nusipirkti yra su
varžytas, kaip ir buvo. Til
žės gyventojams leista tik 
turgaus dienomis Panemunėje 
nusipirkti po dvi vištas, vienų 
antį ir pašę literio pieno.

Ryšium su sankcijų vykdy
mu ir todėl reikalingais ypa
tingai šviesos, elektros srovės 
ir kuro sutaupomais, dabar 
Italijos krautuvės ir viešbu
čiai bus anksčiau uždaromi. 
Teatruose, kinomatografuose 
ir viešbučiuose programos ir 
pasilinksminimai turės baigtis 
ne vėliau, kaip 11:30 vai.

Oro susisiekimas per Atlan
tą. Ottawoj, Kanadoj, pasi
baigė Kanados, Britanijos, 
Newfound lando ir Airijos at
stovų oro susisiekimo konfe
rencija. Nutarta . 1936 m. at
likti bandomus skridimus per 
Atlanta, o paskui Įvesti ir o- 
ro pašto vežiojimų.

DRAUGO” IŠNEŠIOTOJŲ IR PLATINTOJŲ 
1936 M. SAUSIO MĖN. 

K A L E N D O R IU S

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

10 Pcnkt.
11 šešt.

- 12 Sekm.
13 Pirm.
14 Antr.

15 Treč.
16 Ketv.
17 Penkt. 
1S Sešt.
19 Sekm.
20 Pirm.
21 Antr.
22 Treč.
23 Ketv.
24 Penkt.
25 Sešt.
26 Sekm.
27 Pirm.
28 Antr.

29 Treč.
30 Ketv.
31 Penkt.

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

VOS UNIVERSITETUI

(Anglų kultūrai skleisti drau 
gija Londone įteikė Vytauto 
D. universitetui nemažų rin
kinį vertingų knygų. Be to, 
klausia, kokių knygų univer
sitetas dar norėtų turėti. Sa
kytoji draugija pasiryžusi ir 
jų parūpinti Lietuvos univer- 

' Ritėtai.
| Prigėrė du vaikai. Utenos 

Įapskr., netoli Pač.kėnų km., 
ant vos užšalusio Raudžio e-

RF.1KALINGA MERGINA

Reikalinga jauna mergina pagelbėti 
prie lengvans namą darbo. Gyve
nanti Kirti ir Kotlzio apylinkėj. Ne- 
reiks nakvoti.

TeL HEMlock 1281

PARDAVIMUI TAVERNA

J “ Draugo”  kolektoriaus 
parašas .................

Mirė mto sužeidimo.—  Lap- 
I kriČio. 2 d. automobilio su- 
I žeistas mirė Jurgis; Diniadis. 
j 38 m. amž., 805 W. 35 PI. . L

Žiemos sportui. Žiemos spo
rtui — čiužinėjimul ant ledo 
yra paruoštos aikštės šiuose 
parkuose: Lincoln, Garfield, 
McKinley, Ogden ir Washing
ton. Kituose parkuose irgi ruo 
šiamos tokios pat aikštės.

Augkit Su Mumis! >
\  Jei norite BANKĄ turinti > 
X DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU/ 
f  ASMENIŠKU PATARNAVI- f 
r  MU, kviečiame jus atsinešti 
j  savo problemas ir savo BIZNĮ 

1 čionai.

Halsted Exchange c 
p  National Bank J 
ę I9th PI. and Halsted S t /

Išparduota ____
Liko ............. . j
Naujų skaitytojų j 
gauta .................• ■

SUKYS -  DOODY -  ANTONISEN
3320 So. Halsted Street 

PHONE: YARds 5215 
INC

D A B A R  Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus' Bonus Dėl Atnaujinimo arba Ifimokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance —  Ugnies, Vėeulos, Automobilių,

Stiklą ir L t.

EWALD

dosiMd'iu^Įies, .vėjo, ėtc.; atsišaul^<',5^<į‘
W est 33rd Street f

' a in  hnn a į/n  i i i in ' ii i f  A G "

žero leido sumanė pasivažir 
ti Raslanas Branys 13 met. h, 
Žiulys Vytautas 8 met. Besli- 
dinėdami įlūžo ir prigėrė. Po 
dviejų valandų buvo ištrauk
ti, bet atgaivinti nepavyko.

Del valgio. Jacksone vals- 
jtybiniani Michigan kalėjime 

1,600 kalinių valgomajam ka
mbary buvo pakėlę triukšmų 
I dėl netinkamo jiems 'valgio.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone: BOUlevard 2800 
■Joseph J. G rish  
! LIETUVIS ADVOKATAS 
l 4631 South Ashland Avenue 
Į Res. 6515 $0. Rockwell Street

Telephone: REPublic 9723

Parsiduoda taverna. Biznis gerai iš
dirbta. Priežastis pardavimo, staigi 
liga.'

Box 243 
‘‘Draugas**

2334 S. Oakley Ave. TeL Canal 7790

PETER ŽABELIO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WEN (worth 67 IS 
valandos 5 . iki 9 vakarais _

mieste 111 W. W ash in gton  S t. kamb. > 
767. telefonas STAte 0917.

