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SM) ITALIJOS SANTYKIŲ
įtempimas sa anglija

AMERIKIETIS JĖZUITAS 
LANKĖSI MEKSIKOJE

MUSSOLINI IŠLEIDO DAUGYBĄ 
KRETŲ KRAO LAIKUI

DE- - M

iooijos valdovas tariasi 
karvedžiais

su

LONDONAS, gr. 1. — Stai
gu sušvelnėjo Italijos santykių 
Įtempimas su Anglija, Tas į- 
vyko, kai premjeras Lavalis 
paskelbė, kad Prancūzija ir 
toliau pasilieka Anglijos pu
sėje ir Italijos grasinimai, kad 
ji imsis “desperatiškų” prie
monių, yra paprastas Musso
linio baubas.

Anglų spauda nurodo, kad 
po Lavaiio pareiškimo Musso
lini staiga pakeitė savo karin
gą nusiteikimą. Pamatė, kad 
jis turi reikalo ne su viena An 
glija, bet su Prancūzija ir 
visa Europa.

imi nu
traukti kara Afrikoj

PARYŽIUS, gr. 1. r— Gruo-1 
džio m. 12 d. Ženevon susi
rinks T. Sąjungos komitetas 
svarstyti, kad uždraudus I- 
talijon siųsti žibalą.

Į tai atsižvelgus, premje
ras Lavalis pasiūlė taiką 
Mussoliniui. kad Italija nu
trauktų karą Etiopijoje.

Mussolini griežtai atmetė šį 
pasiūlymą.

Matyt, Italijos diktatorius 
jaučiasi, kad jam pasiseks iš
vengti visų keblumų dėl ži
balo ir podraug mėgins už
grobti dar didesnius Etiopi
jos plotus.

ST. LOVIS, Mo., lapkr. 30. 
— Kun. G. A. McDonaldas, 
S.,L, kai paprastas keleivis 
pasaulietis lankėsi Meksikoj 
ir asmeniškai patyrė, kas vei
kias tame krašte.

Savo Įspūdžius jis pasako
jo vienam susirinkime. .Jis 
rado, kad ten bedieviai auk
štieji valdininkai vykdo reli
ginius persekiojimus. Už Die 
vo išpažinimą krikščionys už
daromi i kalėjimus. Namai

na religijos. Mažiausias vy
riausybės agentams pasiprie
šinimas reiškia mirtį, kadan
gi agentai visados turi sn sa
vimi amerikoniškus šautuvus 
ir dažnai panaudoja juos.

Bažnyčios stačiai apiplėš
tos — dauguma jų yra nete
kusios šventų simbolų. Kai 
kurios pakeistos knygynais, 
kuriuose viršija komunistiški 
raštai, arba klubais, kur be-

atimami nuo krikščionių tė- dieviai per naktis trinkšmau- 
vų, jei šie savo vaikus moki- ja, turi įvairiausias orgijas.

Brazilijos sostinės Rio de Janeiro1 vaizdas. Kaikuriuose Brazilijos miestuose, 
taipgi ir sostinėj buvo kilę maištų. Įvykusiuose susirėmimuose žuvo 38 karei
viai. Iš viso žuvo 150 žmonių. J (Acme Photo.)

UŽ 2 - 3 METŲ TURĖS 
PLENTĄ Iš KAUNO Į 

KLAIPĖDĄ
ARGENTINOS PREZIDEN
TAS DĖKOJA POPIEŽIUI

KUNIGO MARQUETIE 
DIENA

Kun. Jacąues 
i diena Chicagojdiena t 
ši tneči

NAUJAS KARDINOLAS IR LIURDE GROTOS VANDUO 
TOLIAU BOS REKTORIUM YRA VISIŠKAI ŠVARUS

Marųuette PARYŽIUS', lapkr. 30. — 
bus minima i Katalikų instituto rektorius

Nuo Kauno 
i ligi Klaipėdos iš viso reiks 
pastatyti plento apie 220 km.

---------- Kaip žinome, nuo Kauno pą-
PARYŽIUS, lapkr. 30. — . skutimais metais šio plento 

Šįmet tarp grįžusių iš Liurdo , statyba, kiek lėšos leidžia, iš

KAUNAS.

dieną.

ĮVEDA GRIEŽTESNĘ 
GENZORĄ

iadienį, gruodžio m. 4 Paryžiuje tituliaris Melitene 1 Versalio ir Škotijos maldinin ■ lėto vykdoma. Kasmet pasta-

VATIKANAS, lapkr. 30.— 
Spaudai paskelbus, kad Po
piežius paskyręs kardinolu 
Buenos Aires miesto arkivy
skupą Copello kardinolu, Ar- 

| gentines prezidentas prisiun-
vvskupas tfenri Marie Alf- kų pasireiškė šiltinės epidemi-' tomą po keliolika kilometr-ų. j Sventa^m,, Tevūl K*1*113

I dėkingumo kablegramų.C’bicago majoras Kelly iš- • red Budrillftrt, kurį Popie- ja. Kaip bematai imta kaltin-, fcjUo metu naujo plento sta- į
leido atsišaukimą, kad chica- žius paskelbs kardinolu gruo- ti Liurdo grotos vanduo, kurs tylioje yra apie 50 km. Vie-1 Prezidentas reiškia daug
giečiai tinkamai paminėtų | džio mėn. 10 d., ir toliau pa- esąs nešvarus. llUr vykdomi žemės darbai, ki džiaugsmo, kad arkivyskupas
šią dieną. siliks šios įstaigos rektorium.; Šiuo kaltinimu daug susi- tur akmenys vežami prie į Copello patenka nariu luardi-

Kpų, Marųuette, prancūzas ' ’ Prancūzijos prezidentas Le-, rūpino Tari>es - Liurdo vys- 
niisionierius, prieš 261 metus i brun turės garbės įduoti kar- kūpąs ir Liurdo sveikumo or-

plento, trečiur jau grindžia- |ll°lu kolegijon. Jis to pilnai 
mas ir t. t. Tokiu tempu ir užsipelno, kaipo pavyzdinga

! pirmasis iš baltųjų žmonių dinolišką biretą Popiežiaus ganai. Vyskupo pasidarbavi- toliau statant, negreit sulauk ; kunigas ,r išmintingasis ga-

ROMA, gr. 1. — Italijos 
ministerių kabinetas vakar su 
poros valandą posėdžiu žy
miai sustiprino valstybės ka
ro mašiną. Pripažino ir išlei
do SS atskirus dekretus,su 
kurių pagalba bus kovojama 
prieš sankcijas ir toliau ve
damas karas Etiopijoje iki
bus sulaukta palankių taikosi ASMARA, Eritrėja, lapkr. I 
sąlygų. Žymioji dekretų dalis 30.italų karo pajėgų Etio- 
liečia finansus ir įvairias vai- pijoje naujas vyriausias va- 1 
diškas subsidijas pramonėms. Į das, Eritrėjos aukštasis ko-, 
Vyriausybe*, pav., subsidijuos ' misionierius gen. P. Badog- j 
atidaromas aukso kasyklas ir ; |į0 paskelbė karo žinioms I 
cemento fabriko steigimą E- i griežtesnę cenzūrą.
ritrejoje. ' . v. ......

i Cenzūra liečia lygiai italų
Žuvusių kareivių motinos ir jr ^įtų kraštų koresponden- 

nasles šiandien čia turėjo mil- , tus. Jiems bus leista praneš- 
žiniskas demonstracijas ir iš- į ti savo laikraščiams tik tai, 
klausė Mussolinio prakalbos, kas bus padiktuota italų ka- 
Jos suvyko is visų Italijos jo vadovybės.
provinciją. Grįžusios namo i Neturi būt minimi karo va
jos organizuos moteris ir duos (|ą vardai, kadangi Etiopijoj 
reikalingą nurodymu, kaip kariauja ne individai, bet 
jos gali sėkmingai kovoti italą tauta.

atlankė apylinkę, kur šian
dien yra Chicago miestas.

KARDINOLAS LANKĖSI 
PAS POPIEŽIAUS 

ATSTOVĄ

nuncijui Prancūzijai, arkivy-i mu Paryžiuje buvo sudaryta tume naujo plento ligi
skupui Luigi Maglione, kurs komisija iš gydytojų ir šva- 
taip pat bus paaukštintas j specialistų. Nuvyko Liur 
kardinolu. Arkivyskupas Mag dan ir tenai nuodugniai iity- j snsifK4;ini„ mi,liBter,jOj,.' eaį 
lione yra titnliarh, Cesarea Į rė grotos vandenį. Komisija 8Umanymas „ plenU „tatyti 
arkivyskupu. , į paskelbė, kad grotos vanduo I kreditaTi,n„ p|e„tų '

Klaipėdos. 
Tačiau teko girdėti, kad

pat Tiytojas. Argentinos respubli
ka yra didžiai dėkinga už tą 
didelį kraštui pažymį, baigia 
prezidentas.,

prieš ekonomiškas 
knd pra,gyvenus be 
kraštų pagalbos.

sankcijas, 
• svetimų

l’ž paduotas klaidingas ži
nias korespondentai bus at
sakingi.

ADDIS ABABA, gr. 1. — 
Žiniomis iš Dessye, Etiopijos 
emperatorius Baile Selassie 
tenai turi pasitarimus su sa
vo vyriausiais karvedžiais.

INDUSAI SEKA KRIKŠ
ČIONIS

MARYKNOLL, N. Y. (per 
paštą). — Kad tarp vargšų 

Daro planus, kaip sėkmingiau gyventojų Indijoje sulaikius 
sulaikius italų veržimąsi Etio- ! katalikybės plitimą, viena in- 
pijos gilumon. Ikišiol italai dusų grupė pradėjo sekti 
yra užėmę tik krašto briaunas, krikščionių gailestingumo dar 
o dabar planuoja pasukti krnš bus tarp spaudžiamųjų Indi- 
to gilumon. įjos žmonių.

Etiopieeių planas yra kovo
ti prieš italus ne tik prieša
kiuose, bet retinti jų eiles ir 
užpakaliuose, ypač naikinant 
jų susisiekimus su bazėmis.

PIENAS PABRANGSIĄS 
CHICAGOJ

Etiopiečiai sakosi uždavę 
naują smūgį italams Mussa 
Ali kalno apylinkėse. Tenai 
italai neišgali daryti pažan
gos. 1

Praneša, kad artimiausio
mis dienomis pabrangs pienas 
Chicagoj — 1 arba 2 centus 
daugiau kvortai.

Tai, esą, dėl to, kad padi
dintas atlyginimas pieno iš- 
vežiotojams ir ūkininkams

BERLYNAS, lapkr. 30. 
— Breslavo kardinolas Ber- 
tram lankėsi čia pas Popie
žiaus nuncijų J. E. arkivys
kupą Orsenigo. Tas yra ry
šium su plintančiais Vokieti
joj katalikų kunigų areštavi
mais.

