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AN GUJA R
IEŠKO TALKININKIŲ 

PRIEŠ ITALIJĄ

SU IT ALI. A
PREM. LAVALIO SU SEKRETORIUM HOARE KONFERENCIJA PARYŽIUJE VATIKANAS TOLIAU UL 

GINA PRASIMANYMUS
- v

Nori, kad Tautų Sąjungai būtų 
parūpintos karo pajėgos

PRANCŪZIJA PASKELBĖ, KAD JI STOVI 
GRETA ANGLIJOS

g, 2«. BALDWINAS IŠSIVADA- 
vo, 0 KAIP Bus SU 

LAVALIU?

! VATIKANAS, gr- 20- T 
' Užsieny skleidžiama foto. 
kad Vatikanas fLnapeųoj^s 
Mussolinio vedamą karą Kf- 

;iopijoje. ’ i
Laikraštis Osservatore Bo- 

mano tai griežtai nuginčija 
ir pažymi, kad šiuos 
prasimanymus skleidžia Pr
ancūzijos komunistai ir Vo
kietijos naciai. tai J

lijos vyriausybė numato aiš
kų karo pavojų ir sparčiau 
imasi rengtis karan su Ita
lija.

Anglija neturi pasiryžimo 20. —
pati viena susiremti su Ita- Anglijos premjeras Baldwi- 
lija. Tai T. Sąjungos reika- nas atvirai išpažino pada
las. Anglija pati viena iki mente, kad padarytas taikos 
šiandien stovi sargyboje Vi- planas, kuriuo norėta dides- 
duržemio jūroje. Žinoma, ji nę dąlį Etiopijos paduoti Ita- 
ten turi didžiausius savo in- lijai, yra Anglijos vyriausv- 
teresus. Bet jei Italija kesin- bės padaryta klaida, o pir- 
tusi ten pulti Angliją, T. Są- moję vietoje jo paties kalte, 
jungo, pareiga tuojau duoti Tu<) bMa jig praS5 par|a.

mento, kad jis reikštų jamjai reikalingą pagalbą. -

LONDONAS, gr.

Šioj konferencijoj buvo padarytas nelemtasis tai kos planas, kurio Anglija išsižadėjo, o T. Sąjungos 
taryba Ženevoje atmetė. Sėdi (iš kairės): Prancūzijos premjeras Lavalis, Anglijos užs. reikalų sekretorius 
Sir SamueL Hoare, kurs atsistatydino, ir britaR valdininkas Sir Robert Vansittart. (Acme Photo.)

ŽENEVA gr- 20. — Pir- j VATIKANAS, gr. 20. —
Premjero Baldvino vyriau- pasigailėjimo. Jis pažymėjo, in’au 'tadą vadovybė paskel- 

sybė tad imasi organizuoti kad ateityje bus vengiama ^a<^ 'ta*a^ laimėję trijų 
sau talkininkus, ypač Vidur- tos rūšies klaidų. ?iem* ka^ynes Takkaze upės
žemio jūros pakraščių valuty- ParlainenUs daugūma ba|. ““kSr° fr’"'
Ud I^0„iirnktrai“i„ukrTur S’ “ " j° Ababa gauta ži-
tąsi Ispanijon, Graikijon, 1 ur džįa itikėjimo ir tju baig. etioniečiai ten laimė-
kijon ir Jugoslavijon. * < • -tumu ir Dlų’ kad popiečiai ten laime-

Be to, Anglija paduoda su- ;g ’! , ™u ^ležtumu ir jęj atbloškę pnešą atgal * Ak
manymą, kad pati T. Sąjun- Tt ,r ’ ‘ sum miesto aP>hnkes-
ga įsigiukluotu - reikalautų ' V'. „ . . (i ., „„„ Pie{iai P^™' “ italai

• . . . .. • . Kitaip gali įvykti su Pran fift : t . nftiįkp janu. qaviš-visų valstybių skirti savo mi- . ■■ T d,7q1- iaanu atgal pallKę aau£ savi8keuzijos premjeru Lavaliu, kjų nukautųjų ir sužeistųjų, 
kurs yra to nelemtojo taikoslitarines dalis Sąjungai, jei 

ji-butų to reikalinga. Sąjun
gos nuostatais yra numaty
tas įsiginklavimas žemyne, 
juroje ir ore.