COAL
ANGLYS

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

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

Tel. KEDzie 3882

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best suhstilulc for Pocaliontas:
Mine Run ................................ $ 5.75
Lump. Egg or Nut ...............  6.00
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

Direct from the Mine. —  2 ton 
minimum.

Call Day or Nlglit
KEDzie 3882

LIDY &  PETRAITIS
Lietuviai Advokatai 

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais < Iki 9 
Telefonas OANej 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 0600

E M IL  D EN EM A R K  IN C .

Autorizuoti Pardavėjai <
B U IC K  -  C A D ILLA C  -  LA SALLE

Užkviečia Jus į  jų
SEZONO PABAIGOS VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMĄ!

Naujų karų biznis buvo geras per rudens sezonų, tad 
mūsų vaitotų karų namas užpildytas puikiais pertaisytais 
ir garantuotais karais. Mums reikia vietos ir turime šiuos 
karas parduoti. Nė vienas prieinamas pasiūlymas nebus at
mestas ant bile karo mūsų stake. Dabar bangenų laikas. 
Dabar laikas ateiti ir išsirinkti sau atsakomų vartotų karų, 
nes pavasary kainos bus aukštesnės. »

Mainykite savo senų karų geriausiom sąlygom ir mokė
kite balansų lengvais G. M. A. C. plano mokesčiais, inimant 
apd raudų.

12 Basų Piano Accordionas, 
Baksas, 2 Knygos ir 

Kursas Lekcijų už
$ 3 9 .0 0

80 Basų Stage Accordionas 
už

$ 8 5 .0 0  
120 Basų Vartotas, už 

$ 6 5 .0 0  
12 Basu Special, už

$ 1 9 .5 0
Galima mokėti po $1.09 į 
savaitę, tiek, kiek Lekcijos 
kainuoja.

Jos. F. Budrik, Ine.
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705-8167

WCFL — Nedėlioję, 5 vaL 
vakare, gražus programas.

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

I

Vartotų Karų Bargenai
niHCK ’35, 6 Sedan, kaip naujas, garant., .......................? 875
BUICK ’35. 6 Club Sedan 41. garant.. kaip naujau . . . .
BUICK ’84. 5 Sėdau 57. pirmos rūSies, garant................. ‘25
BUICK ’84, 5 Sedan 47, n5r geresnio, garant. . .............  08®
BUICK ’84, Club Sodan 91, labai puikus, garant.,; ..........  795
BUICK *83. 5 Club Sedan 91. tobulas karas. . . . L ...........  5»S
BUICK ’83, Sport Coupe, 2-4 pasaž. švarus, . . . i , ..........
BUICK *32. 5 Coupe 96. tolulam stovy, ............................
BUICK *32, 6 Sedan, labai pulkus karos, .........i . .............
BUICK *31, 5 Sedan 57. švarus karas toublam stovy . .
BUICK ‘31. 7 Sedan, labai geram stovy, žema kaina. . .
BUICK *29. 5 Sedan, geras karas, bargeno kaipo . . . .

Mes turime puikiausi pasirinkimą vartoti) BUICK f karų mieste, 
visų modelių ir madų, aplcainuotų greitam pardavimui. Pir
miausiai pamatykite šluos karus.
CADILLAC *34. 5 Sedan, mažai važinėtas, kaip naujas.

garant.................................................................  8 1395
CADILLAC *32, 5 Sedan, puikus karas, kaip nau'jas.. . .  845
CADILLAC *29, Town Sedan, žemai apkainuotaa.. . . . . .  145
CHEVROLET *35. 2 Durų Sedan, negalima atskarti nuo

DODGE ’36. Sedan, kuone naujas, trunk. Deiuxie įreng
tas juodas, naujo karo garant. . . . . .  SPECIAL

CHRYSLER .’35, 5 Sedan, trunk, kelis mSnesiujs varto-..
tas, garan. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  745

FORD *36. 2 pasaž. Goupe. mažai vartotas, įrarant.... 565
LA SALLE *34. 8 Sedan, naujausios mados, tobulas gar.. 875
LA SALLE ’31, 5 Coupe, gerai bėgantis karas*' bargenas 250
LA SALLE *30, 5 Sedan, geras karas, žema kaina . . . .  195
LINCOLN '30, 5 Sedan, apkainuotas pardavimui, geram

stovy......................................................................  245
» NASH ’29, 5 Sedan, gerai bėga. pigiai . . . . . . . . . . .  95

PACKARD '32, 7 Sedan, puikiam stovy, žema kaina, 675 
STUDEBAKER ’32, 5 Sedan, geroj tvarkoj ...................  325
TERRAPLANE ’34, 5 Sedan. mažai vartotas. Išrodo

naujas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 5

Puikiausias stekas vartotų karų kok| dar esame siūlę. Kiek
vienas tobulai išrodo ir veikia. Kainos žemesnės negu hile 
kada pirmiau. Dabar laikos pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas u ž rankpinigius 
balansų lengvais išmokėjiuais

.3 8 6 0  Ogden Ave. - Chicago  
C ra w fo rd  4 1 0 0

POCAHONTAS MINE AUM — SCBEENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05