Lankantis čia kardinolui 
paskelbta, kad nacių agentai 
\Vuezburge areštavo tos vys
kupijos generalį vikarą ir 
vieną katedros kunigą. I

DIVORSŲ PASĖKOS

SANTA BARBARA, Cal., 
gr. 1. — Nepaprastam per
tekliuje gyvendama turtinga 
divorsininkė Mrs. Dorthea Li
vermore Longcope nusigėrusi 
sunkiai peršovė savo sūnų, 16 
metų amžiaus, kai šis demon
stravo, kad galįs degtinę ger
ti stačiai iš butelio.

Laikraščiai šį Įvykį paduo
da kaipo reikšmingiausią da
lyką, iškeldami aikštėn pur
viną turtuolių divorsininkų 
gyvenimą. Tas daro didelę ne
garbę visam kraštui. To ne
paisoma.

/

CHICAGO MAJORAS LY
DĖS PREZIDENTĄ

yra ko švariausias. Tas reiš
kia, kad jis neužkrėstas jokių 
ligi} perais, arba kokiais nors 
nešvarumais. O kad tarp grį-

Prez. Rooseveltas atvyks 
Chieagon gruodžio m. 9 d. pasireiškė šiltinė, 
Čia jis kalbės American
Farm Bureau federacijos su
važiavime. Tš Chicagos pre-

ir
vandens kelių valdyba šiuo 
metu baigia tą plentą tyrinė
ti ir ruošianti projektą, kaip 
j j visą atidavus statyti išsi-

KLAIPĖDOS PREKYBOS 
IR PRAMONĖS ROMŲ 
PAPILDOMI RINKIMAI

PLATINKITE “DRAUGĄ”' kainos nž pieną.

serga Meksikos
ARKIVYSKUPAS

KLAIPĖDA. — šių metų
žūsiu iš Liurdo maldininkų 7kZaT7ei Tis’pkntV b«8 į ,'T“ f0*’’*'

* dos krašto prekybos ir pra-atiduotas statyti kreditan, i_____ _  ________>

tai už 2-3 metų turėsime nau
ją plentą nuo Kauno ligi 
Klaipėdos.

reikia ieš 
koti kitų priežasčių, bet ne 
kaltinti grotos vandenį.

zidentas vyks j Notre Dame j SUIMTA KETURI REVO- 
univereitetą. LIUCIJOS VADAI

Tuo pačiu specialiu trau- ; ---------------
kiniu išvyks j Notre Dame RIO DE JANE1RO, lapkr. 
ir Chicago majoras Kelly su I 30. — Brazilijos vyriausybė

PASIRAŠYTOS DVI SVAR
BIOS BALTIJOS JURIDI

NĖS KONVENCIJOS

žmona.

TEATRAI GALI 
UŽDARYTI

BŪT

pranešė, kad suimta numal
šintos revoliucijos keturi žy
mieji vadai. 2 sušaudyti.

“International Alliance of 
Tbeatrical Stage Employes
and Moving Picture Machine 
Operatore ” prezidentas Geo
rge Bro\vne susiginčijo sn Pa- 
ramount filmų studija.

Šis įvykis gali sukelti strei
ką 44-se teatruose Chicagoj, Į rius.
arba ir viso krašto teatruose, -------------------
kuriuose rodomos Paramount VYRIAUSYBĖ UŽTRAUKIA 
filmos.

6 ŽUVO SU IŠBANDOMU 
LĖKTUVU

MASKVA, gr. L 
šio miesto vakar nukrito iš
bandomas naujas kareivinis 
lėktuvas. Žuvo 6 asmenys, ku
rių tarpe ir lėktuvo inžinie-

i KAUNAS. — Užsienių rei
kalų ministeris p. S. Lozo-

Į raitis,f ir Latvijos ministeris 
I Lietuvai, p. Sėja^ bei Estijos 
i ministeris Lietuvai, p. Lep- 
i pikas, pasirašė tarp Lietuvos,
| Ijatvijos ir Estijos sudarytas,' 

ftalia konvencijas dėl teismų spren 
d imu vykdymo ir dėl recidi- 

pripažinimo.

monės rūmų papildomieji ir 
atpildomieji rinkimai. Kartu 
įvyks atpildomieji rinkimai Į 
smulkiosios prekybos tarybą.

Rinkikų grupių sąrašai bus 
viešai išstatyti nuo lapkričio 
15 iki 22 dd. Pasibaigus šiam 
terminui, per vieną savaitę 
bus galima įteikti protestus 
dėl sąrašų, šiam laikui išė
jus, pramonės ir prekybos 
rūmai išspręs padubtus pro
testus ir galutinai nustatys 
rinkimų sąrašus. ,

vo

LAIKOMOS MIŠIOS UŽ 
TAIKĄ

PASKOLĄ

ANGORA, gr. L — Sov. 
Rusijos draugingumo sutartis 
su Turkija pailginta dar de
šimčiai metų.

KAUNAS. — Jau beveik 
visame Kauno centre telefo
no laidai pravesti žemėje 
ir stulpai iš šaligatvių nuim 

i ti. Tie darbai vis varomi te
piau į miesto pakraščius. Spa 
Į lių mėn. pravesta nauja tele

PARYŽIUS (per paštą). - fono kanalizacijos šaka Ty
čia ftvč. širdies bazilikoj ir ^aut<) prospekte tarp karu li

goninės ir Šiaulių gatv. Mie
sto ir viso telefono tinklo 
pertvarkymas varomas vis 
toliau.

Liurdo grotoj kas savaitė lai-
WASHTNGTDN, gr. 1. —Įkomos Mišios už taiką. 

Krašto vyriausybė užtraukia 
900 milijonų dolerių paskolą.

Chicagos aldermonų tary-

GYVULIŲ PARODA 
CHICAGOJ

MEXICO CITY (per paš- Piliečių politinės grupės bos finansų reikalų komitetas 
tą). — Žiniomis iš Quadaln- Chicagoj planuoja miesto val- 
jara, ten sunkiai serga arkb;dymui įvesti manadžerio sis- 
vvskupas Orosco. temą.

ORAS
36-oji tarptautinė gyvulių j 

ima svarstyti išlaidų sąmatą paroda atidaryta Intemation- į CHICAGO IR APYLIN- 
1936 m. Sakoma, kad išlaidos ai amfiteatre, 43 ir Halsted KftS. — Šiandien įš dalies de- 
būsiąi didesnė*. gat. besnota.

■
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DIENOS KLAUSIMAI

AR BUS KARAS EUROPOJE?

Šis klausimas visiems rūpi. Dėl to apie 
jį daug kalbama ir rašoma.

Dauguma politikų ir ncpolitikų, kurie 
rašo ar kalba apie naujo karo galimumus, 
mano, kad karas Europoje yra neišvengia
mas.

Prancūzų generolas Mordaeų, buvęs ar
timiausiu liendradarbiu garsiojo prancūzų 
politikos vyto CU meneeau, sako, kad Euro
poje yra viena tautu, kuri tikrai rimtai ren
giasi karui.

Tuja tauta yra vokiečiai.
Kitų valstybių ginklavimosi turis visai 

kitokį pagrindų. Jos stiprina savo jėgas ne 
tam kad pulti, bet kad gintis nuo vokiečių.

Prie dabartinės Vokietijos vidaus poli
tikos būklės, karas yra galimas, nes Vokie
tija yra valdoma diktatūros.

Diktatūros, kaip ne iš tolimos praeities 
žinome, veda tautas prie karų.

Gerų pavyzdi turime iš Italijos fašistų 
diktatūros.

Taip dalykams stovint, vokiečiai karų 
gali pradėti bile kurių dienų. Jie jau turi 
prirengę armijų ir visų tekniškų aparatų.

Tiesa, vokiečiams trūksta visokios kito
kios medžiagos ir pinigų, bet to trūksta ir 
italams, tačiau jie kariauja.

Gen. Mordacų manymu, Prancūzija da
bar yra stipriausia taikos palaikytoja Eu
ropoje. Tokia ir ateityje turėsianti pasilikti. 
l>ėl to esu svarbu, kad ji būtų visais žings
niais stipri, prisirengus, apsiginklavus. Tik 
ji tegalinti suvaldyti imperializmu ir mili- 
tarizmu pritvinkusių Vokietijų.

Be abejojimo, šio prancūzų generolo nuo
monė yra teisinga. Tik reikia abejoti, ar vie
na Prancūzija pajėgtų suvaldyti Vokietijų, 
jei toji užsimotų pradėti karų.

baugiausia būtų, jei ne tik prancūzai, 
bet tad visi Vokietijos kaimynai būti} prisi
rengę ir sudarytų bendrų frontų taikai pa
laikyti Europoje.

riųjų demokratų partijos vadas, p. Marchant. 
Jis išsižadėjo fniuįgterio portfelio it išstojo 
iš jmrtijos.

Dėl to jo pasielgimo jj puolė bedieviai. 
Savo prūsams p. Marchant tarp kitko taip 
atsakė:

“Aš būčiau galėjęs, kuo tik noriu, tap
ti. Būčiau galėjęs priimti Kosenbergo ar Hit
lerio pažiūras. Nė vienas mano bičiulis ne
būtų man padaręs jokių priekaištų, jeigu aš 
būčiau pasirinkęs Indijos Krišnaiuarati, kaip 
savo pranašų. Būčiau galėjęs virsti buddistu 
ųrba griežtu protestantu. Tuo būtų niekas 
ir nesidomėjęs. Tiktai dėl vienos Kristaus 
Bažnyčios mokslo aš esu taip užpuldinėja- 

i mas... Tačiau aš kitaip pasirinkti negalėjau, 
i Mano išmanymu, ir kiekvienas rimtai galvo- 
; jus žmogus, kuris prad da žiūrėti į Evangeli

jų, kaip paties Dievo žodi, ir kuris getai įsi
gilina į Katalikų Bažnyčios mokslų, tasai tu
ri pastebėti, jog tik vienas katalikų tikėji
mas taip gražiai it* taip logiškai išplaukia 
iš Šv. Kašto žodžių. Tasai žmogus bus pri
verstas pripažinti, jog tarp šito mokslo ir 
Kristaus paskelbtų tiesų nėra nė mažiausios 
nesantaikos. Šitame tikėjime ir aš atradau 
savo tvirtybę, kurios aš taip ieškojau ,»er 
visų savo gyvenimų. Čia aš radau nesugriau- 
jaiuą Bažnyčių, kurių pats Dievo Sūnus yra 

į įsteigęs!”
Už tokį drųsų tikėjimo išpažinimų p. 

Marchant susilaukė daug sveikinimų.
Bedieviai katalikus paprastai labiau puo

la, negu protestantus, žydus, mahometonus, 
budistus ar kitokius. Tų paliudija ir kilnaus 
atsivertėlio p. Marchąnto puolimas.