Anglijos parlamente vakar 
buvo nurodyta, kad jei T. 
Sąjunga pasiryžusi vykdyti 
sankcijas prieš Italiją, tą 
vykdyflią, prireikus, turi pa-j 
remti karo pajėgomis.

parlamentas nu-

i MEKSIKOS VYSKUPAI ĮSPĖJA TIKIU 
karą Etiopijoje C|UOS1US. KAD KE SAUGOTŲ VAI- 

KHS NUO VALDIŠKU MOKYKLŲČia užginami pasklydę gan
dai, kad būk Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus XI patarsiąs M.DXICO CITY, gr. 20. —i “Katalikui nėra kitokios

CHICAGOS KARDINOLO 
DOVANA 100 BERNAIČIŲ

Kaip kas metai, taip U.tfcft 
met prieš Kalėdų šventę Jo 
Eminencija Kardinolas Mun
delein, Chicagos Arkivysku
pas, savo kaštais aprėdė nė- 

J turtingų tėvų 100 užsipelaiju- 
aių bernaičių iš 50 parapijų 

J Chicago je.
Jo Eminencijos skirtį J 

kunigai iš Švč. Vardo 
los vakar su bernaičiais 1 
vyko j parduotuvę 
tre ir tenai kiekvienam |

VA A A. Av tt-LcV llNUl JLtfl it KltUKlOb
KalM°‘,^’ikoS katalikų vyskupai tikros _ religijos, kaip tik ka- įpgir(.ngimaSi

mis Etiopijoje
Nurodoma, kad Popiežius 

neturi pasiryžimo kištis j ka
ro reikalus. Be to, paliaubos 
nėra galimos, kadangi Etiopi
jos atskilusių nuo Katalikų 
Bažnyčios krikščionių švenčia 
mos Kalėdos nesupuola s.u ka
talikų Kalėdomis.

išleido bendrą ganytojišką 
laišką apie katalikų švietimą 
šiame krašte, kur vyriausy
bė turi įvedusi valstybines 
sočiaiistiškas mokyklas. Vy
skupai išaiškina katalikams
Bažnyčios tvarką švietimo'

talikiška religija. Ir todėl ka-, . _ , , . jus kojinėmis ir baigus VH^
tulikui nėra koks nors nusi-j £ll+;tvill 
žengimas nepripažinti ir at
mesti nekatalikišką švietimą.”

Kadangi Meksikoje mokyk
los pakeistos socialistiškomis,

šutinių drabužių eilėmis. •' 
Kardinolas seniai kaš šta

tai teikia šias devinta ta 
uaičiams, kuriuos skiria JĄ 
rapijų klebonai. Ir apie

> vyskupai įspėja tikinčiuosius, Emitrencijog Sj kaf/’
- kad ,ie nieku būdu nebeleis- gtti,e9tingulno

eitais metais patirta ir iŽfcel*Nta viešumon.

reikalu ir katalikų tėvų įpa 
reigojimus tuo svarbiu klau
simu.

Bažnyčia turi teisę ir jos 
pareiga yra kištis į švieti
mo reikalus. Kanonai pažymi, 
kad kiekvienas vyskupas pri
valo Rudėti, kad jo vyskupi-

Italų vadovybė priediniais 
pranešimais pažymi, kad dau 
giau kaip 1,000 etiopiečių žu
vę nuo italų tankų ir lėktu
vų kulkosvaidžių. Vietomis 
jie buvę stačiai išskersti.

tų savo vaikų į tas valdiškas 
mokyklas. Kas elgtųsi prie
šingai, tas sunkiai nusikalstų 
Bažnyčiai ir negalėttų gauti 
išrisimo.

plano autorius, Mussolinio 
žygių rėmėjas.

Prancūzijos parlamentas 
yra pasirengęs iškelti taikos 
plano svarstymą. Tai pada
rys artimiausiomis dienomis. 
Spėjama, kad premjeras La
valis negaus reikalingo pasi
tikėjimo ir jo vyriausybė tu
rės griūti.