Mat, tikroji Kristaus Bažnyčia yra stip
riausia, dėl to bedieviai ir koncentruoja vi
sas savo jėgas kovai su Katalikų Bažnyčia.

APIE VYSK. K. PALTAROKĄ

J.
Kan. P. Dogelis “Ūkininke” rašo apie 

E. Panevėžio vysk. K. Paltarokų.
Atpasakojęs uolaus ganvtojaus jaunys

GRAŽUS UŽSIMOJIMAS

Kun. Jonas Balkūnas, A. L. Ii. K. Fe
deracijos propagandos ir kontrolės komisi
jos narys, pradėjo gražų darbų. Prie katali
kų savaitraščio “Amerika” pradėjo leisti 
mėnesinį priedų, ]M vadinęs “Katalikų Ak
cija ”,

Jau i»its priedo vardas jiasako, kokiam 
tikslui jis leidžiamas. “Kat. Akcijos” vedė
jas vedamam straipsny sako:

, “Dvasiškiai ir veikėjai ras šiame prie
de daug medžiagos pamokslams, paskai
toms, prakalboms ir straipsniams. Prie- 
das stengsis patalpinti aktualiausius ka
talikų akcijos klausinius ir mūsų veiki
mo reikalus. Jis trumpai paduos žinių 
iš Federacijos ir katalikų draugijų vei
kimo. Mėnesinė apžvalga nušvies laimė
jimus bei trūkumus”.
Peržiūrėjus pirmąjį “Katalikų Akcijos” 

numerį, galima įsitikinti, kad priedas laiky
sis savo užbrėžto tikslo, mūsų visuomenei 
bus labai naudingas ir dėl to vertas paramos.

“Kat. Akcijos” energingam redaktoriui, 
pradėjusiam gražų darbų, linkime geriausio 
pasisekimo.

atsivertusio ministerių žodis

šių metą gegužės mėn. priėmė katalikų 
tikėjimų Olandijos švietimu ministeris ir kai-
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Etiopijos imperatorius mini penktas savo vainikavimo sukaktuves. 

Jisai važuoja sostinės gatvėmis karietoj, kurių seniau turėjo kaizeris 
Vilius.

Latvijos Nepriklausomybes švente
Baltijos valstybės yra vie- rytume kombinacijas — visa- 

nametės, nes jos gimė, istori- Ida prieisime išvadų, kad nau
jos akimis žiūriut, tų pit aki
mirksnį. Nors jos gimė gink
lų žvangėjime, tačiau jų pas- 

1 kirtis — tarnauti žmonijos tai 
kai. Nei savo galingesniems 
kaimynams, nei pačios savo

dingiausia Baltijos valstybė
ms būti ir likti drauge. Gali
ma tik giliai pasigailėti, kad 
šios tiesos nebuvo supratę

minamų, kad abi tautos vie
nodai jaustų ii- galvotų.

Baltijos santarvėje turi vieš 
palauti vienos dvasios nuotai
ku. Toji vienoda vidinė nuo
laika \ ra ypač reikalinga šim, 
laiku, kai tarptautinėje pada
ngėje slankioja tamsūs debe 
šiai. Pakrikti audros metu — 
r. ikštų statyti pavojau savo 
gyvybę. Savisaugos jausmas 
šiuo laiku turi būti ypatingo 
stiprumo.

lxipkiiėio 18 dienų Latvijos 
tautos šventę ir kiti Baltijos 
santarvės nariai švenčia, kai j, 
savųjų. Pergyvenę vienodus 
vargus, turime ir vienodais 
iižiaagsniais džiaugtis. Turime 
rrt'ti kiekviena proga šiokio- 
i i> dieno'.: ir per šventes.
Artimumui ir bendradarbiavi
mui nėra ribų ir čia niekad 
negali būti padaryta perdaug. 
Kaip 'fantų Sųjungos idėja 
st ngiamasi platinti ir stipri
nti jnisaulyje, taip mes savo 
taijK* turime auklėti ir gilinti 
Baltijos <antarvė< mintį. Bai 
tijųs santarvė turi būti ne tik 
Tiipose, bet ir širdyje. K lėk

štybės laivų, kad nenugarmė- viena dorybė, kiek vienas kil
tų iri prarajų. Visos trys Bai- imis jausmas reikalingi nuola- 
tijos valstybės, vienos anks- ! tinio lavinimo. Tik tada jie 
čiau, kitos vėliau, yra padarę 'stipriai inauga žmoguje. Bal- 
staigių vingių, pasukdamos in i tijos santarvę turime savyje 
drausmingų tautiškų kelių. ' jausti ir nešioti. Kiekvienų 
Tuo buvo padėti tvirti pama- progų turime tam išnaudoti, 
tai Baltijos santarvei, ant k u- 0 ar gali būti geresnė proga 
rių ir statomi santarvės rū-

prieš kelis amžius mūsų tėvų!mai- Rūmai išeis toki’ kokhi 
tėvai. Jei taip būtų buvę — statybos dalyviai iš tiesų pa-

, tarpe nekelia pavojaus. Prie- [Šiandie Baltijos pakraščių po-.

kaip vieno savųjų laisvės šve
ntė? Tad švęsdami broliškos 
latvių tautos laisvės šventę, 

norės. Jie gali būti tvirti ir šių šventę suprantame platės-
"•—»■»«» j»ua,s- Singai> -os paaos turi saugo. , litinis ženl51 a is visai kitaip žavingi, bet gali išeiti ir pa

lės dienas, kut lingei,s tarp kitką raln: ■ ,ant ,kt„ . .kr}pę, keldami pavojų kas vatis, idant nepatektų vilkams , atrodytų.
“Norėdamas pažymėti J. E. Vyskupo ln nasrus.

Paltaroko vyskupavimo darbus ir skaityto
jams nupiešti jo asmenį, lyginu mūsų Eks
celenciją gaibingųjį Jubilijatų su a. a. ^“priklausomo gyvenimo dieno 

mis diktavo reikalų dėtis sųmaičių Vyskupu Paliulioniu. Mes gyvenome
tais laikais, kada Žem. Vyskupijų ilgus me
tus valdė Vyskupas Paimlioms. Vvskupas Pa- i

• , • - j ■ T1 v kol ši aiški tiesa buvo tikraiImlioms buvo energingas kovotojas Bazny-»
.- ... . . ,, suprasta. Užtat dabar, po tiek
sai labai kišdavosi į kunigų paskyrimus. Pa- , abejojimų, galvojimų, svars- 
liulionis administracijos kišimusi į dvasiški-! tymą sudaryta sųjunga turi

i landa nugriūti. Tačiau šian- 
Latvija mini 17 metų lais-'die santarvės dalyviai rodo 

Savisaugos jausmas Baltijos ! vės sukaktuves. 1918 m. lap-iger^ vu|į4 įv gra^įų norų> to-Į 
valstybėms jau pirmomis ne- į kričio 18 d. latvių tautai yra Į įr Baltijos santarvės rū- , 

. tas pat, kaip mums vasario i n,ų pastatai traukia in save ; 
116-toji. Metines laisvės suka- pasaulio akis ne didumu, bet 
ktuvės yra nelyginant stul- į savo vidiniu darnumu.jungom Bet reikėjo ilgų metų,
pai, kuriais nužymėtas tautos: Latvija yra Baltijos santar- 
ir valstybės kelias .Priėjus to- vės ašis. Iš to kyla ypatingas 
kį stulpų, visada pravartu at- Latvijos vaidmuo Baltijos su
sisukti atgal, pažiūrėti in ke- ntarvės koncerte. Latvija tu

ne prasme, kaip visos Balti
jos santarvės šventę. Tegy
vuoja Latvijai Težydi Baltijos 
'Santarvė!

Knyga Priešams 
Atremti

jos reikalus laikydavo ne jų sritimi ir todėl ' būti ypač stipri. Kitoms vai- | lio pradžių ir jiatikrinti, ar ri stiprinti santarvės idėjų
uepripažindavo. Paliulionis kunigams buvo 
autoritetas”.

Trumpai apibudinęs vyskupų Paliulionį, 
kan. Dogelis sako, kad:

“J. E. Vyskupas Paltarokas yra antras 
Paliulionis, Vyskupo Paliulionio savybes pa
veldėjęs. Kuomet aš girdžiu apie Panevėžio 
vyskupo veikimų, nors dabar yra visai kiti , 
laikai, tai man ateina galvon vyskupas Pa
liulionis”.

“Energingas, autoritetingas, sumanus, or
ganizatorius, mokslo vyras, Dievo garbei, 
Bažnyčios laisvei ir žmonių gerovei pasišven
tęs, savo ypatybėmis atitinkąs šių laikų dva
siai, tai svarbiausios J. E. Paltaroko gyve
nimo žymės, kaipo Vyskupo”.

Ir šiais laikais Bažnyčios būklė nėra 
lengva. Anais laikais vyskupams reikėjo ko
voti už Bažnyčios teises su rusų valdžia, o 
šiandien su savųjų, lietuviška. Tai toks yra 
skirtumas.

Kaip žinome, Vyskupas I*altarokas, šie
met minėjęs 60 m. amžiaus sukaktuves, yra 
vienas iš energingiausiųjų kovotojų už Baž
nyčios teises, už katalikiškojo veikimo laisvę 
ir už darbo žmonių gerovę.

Pasek m i ilgiausias būdas kovoti su komu
nizmu yra — įvesti naują socialinę tvarkų. 
Katalikai turi plėsti savo akcijų, kad kata
likiškas socialinis mokslas būtų įgyvendin
tas ekonominiame gyvenime ir valdžioje. Tei 
arčiausias kelias į krašto ir visų žmonių ge
rovę. Kuomet žmonės dirbs, gaus teisingų 
atlyginimų ir gevai gyvens, komuniamni vie
tos jų tarpe nebus.

stybėms — sųjungos visada y- ( tiesiai einama. Ateitis niekam Į Baltijos šiaurėje, Lietuvos sti- 
ca trumpalaikio pobūdžio, tuo Į nežinoma, bet ateities linkmė ; priai remiama iš pietų. Su La- 
tarpu Baltijos santarvė gali1 galima spėti iš praeities. Ir
ir turi būti amžina. Vistiek 1 valstybių keliai yra vingiuoti, 
kaip mes dėliotume politinius Kai kada vingiai tenka sųmo- 

ningai daryti, gelbstint val-vienetus, vistiek kokias do-

tvija mes esame iš amžių su
jungti giminiu krauju. Bet fi
ziško giminumo dar perma
ža. Turime sukurti dvasios gi-

Šiais sugedimo laikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny 
čiai. Visokiais prasimanymais, 
iškraipytais • faktais bedieviai 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Net 
puola Katalikų Bažnyčių u- 
sųmoningų katalikų jie pri
verčia nutilti dėl to, kad ka-

LIETUVĄ APLANKIUS
- - Ražo L. ftlmutis __ —..

KONGRESO DARBŲ TVARKA

Apie kongreso eigų nedaug kų galima 
į parašyti.

Jis prasidėjo sekmadienį, rugpiūčio 11 d. 
ir baigėsi šeštadienį, rugp. 17 d.

Antradienį ir ketvirtadienį posėdžių ne
buvo.

Posėdžiams tebuvo skirta po pusę die
nos. Per tų laikų reikėjo išklausyti septynių 
ilgų referatų: prof. Žemaičio — Lietuvių tau
tai paskirtis; doc. A. ltoulinaičio — Užsie
nio lietuvių aspiracijos; kan. F. Kemėšio — 
Užsienio lietuvių švietimas; P. Žadeikių — 
Ekonominis užsienio lietuvių bendradarbia
vimas su Lietuva; prof. K. Pakšto — kolo
nizacijos klausimas; adv. B. Skipičio — Pa
saulio Lietuvių Sąjunga.

Rodos, kad tyčia buvo tiek daug ilgų 
ir nuobodžių referatų sukišta, kad kongreso 
atstovams neliktų laiko diskusnoti ir bent 
kiek savo iniciatyvos parodyti. Posėdžiai ėjo 
negyvai, beveik nuobodžiai.

Referatuose, tiesa, iškelta gražių min
čių. Ypatingai turiningi buvo doc. Baulinai- 
čio, kan. Kemėšio ir prof. Pakšto referatai.

tulikui trūksta žinių apie Ka- 
Daug praktiškų ir gyveniman vykintinų da- talikų Bažnyčių. Kur gauti 
lykų patiekė p. Žadeikių paruošta paskaita, [tų žinių, faktų?
Tik gaila, kad jų referavo ir skaitė buvęs 
tautininkų vadas Lapenas, kuris dėl pasisa
vinimo valstybės turto dabar sėdi kalėjime 
ir laukia teisino. Tokio asmens pakvietimas 
skaityti paskaitų, buvo ne kas kita, kaip 
kongreso įžeidimas.

Apie referatus daugiau nerašysiu, nes 
jie visi jau buvo dienraštyje “Drauge” at
spausdinti.

Reikia pasakyti, kad pirmasis viso pa
saulio lietuvių kongresas buvo žynius refe
ratu gausingiunu.

Amerikos vyskupų konferencija |»iskyrė 
prel. Patrikų McCormick katalikų Universi
teto Vašingtone rektoriaus jiareigoms eiti. 
Jis tas pareigas eis tol, kol popiežius paskirs 
nuolatinį rektorių, kuriuo ligšiol buvo nau
jas Oinalios vyskupas James Ryan. Prel. Mc
Cormick yra gerai žinomas mokslininkas, 
plačiai susipažinęs su šio krašto švietimo rei
kalais.

• *. ?Jungtinių Valstybių gyventojų prieaug
lis mažėja. 1921—1923 metais gyventojų skai
čius padidėjo 1,900,000, bet 1931—1933 me
tais tik 800,000. Taip rodo statistika, kuri 
nedaug tesuklysta. Susirūpinusieji klausia: 
ar ilgai tas gyventojų skaičiaus mažėjimas 
tfwf

‘ ‘ Draugo ’ ’ knygyne yra 
knyga, kuri padės kiekvienam 
katalikui atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “Bažnyčios Istori
ja” parašyta kun. Aleknos. 
Knygoje yra trys žomlapiui 
tekste ir spalvuotas ženila- 
pis gale. Knyga kelių šimtų 
puslapių. Kaina lik 75c. Va
dinasi, už 75c. nusipirkęs 
“Bažnyčios Istorijų”, rasi jo,į 
užtektinai faktų atrėmimui 
bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dysi sąmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo” Knygy
ne, 2334 So. Oakley av., Chi
cago. III.

‘ ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.
“DRAUGO” KNYGYNE
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Olimpiados Komiteto Sus-mas

Komitetas Džiaugėsi, kad 
Darbas Gražiai Pavyko

gresas buvo dalis kūno, kurio 
Širdis buvo Amerikos sporti-

Lapkr. 20 d., Hollywood n*nk&L 
(Yuškos) Svetainėje buvo su- Pirmininkas pagyrė sporti- 
Sauktas Amerikos Lietuviu ninku vadą, J. Yuškų, kad 
Olimpiados Komiteto pirmas kuo gražiausia valdė jaunuo-1 
oficialus susirinkimas po to, lhis, ir ne vieno neleido nu-| 
kai Amerikos lietuvių sporti- Klysti. Du sportininkai, adv. 
ninkai išvyko i Pasaulio Lie- K. Savickas paliko profesijo- 

nauti Kauno Kultūros Rūmuo
se, o .1. Knašas, mokinti len
gvus atletus Klaipėdoj.
J. Yuška, Mėgėjas Sportinin

kų Daug Prisidėjo Fi
nansiškai

tuvių Kongresų.

Susirinko visas komitetas, 
svečiai iš Lietuvos, p. Piva- 
riunienė, p. Pocius ir kiti. p. 
Yuškienė priruošė turtingų va 
karionę visiems. Viduryj sta
lo buvo didžiausis, gražiai pa-| Visų žinomas binierius, J.
maigytas, pyragas su vienuo- Yu-ka_ pakvicstas bjUi narin 
lika žvakučių, kurios ženklino LM Olimpiados komi.
portininkus, o viduryje tar w daag darbavosi Netik

buvo viena didelė žvakė, žen 
lindania patį sportininkų va-

V

savo darbu, bet ir finansiškai 
prisidėjo prie šio sportinin-

visus vyrus toli.
Publikos buvo prisirinku

sios apie du tūkstančiai, ne
paprastai nustebo pamatę gfa 
žų Šimaitytės plaukimų ir 
daug žmonių nemažai pinigų 
pralošė statydami už Kaunie
čių plaukikus.

Jonas Knašas, sunkaus svo-

ų, p. J. Yuškų. Po skanios vygi(> Olimpiados komite- 
vakarienės prasidėjo susirin
kimas.

tas numatė p. Yvškos įdealų
darbų šiam reikalui, pakvietė 

A. L. Olimpiados Pirm., Adv. jį būti sportininkų vadu, ku-
J. Bordeno Žodis ris mielu noru sutiko, nepai

sant kiek jam pinigiškai kai
nuos. J. Yuška apsimokėjo sa
vo kelionę ir jam nemažai kai-

Susirinkimų pradėjo pats 
Amerikos Lietuvių Olimpia
dos pirm., adv. J. Bordenas, ,. . , . . , . . navo sportininkų rūpestingakuns daugiausia darbavosi . v.... .... pnezūra.sukėlime reikalingos sumos '
išleisti išrinktus sportininkus J. Yuška Kalba Apie Lietu-
į Lietuvų.

Pirmiausia sveikino visus 
sportininkus, o ypatingai jų 
vadų p. Yuškų, Ne tik Olim
piados komitetas džiaugėsi, 
kad jų darbas gražiai pavyko 
tokiu trumpu laiku, bet visa 
Amerika ir Lietuva didžiuo
jasi, kad Amerikos Lietuvių 
sportininkai kuo geriausia at
sižymėjo savo gabumais nu
vykę į savo tėviškę.

Pirmų sykį Amerikoj toks 
istorinis įvykis buvo sureng
tas, kur sužavėjo visų lietu
vių visuomenę Amerikoj, Lie
tuvoj ir Latvijoj. Lietuvoj 
buvo Kongresas, bet tas Kon-

Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Chicago. III,—“Kuomet tik vidu
rini neveikia ar nemnin imu Trlne’-’* 
Bitter Vyną lr nuoSIrd'-lni rekomen
duotu visiems." — Mrs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Bitter Vynu. 
kuris per pastaruosius 44 metus pri 
.rodZ save atsakančiu vaistu dA, v* 
UetčHmo. gasii. prasto apetito, erai 

'vos skaudčllmo neramaus miego Ir 
panaSiu Ilgi). Visose vaistinėse

TRINER’S FJ1XIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

vos Įspūdžius

Kada sportininkai atvyko į 
Kaunu tai juos pasitiko įvai
rių draugijų atstovai ir mi
nios žmonių. Draugijos Užsie
nių Lietuvių Remti atstovai 
po vadovystės p. Mačinsko, 
kuris dalyvavo su sportinin
kais ištisų laikų, nuvežė vi
sus į Lietuvos viešbutį. Te
nai paskyrė kambarius ir vai
šino kuo geriausia. Organiza
cijos ir klubai rengė didžiau
sius baukietus dėl sportinin
kų, turėjo daug pakvietimų 
kasdien.

Kada prasidėjo sporto run
gtynės, tai visas Kaunas ūžė, 
o kaip buvo plaukimo rung
tynės, ir Amerikietė p-lė Ši- 
maitytė pradėjo kaip lydeka 
plaukti, tai visos Kaunietės 
plaukikės atsisakė. Ji nebe
turėjo konkurento, tai paskui 
virai stojo į kovų.

Pirmos rungtynės buvo ant 
šimto metrų. Kauno vyrai pa
siliko lobai toli. Antros nra- 

Į gtvnės buvo aut dviejų šimtų 
metrų, Kauno plaukimo komi
sija nenorėjo Šimaitvtės leis
ti, sako tai čia ne moterims 
plaukti. Kaip jinai gavo lei
dimų, tai tie Kauno čempio
nai plaukikai nustebo ir dėjo 
visas pastangas, kad nepasi
duoti merginai. Bet čempijo 
nu buvo Šimaitytė ir paliko

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su nnuinis paveikslais. “Draugo” šie-( 
niniai kalendoriai iau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vų saviškiams.

Šiemet “Draugo” knlendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gą” 1936 m. taip pat em's kalendorių dvkai. ftiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka- 
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu- į 
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, ' 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sųskaitas su savo kos- i 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c.
Pavienis numeris 3c.'

Į rio, turėjo rnugtynes (Bok- 
’ gavimų) su Latviu, kuris bu
vo daug aukštesnis ir sunkes
nis už Knašą’. Kad Amerikie
tis lietuvis pradėjo jaių au
sis iš kairės ir dešinės bara- 
banyti, tai j trečių “round” 

: latvis svymodnmns nuėjo nuo 
estrados. J. Knašas taipgi

llaimėjo aukštesnio šokimo ir 
bėgimo rungtynes.

Paskui sportininkai nuėjo į 
krepšiasvienzio (Basket Bali) 
rungtynes, su geriausia Lietu
vos komanda. Amerikiečiai 
sumšė Lietuvos 41 prieš 11, 
o kada buvo antros rungty
nės su latviais, tai jie statė

į savo geriaurių kamandų. Pn- 
Į siau lošimo jau jie norėjo 
j išbėgti iš šalies, kai negalėjo 
padaryti ne vieno “point”. 
Amerikiečiai gavo 48, o lat
viai 4.