MOTERIŠKĖ APIPLĖŠĖ 
BANKĄ, SUGAUTA PASKIRTAS NAUJAS 

VYSKUPAS

IŠBANDYTAS NAUJAS 
LĖKTUVAS

ALBEJJT LEA, Minn., gr. .
20. - Vietos kalėjiman uždą- csan,,08a
ryta moteriškė, kuri netoli
čia pati viena vakar apiplė- 

’ i SAMDA MONPCA, Cal., ’ Ijake S(ate
traukė sesijų Šventėms o pr-Į Premjeras Lavalis yra ne i gr. 20. - American Aklinę M 7fl0 dir n
emjeras Baldamas ieško nau, vien Mussolinio rėmėjas, bet * kompanija išbando naują įsprukti — sugauta 
jo užsienių reikalų sekreto- ir Hitlerio šalininkas, o so- 'tomj sunkumo keleivinį lėktų

<»s

riaus. Prireikus, vyriausybe 
bile dieną gali sušaukti par
lamentą.

PARYŽIUS, gr. 20. — Pr
ancūzijos vyriausybė iš nau- valis visą laiką statė kliūčių 
jo painformavo Angliją, kad sankcijų vykdymui prieš Ita- 
jei Italija pultų Angliją, Ii ją ir visą laiką dirbo Ttali- 
Prancūzija visados stovėtų jos naudai,
greta Anglijos.

Pažymėta, kad Prancūzija kimą. 
visados yra pasirengus vyk-

vietų Rusijos priešas. Už Hit vą, kuriame yra įrengtos 
lerio paskutiniais laikais pu- miegoti lovos. Tai bus orinis 
'imąsi yra kaltinamas prem- ! “p,ullmanas.” Jei išbandymai 
jeras Lavalis, kurs pataikau- bu8 sėkmingi, bus dirbama 
ja 'Vokietijai. Premjeras La- daugiau tos rūšies milžiniškų

lėktuvų.

ignoruodamas 
mažųjų valstybių laisvę ir Ii-:

UŽSAKYTA 500 KARO 
LĖKTUVŲ

WASHINGTON, gr. 20. — 
Karo departamentas užsakė

KRAŠTO VYRIAUSYBĖS 
PAJAMOS

WASHINGiTON, gr. 20. — 
Žiniomis iš Romos, Philadel- 
phijos arkivyskupijos kanclo-

• v ji v T • AS111NGTON, gr. 20. Įrjg mons. H. L. Lamb paskir-
rovei kenkiamų dalykų. Taip departamentas apskai- tag aUxiliariu vyskupu kanJL-
pat, kad katalikų vaikams y- žiuoja> kftd gifti8 W3£1936|ta8 aūXlhanU kanJl

klose nebūtų mokoma kokių 
nors prieštikybinių, arba do-

nolui Dougherty.
metais krašto vyriausybė su-1 _ ■

Suimtoji pasisakė esanti rinks apie vienų bilijonų do-’Į Harrisburgo, Pa., auliltj.
Mary Lion iŠ South Bend,,. |(,rhj mokegi,iaig tik nJ cig,. .rus vyskupas G. L. Leech [»■ 
Ind. 1 Popiežius Leonas XIII yra retus ir svaigiuosius gėrimus. ;aklrta8 81wi

Iš banko išėjusi ji pabėgo pareiškęs: “Teisingumas ir 
su vogtu automobiliu ir čia j sąmonė reikalauja, kad katali- 
sulaikyta bevažiuojanti. Au- kų mokiniai savo mokyklose
tomobilis turi Ulinoiso “lais- 
niim.”

ra uždrausta, lankyti nekata
likiškas, arba religines mai-

kupu į vietą mirusio vyskti-
RASTAS NUŽUDYTAS NE- po P’ R McQevitt. 

ŽINOMAS VYRAS NEBUS MIŠIŲ VIDUNAKTI

Paskelbta, kad šįtnet per 
Kalėdas nė vienoj Chicagbs 
arkivyskupijos bažnyčioj ne
bus vidunaktį, taip vadinamų, 
piemenėlių Mišių.

rastų ne tik moksliškų pamo- —
kų, bet taip pat moralio mo- Tuščiam sklype palei 95 
kinimo, kurs yra Suderina- gat. ir Normai avė. rastas nu 
mas su jų religijos princi- žudytas nežinomas apie 35- 
pais. Iš to ir išeina būtinybė 40 metų amž. vyras. Galva 
turėti vyskupų patvirtintus sudaužyta, krūtinė stačiai su- 
katalikus mokytojus, vadovė- triuškinta, lavonas pilnas 
liūs ir mokslo programą; žaizdų.

NEUŽMIRŠTA KARIŲ 
ŠEIMŲ

ROMA, gr. 20. — Musso- 
vie-dyti T. Sąjungos nuostatus. DEMOKRATAI RENGIA Pa( lr 1 * .ar<Le .???*’ linio vyriausybė paskyrė

SUNKIAI SUŽEISTAS SE
NATORIUS SCHALL

PARTIJOS VAKARIENĘ . kurie kaštuos apie 20 milijo
nų dol. ną bilijoną lirų (apie 80 mi-

WASHIN0T0N, gr. 20. — 
Salia \Yashingtono automobi
lio sunkiai sužeistas senato-

į WASHINGTON, gr. 20. — 
' Demokratų partijos vadai ren 
gia čia vakarienę. Dalyviai 
mokės 50 dolerių už lėkštę.

GRIŽO U. S. VICEPRE
ZIDENTAS

WASHINGTON, gr. 20. 
Tai bus “Jacksono dienos — U. S. viceprezidentas J.

liūs T. D. Sehall,- resp. iš’vakarienė.” Tuo keliu demo-.N. Garner grįžo iš Filipinų. 
Minn. valstybės. Jis yra ne- kratai tikisi panaikinti par- Pirmiausia apianki prtsiden- 
regis. tijos ižde didelį nepriteklių, 'tą Rooseveltą.

Trys plėšikai apiplėšė ta
būną, 5200 So. Weetem avė.Ujonų dolerių) .ožeistų ir pa-1 U’P owni7.uot. moky-

liegnrių kareivių ir Jų Seimų U“' kunM bflt’
Selpimui. |mos kataIlk'» “kSjmiu ir

---------------------- ii iio einančiomis pareigomis. Nežinomi Mikii p»r Ub.
SANTOS, Brazilija, gr. 20. “Kai katalikai reikalauja gą galiūne, 1546 East 63 gat,

— Dokuose susprogo sieros — ir jie turi teisės tai dary- nušovė Joseph (Pepe) Gene- KĖS. <— Debeįuotaj tsnape.
prikrautas švedų laivas Britt ti — kad švietimas nebūtų ro, 47 m. amž., Chicagos ratūra kyla. (Vakar rytų Ba-
Maria. žtavo visa laivo įgula priešingas jų vaikų tikėjimui, smurtininką, žinomą Caponės miausla temperatftra bflvo 1
— 21 asmuo. jie pildo savo pareigas. sėbrą. laipsnis.

NUŠAUTAS CAPONĖS 
SĖBRAS °RAS

CHICAGO ER APTUK.
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tai padaryti Ir neprtatunklama 
kis.

DAUGIAU PASITIKĖJIMO

l Vokietijos nacinius ėmus smarkiai persė
ti katalikus, vienas vokiečių laikraštis į- 

dįjo garsaus rašytojo Robert Mader straips
nį,' kurį išvertė K. J. Prauskis. .Jis buvo at
spausdintas Lietuvos katalikų dienraštyje 
“Ryte”. Kadangi straipsnis yra laimi aktua
lus, dėl to ir mes jį ištisai spausdiname:
F Mes nebijome ir nebijosime nei spaudos

kjąti

žtus nebus atsakyta, nes ka
talikams tarti laisvesni žodį 
jau užčiuptos burnos. Tų av
ių padariniai yra laikomi kaip 
įžanga į plačiu mastu vykdo
mą bažnytinių turtų sekulia
rizaciją.

Kaip patiriama, sumos, ku
rias turėjo ir turi sumokėti 
kaip “nuostolių atlyginimų”
bei pabaudą nuteistieji kata-

fų ir t.t. Net plikiui aut gal- lik)J dvasininkai vianno. 
vos plaukai pasišiaušia, kuo- ,.ų ordinai> >u dabar

Krašto Sodžius 
Pirmiau Ir Dabar

m&cija, Bažnyčios atnaujinimas. Liuteris,
Kalvinai, Zuringli, Henrikas VU1 atsikan
do į granitą.