Trečios rungtynės turėjo 
būti vienu iš geriausių komnn 
dų šaulių Sųjungos sargybi

nės karuomenės, bet labai ma
žai tepasirodė. Amerikiečiai 
sumušė 60 prieš 8, paskui 
daugiau nebegalėjome gauti 
konkurentų su Amerikiečiais 
lošti. Tuo baigėsi sportas.

Po visų rungtynių Šaulių 
Sųjungos Kliubas surengė ban

(Tęsinys 4 pusi.)

Už Dievą. Tėvynę Ir Lietuvišką Kalbą
4

REIKALINGA 500 SAVANORlŲ-KARIŲ ARMIJAI MOBILIZUOTI 
Atsišaukimas

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

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

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

Blogoji gi spauda visa tai iš pagrindų griauna ir ant tų griū
vėsią kelia raudonųjų vėliava sėdama šėtono karalystės sėklų.

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

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

Vajininkų mobilizacija baigsis su Gruodžio i4 dieną, o Gruo
džio 15 d. prasidės darbas — vajus kuris tęsis iki Bal. 1 d., 1936 m.

-O-

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

PIRMOS VIETOS vana — LAIVAKOR
TĖ I LIETUVĄ I ABI PUSES IR $50 PINIGAIS. ŠI dovana skiria
ma vajininkams didžiųjų kolonijų
Chicagoj, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Phlladelphia, New York, 
New Jersey valst., YVaterbury, Boston ir Baltimore su jų apylin
kėmis.

KLASĖ (B). Dovana — $200 pinigais 1 • . • • /
KLASĖ (C). Dovana — $150 00 pin’gais 
KLASĖ (D). Dovana — $10000 pinigais 
KLASĖ (E). Dovana — $5000 pinigais 
KLASĖ (F). Dovana — $25.00 pinigais

ANTROS VIETOSUSl'iMZ
KORTE I LIETUVĄ APMOKĖTA I VIENĄ PUSĘ. Ši dovana 
skiriama didesniųjų kolonijų vajininkams:
Wisconsino valst., YVaukegan, Illinois, Gary, Indiana ir Indiana 
Harbor, YVestville, III., Springfield, Ilk, St. Louis, Mo., ir E. St. 
Louis, IH.. Grand Rapids, Mich., Shenandoah, Pa., Scrauton, Pa., 
Pittston, Pa., YVilkes-Barre, Pa., Binghamton, N. Y., Rochester, 
N. Y., Amsterdam, N. Y., Utica ir Schenactady, N. Y., YVorces- 
ter, Mass., Bridgeport, Conn., Nevv Haven, Conn., Hartford, 
Conn., Providenee, R. I., Lavvrenct, Mass., Nashua, N. H., Nevv 
Britain, Conn., Mt. Carmel, Pa., Forest City, Pa., Du Bois, Pa., 
ir visų kitų čia neišvardintų.

KLASE (B). Dovana — $10000 p’n’gais 
KLASĖ (C). Dovana — $5000 pin’gais 
KLASĖ (D). Dovana — $25.00 pin’gais.
PASTABA. Jei pasitaikytų, kad du, ar trys vajininkai į-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerbiamasis! Dar žodelis į Tamstos protų ir širdį. “Žmogus 
gimsta darbui, kaip paukštis lekiojimui” (Job. 5, 7). Esi Dievo ap
dovanotas sveikata ir gabumais, tat kviečiame Tamstų į kilnų dar
bą dėl DIEVO, TĖVYNĖS IR LIETUVIŠKOSIOS KALBOS! Tas 
šūkis teužkuria Tamstoj didelių norų.

Žemiau dedame kuponą, įrodymui sutikimo, kad apsiimate savo ko
lonijoj būti vajininkų, prašome tuojau išpildyti ir grąžinti “Draugo” 
administracijai: 2334 Šo. Oakley avė., Chicago, Illinois

SJ kuponu reikia iškirpti lr "Draugo" Administracijai atsiųsti

Jr

Registracijos Kuponas
Jerbiamieji!

Perskaitęs gautų Jūsų atsišaukimų, pasižadu dirbti per 
“Draugo” vajų, sutinku su visomis taisyklėmis ir šiuo prašau 
įrašyti mane į vajininkų skaičių.
Vardas ir pavardė ...........................................................................
Adresas.................. ...................................................
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v Pirmadienis, gruodžio 2, 1935

OLIMPIADOS KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
kietu ir tada Lietuvos jaunuo
liai prisipažiuo, kad jie tik
tai gali pasimokyti iš Ameri
kos sportininkų o ne lošti su 
jais.

Adv. Skipitis, labui norėjo 
Amerikos sportininkams kaip 
i urs atsilyginti. .Tai davė pa- 
siulijinių ar nenorėtų Auto 
busiu apvažinėti visų Lietu
vų. Visi su dideliu džiaugsmu 
priėmė pasiulijimų. Adv. Ski
pitis pranešė visų miestų vir
šininkams, kad sportininkai 
atvažuoja. Žmonės iš visų kra 
štų išgirdę šių žinių, visi su- 
sijdomavo. visi norėjo .juos 
pamatyti.

Pirmiausia iš Kauno važia
vo j Raseinius. Tolinus i Tau
ragę. Kaip Tauragės miestas 
juos susilaukė, tai visi buvo 
labai malonūs ir iškilmingai 
visus priėmė. Paskiau nuvy
kę Į šaulių Sųjungos Viešbu
tį, kur buvo surengtas di- 
džiausis bankietas. Vaišino vi
sus gėrimais ir valgiais. Daug 
linksmumo ir malonumo bu

n PI F H A S
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Sportininkų žodžiai Sport. Petrulaitis: “Labai <
ačiū visiems, už tokių bran- 

kadPo turiningos kalbos, ir į- 
vo ištisų vakarų kad net rei- domiausių Lietuvos įspūdžių, !gl^ prog,J^ KiUl ^vau gyveni- I

. . . . r> 1 line praleisti tokius laikus ir 1pirmininkas adv. Bordenas, ...
. i susipažinti su Lietuvos pa- Į 

pakvietė sportininkus tarti igniį. ” *
žodį, kit,, kaip jiems patiko ,neg“‘rSt ..SiMingai

sis zyg . tariu padėkos žodį, bet noriu ,
Barškis suko: “Pir

kėjo pasilikti ištisų naktį, nes 
nė vienas nenorėjo apleisti jų 
vaišingumų.

Nuvažiavę į Žemaitiją, kur 
daug sportininkų pas gimines 
apsigyveno. Važiavo, per Ži- 
gaičius. Žvingius, Vainutu, 
Naumiestį, Gardamu, kur spor

A. 1 A.

Knygos Būklė 
Lietuvoje

Sport. Barškis suko: “Pir- pasakyti, kad Lietuvos uier- 
mų kartų gyvenime man buvo gėlės labai gražios.” 
tokia laimė. Negaliu apsaky-! . Si„iaitytė; "An.er.

tininko Budriko dėdė gyvena, j ti kaip gera viskas buvo. Y- ( Liet Olimpiados Komitetui 
Tenais apsinakvojo. Labai patingai žmonių meilingumas, norįu tartį ačiū, kad mane

kaip jie gražiai moka priimti I vienų iš moterų skyrė važiuo-maloniai buvo priimti ir vai
šinti. Ant rytojaus aplankėm svečius.
Pajūry, Šilalį ir Kaltinėnus,

..kur
no. is ienai važiavom į 
liūs ir Ukmergę. Kur tik va
žiavom, kur sustojom, visur 
žinojo, kad tai Amerikiečiai.

Sportininkai išvažiavo iš j 
Lietuvos su nepaprastais įspū 1 labai dėkoju 
džiais. ! džių apsakyti.

, . ... v. . Sport. Budrikas: “Esu dėir nakli praleidom ant šie- . . ~ . ,. T • i •,v . . , j Ringas Amerikos Lietuviu O-. Is tenai važiavom i Sau-

ti.’

Dr. Biežio Pareiškimas
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knygos mėgė-Vienintėliais 
juis ir jos išlaikytojais Lietu-

JUOZAPAS
MIKELANAS

Mirė lupKr. 2b d., 1935 nu, 
3:20 vai. ryte, sulaukę* 65 me
ti) amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Smilgių parapijos, Mediniškių
kaip m. i

Amerikoje išgyveno 41 me
tą. ,

Pailko dideliame nuliūdime 
4 pusseseres: Ievų Sklrgaille- 
nę. Uršulę Rutkauskienę, Ka
roliną Slevlnskienę, Agotų 
Jukmevtčienę. 2 pusbrolius: 
Albertų Sereiką ir Viktorų 
Sereikų, ir pusbrolius ir \V1- 
turpių šeimynas; o Lietuvoje 
pamotę, ir 1 pusseserę, ir 1 pus
brolį. ir gimines.

Kūnas pašarvotas Juozapo 
Eudeikio ir Tėvo koplyčioj, 
5340 So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 3 
d. Iš koplyčios 8:00 ryto bus 
atlydėtas j Gimimo švč. Pan. 
Marijos parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stanius-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: hiwCM'n;.». Pusbivi- 
lial ir Giminės.

lAidotuvių direktoriai Juo
zapus Eudelkis ir Tėvas. Tel. 
REPublic 8840.