Jei Bas&y&a galėtų žūti, ji būtų žuvusi, 
kaip didžiųjų revehucijų auka. Volteris bu-,
vo sakęs: ‘‘Po dvidešimt metų Viešpats Die- ---- - -------
vas susilauks šventvakario”. Diderot: ‘‘Pas- į Nors Vilniaus krašto sod- ,kyti. ,
kutinysis karalius turi būti pasmaugtas pas-*žiaus būklė ir pirmiau buvo Atsisakyti tenka ne tik nuo 
kutintojo kunigo žarnomis”. Napoleonas: nepergeriausia, bet dabar ji (rūbų, bet ir nuo kitų būti- 
“Pijus VII bus paskutinysis popiežius”. Na- stačiai apverktina: bedarbių iniausių prekių, kaip autai: ū- 

sodžiuje pilnu, ūkio produk- 'kio įrankių, mineralinių trą- 
tų kainos juokingai žemos, o
mokesčiai ue tik kati nema
žinami, bet vis dar didinami.

poleonas mirė. Pasaulinė valstybė sugriuvo, 
o po Pijaus VII buvo Ikonas XII, Pijus 
Vili, Gregorius XVI, Pijus IX, Leonas XIII,
Pijus X, Benediktas XV, Pijus XI. Katali
kiškasis medis atlaiko visas audras. i™ v •» • , .

Mes nebijome ir nebijosime nei bedie-___ . k._  , x
vių liežuvių, nei slaptųjų draugijų puolimų,

niet 20 km. nuo universiteto 
miesto (Vilniaus) pamato ko

ris kią tai medinę kerėplų, var

šešis milijonus markių. To

ra turtingi. Pati Bažnyčia Vo 
kietojoj irgi neturi didelių tu
rtų. Kiek labiau pasiturinti 
yra Breslavo arkivyskupija, 
tačiau ir jos išteklių neužtek
tų baudoms apmokėti. Užsie
nio katalikų pagalbos negali
ma laukti; perdidelis yra rei
cho kreditorių nusivylimas jo 
devizų įstatymais.

“Krikščionis liūtams!” — 
Nejaugi tokius šūkius išgir
sim šių dienų Vokietijoj? 

Tokį klausimą kelia “Rei

nom ir mažinamos, bet
U iitayS»"prtiBS,'’įrtatyui’rKi_tari iUek Ue iMiibiniai atmink ui jojamų čia vietoj plūgo, ii 
1900 metų. tas nebemoka nusiminti. Mūsų 5™ neprieinami. O Ui dėl to, medines akėčias, kurių vr
šūkis — Pidęs intrepida: drąsus, nenugąs- 
dinamas tikėjimas.

nr-
kšti ūkio gaminių kainos žy- balai priraišioti plaušais, 
miai daugiau nukrito, negu 1928 metais ūkininkai pir-
fabrikų gaminių kainos. Pa- ktinėms trąšoms išleisdavo 16 

štio mėnesio pradžioje 6v. Sosto nunci- Į vyzdžiui, palyginus su 1928 zlotų, o dabai* tiktai 6 zlotus, 
jus Berne, Šveicarijoj, minsinjoras Bernai- Unetų kainomis, didžiumos pra ūkio įrankiams išleisdavo 32 
dini lankėsi pas Tautų Sąjungos generalinį įmonės išdirbinių kainos te- zlotus, o dabar vos pustrečio 
sekretorių Avenolį, su kuriuo turėjo ilgą pa-1 nukrito vos 7 nuoš., kuomet
sikalbėjimą apie pasaulio taikos reikalus, per tą patį laiką ūkio gami-

kios sankcijos, kurios toli gra- chspost”, austrų katalikų or- 
žu nesiliauja būti taikomos ganė, vienas nepasirašęs auk- 
katalikams, gresia ekonomiš- štas Bažnyčios vyras, rašy- 
kai sunaikinti didelę dalį ka- i dainas apie Vokietijoj vyks- 
talikų vienuolynų, ordinų ir į tančias bylas dėl tariamo de- 
kongregacijų. vizų šmugelio, kuriuo apKal-

Tuo tarpu vykdoma tik da- tinami katalikų vienuolynai

zloto!
Panaši būklė labai neigia-

nešinų, nei minios akmenų, nei galingųjų Kaip žinoma, Popiežius Pijus XI visokiais! nių kainos nukrito net 38 mai atsiliepė į Vilniaus kraš- 
....... i.b....*... ..-.i: —būdais rūpinasi, kad pasaulyje būtų taika. nuož. Dėl to ūkininkų perka- to žemės ūkį, ir jo pelningu-pinigų, nei nemalonės tų, kurie sėdi sostuose.

Ifes stovime ant uolos pamato, kurio negali 
pajudinti joks religinis, politinis ar sociali
nių žemės drebėjimas.
l Kas nuo savo gimimo dienos išgyveno 

llOO met, tas nebegali mirti.
* Uola' nemiršta. Katalikas yra žmogus,

Ifliiis neturi niekad -bijoti. .Jis nenugalimas 
visuose žemės kovos laukuose.

• Jei; bažnyčia galėtų pražūti dėl valdovų 
prievartos, ji būtų žuvusi per pirmuosius 
300 metus.. Kokios krikščionių kraujo srovės 
tlida tekėjo! Daugumas popiežių mirė prie
vartos „mirtimi. Milijonai liko kankiniais, 
yfdstriiė visomis pajėgomis nepaprastai žiau- 
lĮį&i kovojo su krikščionybės vaidu. Krikš- 
šumis mėsinėjo botago kirčiais, mėtė ant 
įtini *.ių suolo, laužė jų sąnarius, degino ir 
įpilto ugny, nardė į verdantį vandenį iš
plėšdavo (tkis įr i liežuvius, degino ant laužų.
ferai, nd>tW;8k^žiai, prakilnieji,^-, viZšbSyj7sm*u^Us?^ažus
kai, kunigai, vySkųpki, pupiniai taip buvo .k\fritfUUe dalyvavo keli Šmitai rinl 
■snkinanū. Jei būtų galima jėga Bažnyčia

pae dabar, kuomet tiek daug karo Pavojų? j moji galia labai sumažėjo ir 
ftv. Tėvas daug meldžiasi ir dilba už taiką. | yįijjįaus krašto sodžiui mies

Mūsų dienraščio vajus jau eina. Stokime 
į jį visi. Kiekvienas “Draugo” skaitytojas 
turėtų gyventi noru gauti savo dienraščiui 
bent vieną naują skaitytoją. Jei prie to noro 
pridėsime šiek tiek darbo, tuomet “Draugo” 

! j skaitytojų armija bematant padvigubės. Pa- 
sistengkime. *

LIETUVĄ APLANKIUS 
________Rašo L. ftimuūs_________

KONGRE&AS KLAIPĖDOJ

to prekės nebeprieinamos.

mas žymiai sumažėjo. Taip, 
1928 m. iš 1 ha ūkininkas gau 
davo 140 zlotų pelno, o da

lis sprendimų; likusieji nevy
kdomi, nes apskųsti ir, žino
ma, ne tam, kad būtų tikima
si juos sušvelninti, o tam, 
kad, atidėjus terminą, kad 
nuteistieji galėtų kur gauti 
pinigų. Jeigu reikėtų išsyk
sumokėti visas teismo nusta-1

ir paskiri dvasininkai.

Tame protesto rašte tasai 
J Bažnyčios vyras visų pirma 
kelia klausimą, ar tam tik- 

į rais atsitikimais valstybė iš 
viso turi teisę leisti įstaty
mus, kurie tvarko devizų rei-