Tui, kaip matom, lietuvis- kratų, J. Naviko kišenėje ras- 
j voje yra pradžios mokyklų kosios knygos gerbėjų netrūk- ta apie kilogramų vogto nie- 
įiiokyto.juis. Bet dabar, dėl *ta. Užtatai leidėjai ir m si- daus ir suklastotas vidaus pa- 
perdaug mažų algų, jie veik liauna leidę įvairias lietuvis- sas Karolio Naviko vardu, 
nei vieno cento knygai skirti ^as knyg«s, turtindami mū- Jakūbas Navikas pats pri- 
negali. Tačiau vis dėlto, lei- negausių literatūrų. sipažino, kad jau du kartu
dėjų tvirtinimu, ir dabar vie- Cyplys. buvo baustas už vagystes,
nintėliais knygos išlaikytojais
yra ne kas kitas, o pradžios 
mokyklų mokytojai. V adinas,

! jiems užtatai peiniaža idealis
tų vardo. Keikia dar pastebė-

VAGIS SU SUKLASTOTU 
PASU

Netoli Musninkų (Ukmer-

I KAUNAS. — I lavaso žinio-1
mis, nesenai Pektino įgulos 
viršininkas, gen. Sungejuantis, 
areštavo maršalo čangkaišeko

ti, kad ir dabar esama moky- gės apskr.), Dabriliškių miš- pasiuntin, gen. lįsiu
Po visų sportininkų kalbų, 

1 Dr. Biežis, kuris buvo spor
tininkų sveikatos patarėjas, 
pareiškė: “Pirmas, darbas ge- 

Spoit. Lauraitis: “Visiems riausia nuveiktas Amerikoje 
trūksta žo- tokiu trumpu laiku. Taip į- 

- ., vyko dėlto, kad Lietuvių 0-
---------------; limpiados komiteto pirminin-
■■■■■■■ j kas buvo adv. Bordenas, o 

rėmėjai Metropolitan State 
Banko pi-ezidentas Brenza, p- 

i lė Brenzaitė ir kiti įžymūs 
asmenys. Antra, kad išrinko 
vienų iš geriausių sportinin- 

' kių vedėjų, J. Yuškų, o tre- 
Į čia, kad paskyrė gerus spor
tininkus, kurių kvalifikacijos 
įrodė, kų jie padarė Lietu

limpiados Komitetui, kad ma
ne skyrė dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Kongrese.”

ngpuup

voj , t

T-HC
'EKŽf COUMT 

GIVAY 41ZVIFIS

Taipgi kalbėjo: p. Brenza, 
Brenzaitė, Kirienė, adv. Zu- 
ris, p. K i zas, S. Mažeika, p.’ 
Pivariunienė, p. Pocius, Piet- 
kevičius ir Fernavičius

Baigiant gražias kalbas, 
vienbalsiai buvo nutarta su
rengti sportininkų ir J. Yuš- 
kos pagerbimo bankietų. Ko-, 
misijos pirmininkė buvo pa
skirtu p-lė Brenzaitė.

Ieva Lukošiūtė.

DR. A. M. RACKUS IŠVA
ŽIUOJA GRUODŽIO 4 D.

I tojų dirbančių gan sunkiose ke vietos . policija surado pa
išų lygose, kurie pajėgia jsigy- sislėpusį su dviem pavogtom 
ti ne vien\visas mūsų litera- karvėm žinomų vagį .lakūbą1
t!ros naujienas, bet dar pre- Navika. .Jau nustatvta, kad ornet t«i. HEMiock <»4s 

. , , , .. . , 1- : Uos. ’iel. OROvelilll 0617numeruoja daugybę laikras- viena karve buvo pavogta i a 6924 8 talman avė

į čių. Ir dar įvairūs ultrapatri- dvarių kaime, Musninkų vai-j DR. J. J. SIMONAITIS 
jotai drjsta vadinti juos tam- sc. is J. Petkevičiaus tvarto.

2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

šuoliais, gi studentai mėgia Kita karvė, .J. Naviko nuro- 
PLATINKITE “DRA’ IGĄ ’ iš jų šaipytis ir vadinti juosidymu, pavogta tų pačių nak- 

, atsilikėliais. tį Žaslių valsčiuje. Padarius
AKIŲ GYDYTOJAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOlJOg NARIAI:
Tel. CANal 0257

Res. PROspect 6659'
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANal Oro6

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIAI DAKTARAI:

CIAIBM
A delightful, easy to have, new tre^t- 
ment which has changed the menui 
attitude of thousands of women tovvard

hair coloring.
Clairol will cover the gray hairs and blend 

them into the natūrai to nes of your own hair 
so perfeetly, they defy deteetion. The corrective 
oils in Clairol improve the hair health and keep 
the hair in condition.

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

O* Ask Yoim Favositi Beautician

KAUNAN. — Kaip žino
ma, dr. A, M. Iiačkaus mu
ziejus lieka Lietuvoje. Jį sa
vo žinion yra perėmusi švie
timo mnisterija. Lietuvoje 
liks ir pats dr. A. M. Rač
kus. Amerikon jis išvyks tik 
trumpam laikui — aptvarky
ti savo asmeniškų reikalų. Iš 
važiuos gruodžio 4 d. ir grįš, 
kaip numatoma, ateinančių 
metų gegužės mėn.

DR. VAITUSH, OPT.
L1E1UVIS

OPTOME1 KIGALI,Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
■vaiglaio, aklų aptemimo, nervuotu-1 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrų, purodančia mažiausias kiai-1 
das. Specialė at.vda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
itikimų akys aUtalsoatoe be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 S0. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

PHYSICIAN and SURGEON
2403 W 63rd St., Chicago

OFFICE HOUR3 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija (600 So. Artesian Avė.

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

_ 1 Tel. G ANal 6122

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS )«• CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlevanF 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6876 
Res. Tel.: HEMiock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 ikt 4 ir 6:30 iki 8:30

DR. S. BIEŽIS į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road 

Valandos 1 — 3 ir 7—8
Seieduuiis Lr Ncdėlkauiis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezideniijos Ofisus: 2656 W. 69th St 
Valandos; 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomls pagal sutari

Tei CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD’’ 
Vai.: 2—4 Ir 7—• vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
RES. 2136 W. 24th ST 

Tel. CANal 0402

25 METŲ PRITYRIMO
Prilaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.-00 
rai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 6.

Pbone CANal 9623

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arU 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VlGtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80 
796 WEST 35th STREET

į V A I E Ū 8 DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
I lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MlDeray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 tkt 18 vai. ryto, nuo 3 ibj • 

vakaro Nedėliomls nuo 10 lkl 18 
vai po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884 

Rea; Tel. PLAaa 2400 
Valaudos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. v. 
Nedėliomls nuo 18 lkl 18 diena

DR. F. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

1147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RKZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 8 lkl 10 rytate — 
1 k 8 popiet — • lkl 8:88 vak.

Nedėliomls nuo li ryto UJ i



Pirmadienis, gruodžio 2, 1935

CICEROS ŽINIOS
Lietuvių Jniproveinent klū- 

luis šaukia sp<eialj susirinki
mą aptarimui paskolos vadi
namos Boml lssue. Susirinki
mas Įvyks pirmadienį, gruo
džio 2 d. 8 vai. vak. Šv. An
tano parap. svet. Šis susirin
kimas yra labai svarbus. Vi
si lietuviai vyrai ir moterys 
esate kviečiami atsilankyti.

Komitetas

daug darbo ir jų darbo vai
siai buvo gražūs. Kasparienė 
ir Vasiliauskienė pavaišino su 
sirinkusius skaniais užkand
žiais ir pasibaigus bunco, vi
si gražiai pašoko j>askutinj 
sykį prieš Adventų. Žmonių 
buvo pilna svetainė ir visi sma 
giai pasilinksminę ir gavę įx» 
gražių dovanėlę linksmai vy
ko namo.

VIETINĖS ŽINIOS
Moterų Sųjungos 2-tos kuo- MARQl ETT h PARK. 

pos susirinkimas Įvyks pir- Tai tur būti pirmu kartu esu 
madienio vakare, gruodžio - matęs tiek daug žmtmų paren 
d., t. y. vienų savaitę ankš- giliu*. Salė tiesiog bi.vo prikim 
čiau, negu Imdavo Vilios na- šta. Kad būtų reikėję dar vie
los būtinai prašoma atšilau- nų ypatų patalpinti saloj, tai 
kyti. nesivėlinti, užsimokėti nebūt buvę galimu. Ne sėdin- 
mokesėius užsilikusius. Svar- čių žmonių buvo pripildyta 
bių rekalų bus aptarta, ir vai salė, b t stovinčių. Pasirodžius 
dyba ateinantiems metams gražiai ir galingai Metrikoor 
renkama. kestrai, ilgų laikų truko kol

Prie progos, komisija dė- žmonės prasisklaidė ir jiada- 
koja visoms narėms ir sve- rė vietos šokiams. Neužtenk
amus, kurie atsilankė bunco ant vietos salėj, buvo užinia- 
partv Ponios Bukauskienės mi mokyklos kambariai ali
namuose, lapkričio i!4 d. Pa- Dainį aukšte. Kambariai pri

pildyti

imęoxs

Padėkonės Dienos pietūs moterų kalėjime Chicagoj. Cook County kalėjime 
randasi 40 moterų. Vyriškis yra Frank Sain, kalėjimo perdėtinis. (Acme Photo.)
———------------------ --— < "

yra gavę ir dirba politinius nzel Hat Slioppe” rodė vėliau- 
darbus. Taipgi prisiėjus rei- sias madas Kur Coats, dreses 
kale dabar nereikalinga orga ir skrybėles. Salė laivo pilna 
nizuoiti delegacijos ir laukti, moterų.
kad priėjus prie miesto vadų 
prašyti kokių nors pagerini
mų. Mūsų atstovai tiesiog ei
na prie šių valdovų ir reika
lauja. lr gauna greičiau negu 
kitos organizacijos.

Klesos dėl pilietybės ir an
glų kalinis suaugusiems, dabar 
eina visu smarkumu.

Kada lietuvis .1. Jnozaii’s 
pradėjo mokyti šias I lesąs, tai 
tris kartus padidėjo mokinių 
skaičius. Mokiniai sako labai 
mėgstu Juozaičio sistemų.

Klesos dabar ’iennainytcs. 
ir įvyksią kas pirmadienio ir 
jam! tadienio vakarais nuo 7 
vak iki 9 vak vak. Klesose

Marketparkietia

SHNiERIAl GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kūa .f .r neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti'.'

sėkmės ir ūpas buvo pavyz
dingas, nes gražiai pavyko 
visais atžvilgiais.

stalais ir žmonės ap
sėdę stalus lošė kortomis ir 
linksminos. Alučio

jos parengimus reiškia tą,, Vyčių 112 kuopos tymų orga- kratų klubas ir 15 wardo De-Į. 
kad parapijos skolos greit nizavo J. Juozaitis, J. Shini- mokratų klubas, .šios organi-

i i*.ii'=>*...buvo Pa- į,us, išmokėtos. Juozas, kūnas ir P. Bcinoras. Sakė zacijos smarkiai auga nariais
Visos narės malonėkite su- kankamai visiems, kas daro i , , . .. . i l. ....’ v ----- jie, kad bus vienas is geriau-Įlr ypatingai <aiii siovi &u šio

nauduoti knygutes, kurias pa parapijomis smagius - Imk- MA1^UETtE pARK _J shj tymų Chicagoje ir žada įnešto politika.