•jinai kinti, tada ji liūtų sunaikinta. Protes- 
wntas Teod. Beza sako, knd Roma yra prie- 
fctiaa, į kurį viri kūjai sudužo. 313 m. pago
niškai — romėniška .pasaulinė valstybė tu
rėjo užleisti vietą romėniškai — katalikiškai 
Pasaulinei Bažnyčiai. Karalius Konstantinas 
bido viešai išpažinti krikščionių tikybą. Uo
la nemiršta.
‘ Jei Bažnyčia galėtų žūti, ji būtų žuvusi 
teitų sukrėtimo metu. Kaip tvanas veržėsi 
liūtų kilnojimosi metu rytiečių gentys per 
vąkarų ir pietų žemes. Naujos valstybės iš- 
tugo, senosios pranyko. Viskas svyruoja, 
keičiasi. Europos žemėlapis iš pagrindų per
sitvarko. Tik vienas dalykas nepakeičiamas. 
Mdtiry kunkuliuojančios Europos, tos revo- 
iiu cijų tėvynės, vidury nuolatinio verkiniosi, 
Vidury to šniokštančio okeano pasilieka baž
nyčios. uola — Roma. Ji atsilaikė ne tik 
jprieš valdovus, liet ir prieš revoliucija^, kū
juos galingesnės nž vaidin us. Uola nemiršta, 
ftai po (autų antplūdžio susidarė nauja val
dybių tvarka, kai atėjo 800, ne kas kitas, 
ttk popiežius uždėjo Karoliui Didžiajam nau
jos pasaulinės valstybės vainiką ant galvos.
H Jei Bažnyčia galėtų pražūti, ji būtų žu- 
yusi savųjų vaikų išsigimime. Vienas Irūd- 
kriuusių Bažnyčios istorijos skyrių — dešim
tasis šimtmetis. Kilmingųjų šeimos, kuni
gaikščiai ir karaliai užvaldė popiežiaus sos
tą ir į jį pasodino keletą netinkamų ii ne
vertų vyrų. Plinta tamsumas, nedorumas, 
žiaurumas. Naikinimo siaubas įsiveržia net 
į šventenylies. Mokslas palieka nesuteptas,. 
bet ne mokytojai. Altoriai ir sakyklos tuš
tėjo. O tačiau Bažnyčia nendrė, nes ji ne
gali mirti. Ji pergalėjo ir tą vidinę krizę. 
Ilgainiui ji vėl jiasi<larė nepriklausoma nuo 

* kunigaikščių. Išaušo naujas pavasaris. Atė- 
fc*5 XII šimtsietis buvo šventųjų šimtmečiu. 
Tai buvo garbingos pranciškonų ir dominin- 

- konų reformos.
Jei Bažnyčia galėtų žūti, ji būtų žuvusi 

klaidatikvbių įtakoj. Liuteris tarė: “Popie- 
IjUau, aš būsiu tau mirtis”. Į jį panašus ki

tas rašė*. “Nuplaukime rankas popiežių, ka- 
rilinolų ir vyskupų krauju.įe”. Liuteris įstei- 

naują religiją ir ntirė. T ridento susirin- 
las įrodė, kad klaidatikvbė bejėgė, kaip

Jttėkviena prievarta, dorovinė netvarka. Po 
‘'reformacijos” liko įvykdyta tikroji refor-

Klaipėdos lietuviai Pasaulio Lietuvių 
Kongreso atstovus tikrai nuoširdžiai pasi
tiko ir pavaišino. Rugp. 18 -d. vakare Smil- 

baigjpėtąs, 
rinktinių žmo

nių. Bankieto melu pasakyta visa eilė kal
bų. Pirmuoju kalbėjo žinomas Klaipėdos vei-

Cukrus Vilniaus krašto so- bar gauna vos 11 zlotų. To- 
džiui jau seniai nebeprieina- ; kio pelno, žinoma, ūkininkui 
mas ir jo vietoje vartojamas nepakanka ir jis turi mažiau 
sacharinas. Žibalo paskuti- valgyti ir sutaupytą tuo bū- 
niais laikais beveik niekas du pūdą bulvių, rugių arba 
nevartoja ir Vilniaus krašto kurių kitų javų ir mėsos ki- 
sodžiūs vakarais paskendęs logramą parduoti, kad apmo- 
tamsybėse. ^et druska varto- ketų mokesčius ii* bent dalį 
jama su tokiu taupumu, kaip SCnų skolų. Net lenkų spau- 
giluinoje Afrikos. Jos daviniais, 1928 metais vie-

Keisčiausia, kad iš Lietu-1 nūs suaugęs sodžiaus žmogus 
vos kontrabandos keliu įvež-1 išleisdavo valgiui 100 zlotų, 
ta druska yra daug pigesnė, Į tai šiemet tam tikslui jis 

išleidžia vos 33 zlotus. Pana
šiai yra ir su rūbais: jei ki
tais nitais išleiedAd rūbams 
100 zl., tai dabar gali išleisti

toj batų vartojamos medinės : tik 30 zlotų. Bet ir tai ne vi-

kalus, išskyrus tam tikras ai- 
lytas baudas, tai, kaip žino- skjai ekonoIDįne!i
vai tvirtina, nubaustieji vie-! ap|inkybe8. pro.
nuolynai ir kongregacijos tuoj tes(o rai(e
bankrutuotų. tariamiems nusikaltėliams rei-

Iš kur nuteistiesiems gauti, cho teismų taikomos baudžia-
pinigų baudoms apmokėti? 
Kiti vokiečių vienuolynai, ku
riems bylos nėra iškeltos, nė-

mosios sankcijos jokiu būdu 
nėra proporcingos padarytie- 

(Tęsiny s 4 pust)

MOF.
negu lenkų druska.