} L. Vyčių 112 kuopa paskuti-j čempijonatų. 13 'YVardo Demokratų slė
niais laikais gerokai susilpnė-; Neseniai menedžeris J. Siti- ^as minėjo sukaktuves perei

ėmėte parapijos naudai. J. J. ismiiis. Mes turime savo tar- 
------------------ - |pe draugiškų klebonų, katras

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos 9 sk. priešnie- 
tinis susirinkimas įvyks an
tradienio vakare, 7.30 vai., 
gruodžio 3 d. šv. Antano'mo
kyklos kambaryje. Visos rė-

niekad nenuilsta darbuotis, ir
nori, kad kiekvienas parapi- jo- Mat kitos draugijos buvo inkus-gavo sidabrinę taurę, už tų mėnesį ir netoli trijų šių 
jonas būtų užganėdintas. Taip suorganizuotos ir jos prade- laimėjimų antros vietos L. Vy-, užsimokėjusių narių daly 
ir buvo. i jo laikyti savo susirinkimus čių Softball lygos. Ši'taurė vavo susirinkime. Naujų na

Nepavargo ir mūsų parapi- antradieniais, kurių pirmiau bus įteikta klebonui Baltučiui rių tame susirinkime prisira 
buvo skirtas L. Vyčių kuopai, per ateinantį susirinkimų.jos vikarai, jie drauge su i>a-

mėjos prašomos susirinkime | rapįjonajs vįs^ vakarų išbu- Be to sportininkai dabartiniu į
dalyvauti, daug 
me apsvarstyti:

rekalų turi- Vo Malonu parapijonams, to- 
taipgi kvie- kius malonius draugiškus —

laiku smarkiai veikia. Ketvir-, SĮos kolonij„8 lictuviai ge. 
tadienį, giuodžit 5 d. St. Ritas I rokai paki|o srityje

eiam naujų narių atsivesti, u jinksuiius dvasiškius savo tar-’ gynmasium prie 63 ir Wester» g^įopganĮ^yo tikras politiš- 
niokeseius užsimokėti pe turėti. avė. atsidaro L. Vyčių basket- kas 13 wardo Lietuvių Demo-I pe

Ačiū visoms, kurios prisi- i Vėliaus po vakarienės susi
dėjote kokiu nors budu Bun- organizavo keletas chorų. Pa
co party, kuri įvyko gruodžio sįgįrd0 pilna salė liaudies dai 
5 d. parapijos naudai. A. J. nelių. Vienas iš smagiausių 

chorų buvo tai šilališkių, pa
starasis darė daug pelno pa
rapijai. Sudainavo Žemaičių 

1 himnų, ir daug kitų dainelių. 
Marketpai kiečiai atsižymė

yeių
bąli lygą. Gimimo Pan. Šv. L.

v —se

Pranešimai
BRIGHTON ‘'ARK. — L.

Vyčių 36 k uolios priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 2 jo gražiai savo parapijos rei- 
d. parapijos mokyklos kamba- Lalams. Toks parapijonų gau- 
ryj, 8 v. v. Visi nariai prašo- singas susirinkimas į parapi
ni! skaitlingai dalyvauti. Tu-

Sunaiicinimui Peršalime* 
Krūtinėj*

reikalaukit eitame pasauly
pagarsėjusio
ANCHOR

PĄIN-EXPELLERIO 
kuris) suteikia gr«ftą lr tikrą 

palengvinimą

rime svarbių reikalų aptarti if Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,

35. Iš raportų pasirodo, 
kad. apie 15 šio klubo nariu

L AI D G TU Vi Ų 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

naujų valdybų išrinkti.
Valdyba

BRIDGEPORT. — Dr-stė 
Saldžiausios širdies Viešpaties 
Jėzaus laikys priešmetinį su
sirinkimų gruodžio 3 d., 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių1 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted' 
St. Malonėkite visi nariai pri
būti į šį susirinkimų, nes bus 
rinkimas naujos valdybos a 
teinantiems metams ir daug 
kitų svarbių dalykų svarsto
ma. Frank Bakutis, sekr.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų So. Chicagos vietinis 
skyrius turės savo mėnesinį 
susirinkimų antradienį, gruo
džio 3 <1. 7:30 vai. vak. para
pijos svetainėje. Nors buvo 
nutarta susirinkimas laikyti 
pirmadienio vakare, bei dėl 
svarbių priežasčių jtermainy- 
ta. Raporteris

Kurie Yra Toli Keliavę
i.

Vyskupo P. P. Bū,čio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

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

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

l/L . _.
tr aiškių 300 jiaveikslų.

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

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

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

Čia nuplėšti

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gružių

Lapkričio 24 <1. rengtoji Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
ju 12 skyriaus bunco party 
parapijos naudai labai gra
žiai pavyko. Rėmėjos įdėjo

Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Siunčiu ku Alno lataku $................. už kuriuos praAau kuogrelčlausia

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P BUČIO KELIONĖS — |1.00 
KUN. PU. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 8.00

arba:
Siunčiu |3.60 ui kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

ACCORDIONAI
Saxophonai, Gitaras, Pia
nai parduodami lengvais iš
mokėjimas. Pilnas kursas 
lekcijų dykai.
12 Basų Acoordionai už

*19.50
48 Bušų Acoordionai už,

*49.50
80 Basų Accordionai už

*69.50
120 Basų Accordionai už

*99.50
Accordionai padaromi ant 

užsakymo

Jos. F. Budrik, Ine.
INCORPŪRATED

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

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ 
TeL PULIman 5703

Reikale yra lr moteris 
patamautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurte dėl senatvės arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni ir 
nesveikos, atgauna savo Jėgas, svei
katų lr paslda.ro stipresni ir gyvesni 
po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų lr vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesnlais, tvirtesniais lr priduoda Jiems 
naujų spėkų darbut Jeigu jūs esate 
senae arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite dldelj pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstinyčlose. Nepriimkite pamėgdito-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
Jimų. Niekše kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONK.
— Idealų Llaiosuotoj* viduriu 25c Ir 
Kle.

Stop 
Itching 
Skin

Vardas. Pavardė

.Street

Lietuvių programas: Nedėlioja M 
stoties WCKL nuo 5 Iki 6 vai. 
po pietų. Gali prlstlyglnti prie 
visų "Chain" prosremy. su pa
tyrusi* didele orkestrą lr delno- 
mis.
Programas flnantuojantaa lr lei
džiamas Budriko.

Žemo greitai atleidžia Nležlančląn 
Raabea Ir Rlngwom ■kauamun 
— sustabdo Eciema. Spuogų Ir 
panaftus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, Ir visi gyrė Ją kaipo švarią, 
■augią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Uttvtrttnta Good Housekeeplng 
Rureau, No. 4874. 15c. 80c. |1. 
Visose vaistinėse.

sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiein8. nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios. kokias medicinos mokslas 

. žino apgynimui nuo nevirškinimo,
lankosi moterys ir vyrai, mo- prasto apetito, galvos skaudėjimo.
L- •*’ i Iri n"ra nemiegojimo, gasų. blogo kvapo, o
Kt s< IŲ JOKIU nėra. .los neav..tku,no y. negerumų aąryš>

su vidurių neveikimu Malonus var
toti tr giras, atsakantis vaistas 8ei-

, , . .. . j,, minoms. Visose vaistinėse.Pereitų pirma.l.enj Sv. Ka- TRINER’S ELIXIR 
zimiero Akademijos salėj j- g|TTER WINE
vvko šio sezono “Stvle Sliow” ------------------
kur Levis Style-Shop ir “fe-i J»3erl. Triner c,mp«.y, ChlcW

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
------------o----------- x

Didšiansia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
—o--------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. J. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė 
Phone YARds 1741—1742

bdawicz ir Suras2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

S. C. bdianricz 42-4-1 E. 108th St. 
Pbone PULIman 1270 
arba CANal 2515

I. Lieknais
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos 

P J. F. Badžius

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

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

žemo
F o n ' . "Si 11R 1 T A T ; o N 5

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742

paslda.ro


8
- ■.

VIETINĖS ŽINIOS
Po gražaus vaidinimo pa

sigirdo Mozart’o “Uloria,” 
kurių jaudininčiai išpildė ’

' pats choras ir orkestrą. An- 
SAmadioni, lapkr. 24 d., |jf(>nalig chor88 a,.

Šv. Jurgio parap. svotu u.ėjr, |iko S(.hul),.rt.o ..s,.ri-nad»," 
įvyto Šv. Jurgio parap. oho- |„Kur Bm|^> NeraūnJlis”
ro koncertas ir vaidinimas. b. .. |.,,,pu„lia,h Moflnte.” 

Bridgeportiečiai, ir kitu
kolonijų dainos mėgėjai ir Paskiau pasirodė scenoje 
( boro rėmėjui susirinko pasi-: I‘otrus Kavaliauskas. Savo

GRAŽUS CHORO 
KONCERTAS

klausyti geros muzfcos ir debiutų gražiai pildė. l)aina-
gražių dainelių. Koncerto ve- vo “Kaip Aš Mažas Buvau’ 
dejas buvo pats choro dili 
genjtas, komp. A. Pocius.

Programas buvo rūpestin

— Liaudies ir “Three for 
Jack” — Sijuire.

įdomiai sutaisytas Mažo- 
gai sutvarkytas, dainos gerai 8108 Gėlelės choras su Ona 
parinktos, dauguma jų buvo! alangaite jausmingai išpil- 
kuriuiai pasaulio pagarsėja- dė “Ramunėlė, buk gera’ 
šių kompozitorių — Sclvubert,, Us Silvijos) — Herbert. Cho 
Mozart, Sąuire, Herbert, Ar- ras dainuodamas sj kūrinį įde- 
diti, ir Friml. • jo daug jausmo ir publikų

labai sužavėjo.
Pirmiausia alumm, orkos-į Į^Mijos Sutkiutės dehiu 

tra atidarė vakar, grojant (as nustebino. j; gra.
•‘Radio City Marrh” - žjai i5pMS „j, Bncio„ _ Ar. 
Clark. Jį atliko gyvai ir au- h. „A Kiss In the Dark„ 
tartmaa. Matyt, kad orkestrą _ Herbert Pubnkos delnų 
turi gert) muzikų, kurie nors plojimas i5auk5 kartotL Dai_ 
jauni, bet instrumentus vai-- inink6 bavo apdoTanoto gra 
do atsakančiai. žiu buk(.tu

Po to buvo suvaidinta vie-i -r. v iv| Po gražaus solo choras 
no veiksmo vaizdelis su dai-! ., . , , , . v. .pritariant orkestrai gražiai 

išpildė “Palangėj, palangėj” 
— Pociųus, “Per Tamsių 
Naktelę.” — Šimkaus ir “So- 
ng -of the Vagabonds” — 
Friml. Solo dalį pildė Jonas 
Čhiras.

Visas koncertinis progra
mas buvo gražiai išpildytas,

n r A n G X S

Kinijos miestas Tientsin, į kurį Japonija siunčia kariuomenę. Europos valstybės susirūpino Japonijos 
žygiais prieš Kinija', ypač. Anglija yra susirūpinusi. (Acme Photo.)

žų ligoninę, bot dėl nutekėju
sio kraujo ligoninėje mirė.

PASKYRĖ PAŠALPA 
MUZIEJUI

KALNAS. Muziejus iki 
Šiol nuosavų patalpų neturi, 

į todėl jo išlaikymas brangiui 
J kainuoja. Kasmet miesto ii 
j apskrities jo išlaikymui -kil iu 

po 1800 litų.

U

Pakeleiviui $1.00 j diena 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY

GRANT HOTEL 

6 No. Dearborn St. 

Chicago

gio parapijos choras, ir or
chestra, vadovaujant komp. 
A. S. Pociui.

Ieva Lukošiūtė, i

PENKTINUKĖS "UŽDIR
BS" 50,000 DOL

Pilietybės Reikale 
Pranešimas

(OLLANDER, Ont., lapkr.! vairias popieras, ir iš to pra

lę sunkenybę ant mūs. Atsi- 
Mano ofisas buvo pranešęs, neškite blankų su savim.

kad iki naujų metų pagelbė- į 2. Taip pat nekurie žmonės 
sim nepiliečiams išpildyti į- atėję į ofisų tiesiog reikalau-

uodą užtektinai blankų vie- laukti. Telefonas: PROspėct 
nam ofisui, bet kiekvienam 1012. Antrašas: 6322 So. Wes- 
jie duoda po vienų kopijų, tem Avenue.
Taigi mes jums pagelbėsim, 
bet jūs neuždėkite per dide-1

Jeigu bus daroma taip ir 
toliau, tai Chicagos lietuviųI

i tarpe neliks nepiliečių.
Advokatas C. P

1 LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name; 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčloe 

vakarais 6 lkl 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 9000

nomis “Per .Tauns Protelis.”
Dalyviai buvo: Elena Šarkai
tė, Adolfas' Zambys, Locija 
Overlingaitė, Danielus Sma
guris ir Petras Martinkus.
Nežiūrint, kad ir jų rolės bu
vo sunkios, ypatingai Elenos 
Šarkiūtės, kuri yra jauna
choro dainininkė, ir manau

, , ... . . ypatingai
pirmu kanu vaidina, kaip so.. .. . ». ,v. . *, | Mozartlįste, jinai nuoširdžiai sten
gėsi pasirodyti. Publika jos 
pastangas įvertino ir ener- Kų reiškia toks vakaras 
gingas plojimas dainininkę parapijos choro surengtas! 
palydėjo uždangai nusilei- Tik tie, ''kurie atsilankė, tega- 
džiant. Vaidinimui režisieria-i b pilnai įvertinti. Matyt, kad 
\o p-lė Tendžiulytė. visų choristų ir paties vedė-

O

ŠEIMININKIŲ KERTELĖ
—

Kaip pagaminti skanius 
valgius

KEPTI KALDUNAl SU 
. DŽOV1NTA IS B A Ii F F K A IS

ja matyt manęs, kuomet mano
27. — Garsiosios Dionne penk nešimo pasiiodjė gražus rezul- yįęnag ap antras advokatas 

publikų sužavėjo tinukės mergelės ateinančių tatas. Bet tuom pačiu sykiu, norį jieTng patarnauti vietoj 
‘"‘Gloria,’’’ kuri bu- Kalėdų djenų “uždirbs” 50,- susitikome su sunkiu daibu manęS patarčiau, kad jūs 

dojerių. į ir kai kuriomis klintimis. No- Įafgję pasakytumėt su kokiu
Tų dienų per pustrečios va, rėčiau, kad jūs įsitėmytnmėt

landos, kai jos pačios vienos 8i paaiškinimų ir taip pat pra- 
ne varžomai žaidžia ir kalba- neškit vienas kitam, kad sis 
si, bus daromos kratomųjų dalykas hutų gerai išnaudoja- 
vaizdų nuotraukos, kurios mas.
bus rodomos viso pasaulio te l. Katrie ateinate į mūsų o- 
a t ruošė. i fisų dėl išpildymo pilietiškų

i Už tai joms bus atlyginta I popierų, tai stengkitės atsi- 
i minėta didelė suma. I negti su savim blankų, nes Ee-

NUTRAUKĖ RANKĄ

vo su entuziazmu primta.
reikalu atėjot. Tada jums ne
reikės laukti manęs.

Kai Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish

LTETUVTS ADVOKATAS 
--------- --  I 4631 South Ashland Aveniu*

Lapkričio mėn. S diena, be- Res. So. Roekwell Street
ir i d * i • i- • ' Telephone: REPublic 9723kukant Petriskių kaimo, knn- ______ '_______________________
fino Vaičiaus, ūkininko Juo- ,4m „„ Pn|1,iaa g,
zo Titaičio javus, per neat-1 Pbone ARMitage 0590

(Taip juos gamina I)r. 
zana Šlakiu)

Su-

Svarų virtos jautienos, 14 
puodelio virto, sriubos skys-

Mergelės yra Kanados vy
riausybės globoje ir jų paja- ‘

jo komp. A. Pociaus pastan
gos buvo publikos įkainuotos.
I’cr visų programų visi užsi
laikė ramiai. Visi programų 
susižavėjo, o kaikurie susi
graudino.

Komp. A. Pociui ir rengi- mų ir išlaidų tvarkymui yra 
nio komisijos vedėjai, p-lė J. paskirti trustisai.
Kanfiūtei priklauso daug pa-' Skprsai keBo> kur 

surengimų tokiogyrimo uz 
graž-aus vakaro. Taip pat 
garbė priklauso ir tiems rė-

gyvena
mergelių tėvai su kitais pen- j 
kiais vaikais, pastatyta dide
lė ligoninė išimtinai penkti-

mėjams, kurie žymia finansi- nukė,ns> Ligoninės patalpo
se nuolat gyvena dvi kvalifilimo, % svaro baravykų (iš- ne parama prisidėjo prie šio 

mirkytų ir išvirtų, dalį bara- vakarc įvykdymo, 
vykų palikie dėl suoso) į du Šis koncertas įrodė, jog 
šaukštu sviesto, pakepinkie 1 Bridgcporto apylinkės lietu- dejas.
smulkiai, supjaustytų svogu- viai myli dainų, ypač kada ji Dr. Dafoe kasdien mergi
nų, iadėk druskos ir pipirų atliekama su tokiu menišku les atlanko, kad patikrinus
pagal skonio. Viskų gerai iš- skoniu kaip atliko Šv. Jur- jų sveikatos stovį,
maišykle.

Tešlų daryk sekančiai:
Vienų ir pusę puoduko mil- 

vienų kiaušinį (gerai iš
plaktų), pusę puoduko van
dens, suminkyti ir iškočioti 
plonai, į blynelius dviejų ar 
trijų colių dydžio, pakepinti 
ant sviesto blynelius, ir pri
dėjus mėsų suvožti į voko for 
mų ir sudėti į puodų.

Suosų padarvkie šiaip:
Svieste, kuriame kepinai 

blynelius inberk pusę šaukšto 
miltų, ir pagruzdink, inpilk 
pusę puoduko pien^o, sudėk 
likusius baravykus supjauš- 
čius į pailgus družlelius, api-. 
pilk su tuo silosu kaldunus 
ir užvirink.
........

kuotos slaugės, du policinin
kai, tarnaitė ir ligbninės vė

lowos famierka ėjo pernai lenktynių su Kanados 
farmerka, kuri pagimdė penkiukus. Iowo« farmerka 
pagimdė keturiukus, bet po dviejų mėnesių vienas 
mirė. Čia matome tris gyvuojančius. (Acme Photo.)

sargumų šeimininko sūnui ■ 
Vincui, 28 metų amžiaus, be- į 

Valandos dėl pildymo pi- leidžiant į mašinų javus, nu- 
lietybės popierų yra nuo 2:00 traukė (lašinę rankų. Sužeis- , 
po pietų iki 8:00 vakare. Bū- tasis tuojau atgabentas į Bir
tų pageidaujama, kad jūs pa- ----
šauktumėt pirmiau, kad būtų 
galima padaryt sutartį, kad

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 699b 
188 W. Randolph St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick
/

Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936

deralės valdžios skyrius ne- nei vienam nereikėtų ilgokai

“Draugo” Knygų Skyrius
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odoR viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliooiis raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais ............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina .................75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais .............................. 50 .......................
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais .40 karas, kuris turi viską. Tšvaizda, mada. nauji pageri-
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais .. . ......................   1.00 nimai. smagumas. — Buick turi visus, "išvien žemai apkai-
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, rand. kraš. .65 puotai, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kras .7o Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas,

j10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais ..1.25 o b _ _
11. Maldų RinkinėHs, baltais virš. su kab....................... 1.50 Pirmiausiai Matykit Buick
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab.........  1
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina ..
13. Pulkim Ant Kelių, jnod. paprastais virš., kaina, ..
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais .......................... 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. rand. kraštais ........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais .......................... 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais ........... 1.75

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

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

1.50
1.25
1.75
1.75

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos auo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

340 Wcst 33rd Street 
TELEFONAS: VARds 2790 arba 279i

KEISIIIČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
' ua.<ii\’i;:jl - .

Vartotu Karu Bargenai
RT’TCK *35, 5 Wdan 57, varant, kaip nnulns.......................... 8945.
RTTTCK ’85. 5 Sodan 47, daną ekstras, garant.,..........................S95.
RT’TCK '34. 5 Sodan 57, labai puikiam stovy......................... 745.
RT’TCK ’34. 5 Coupe 58. kaip naujas, garant........................... 745.
RT’TCK '33. 5 Coupe 58, tobulam stovy........................................ 495.
RVTCK '33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy.................................. 495.
RT’TCK ’33, 5 Club Sodan 9). gražus karas............................. 595.
RT’TCK '33, 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj....................................... 515.
BT’TCK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus karas...............  450.
RT’TCK ’32 5 Sedan 87, gerai bAga................................................... 450.
RT’TCK ’32, 5 Sedan 57, idealus Se’mvnni....................................... 395.
BTTICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, Kerną kaina............... 295.

CADIU.AC '32. 5 Tr \vn Sodan. Inbnl pulkus karas............... 995.
CADTI.LAC '32 5 Sodan, tohulam rtovv....................................... R95.
CADILLAC '31/ 5 Tawn Sodan. graKus karas........................ ••. 4t5.
CADILLAC '29. 5 To\vn Sedan. goroj tvarkoj............................. 195.

CH9Y<!T,ER 'SS. 5 Sodan, trunk. knln nsulas garant.,.-... 795.
DODOE '34. 5 Sodnn 2 durt,, labai Svarus............................. 415.
LA SAU.E '31. 5 Sodan, lobai puikiam stovy........................ 375.
LTNCDT.N '30 5 Sedan. grabus karas,............................. .. 295.
PACKARTi '32, 7 Custom Sedan. tobulam atovv.................... 775.
PACKARD '30. 7 Sedan geroj tvarkoj............................................ 295.
PONT’AC 8 '35, 5 Tourlng Sodan, naujo karo garant., SPECI\Ii 
PONTIAC 8 '34 5 Sedan, tobulam stovy.................................... 495.

TAIPGI DAUGIKLIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS
--------------------- --- a

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05

J
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