Pii*ktinių_ j*ūbų t dabar be-.
Veik nieltūs''‘nenešioja ir‘ jų ! 
vietoj nešioja savo darbo. Vi?

kurpės ir vyžo^. Batuoti vai-kėjas p. J. Vanagaitis. Jis sakė:
“Jūs atvykote į Lietuvos pajūrį, kur kščioja tiktai tie, kurie tu- 

dar eina kovos, bet mes neabejojame, Į rėjo atsargą iš seniau. Bet 
kad tos kovos baigsis laimingai. Kur tokių nedaug tesimato, 
tik begyventų lietuviai, visi turi burtis Į Dar 1928—29 metais Vil- 
į vieningą, tvirtoj gaivalą. Visi tarime j niaus krašto miesteliuose ma-

si, nes didžiuma rūbams nieko 
negali išleisti.

Tokioje padėtyje gyvenąs

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į proboščo. Kaipgi, sušunka Ta 
---------- bo, katalikas gali nelaikanti

Amerikos lenkų Romos ka kunigo, kuomet jis eina skir- 
ūkininkas negali išlaikyti sa- talikų susivienymo organe tu- tas jam. pareigas, ir tuo pačiu 
nulinių, tad ryšium su tuo i las Tabo, tur būt, mane pa-
Vilniaus krašto sodžiuje at • i sekdamas, įsistrajino

būti geru kataliku! Vieno!, 
tęsia toliau, nereikia užsi
merkti prieš faktą, kad yra

tydavai gana daug puošnių pačių lenkų pusiau oficiozinės kasdien apšneka visokius vož- kunigų, kfurie patys lenkus at- 
grąso nuo lankymo lenkų 
bažnyčios J. A. Valstybėse. 
Tai jauni kunigai, kurie ne
nori gerai išmokti savos len
kų kalbos. Kai tokie kunigai, 
sako, užlipa į sakyklą ir kai 
pradeda mordovac (kankinti) 
lenkų kalbą per 20 minutų, 
arba pusvalandį, net kan
triausiam lenkui - katalikui 
klausant kantrybė išsisema. 
Ir tokie kunigai, sako, neprii 
valo stebėtis, kad lenkai - ka
talikai nuo savų arti esan
čių bažnyčių bėga į svetimas, 
airišių bažnyčias.

savo
būti pasirengę guldyti galvas už Klai- suvįs kitas vaizdas: ma-' sirado nemaža bedarbių. Štai kampelį, kuriame taip pat 
įeitos kraštą ir visą Lietuvą, už vie- tv,iuvai o-unu nnoMniu naci u lenku pusiau oficiozi nėspėdos kraštą ir visą Lietuvą,
ningif, nedalomg mūsų valstybės kūnų”.' kariuo.s ndenįva bū-
Po jo kalbėjo klaipėdietis dr. Gaigalartm | vo miestia<.ių.

p. Simonaitis, kuris pažymėjo, kad:
“Kaip tauta reikalavo išlaisvinimo, 

taip dabar ji reikalinga vienybės. Kai 
buvome vergijoje — lengviau galėjome 
susiprasti, dabar laisvi būdami galime 
dar lengviau rasti bendrą kalbą. Kas 
mus skiria, turime atmesti, o priimti 
tai, kas mus jungia”.
Dr. Knysas kongresą pasveikino Klai

kios krašto direktorijos vardu, gubernato
riaus vardu dr. Sakalauskas Pietų Amerikos ug batUs joks ūkininkas ne
lietuvių p. V išeinąs, šiaurės Amerikos lie- ga,į atiduoti, tai novoms ne
turiu vardu teko man kalbėti. Aš pabrėžiau, 
kad dabar, ypač šio kongreso metu labai 
daug girdėjome apie tautos vienybės reika
lingumą:

“Aš norėčiau, manau visi kongreso 
dalyviai ir Klaipėdos krašto lietuviai 
to paties norėtų, kad tos deklamacijos 
apie vienybę nebūtų vien tušti žodžiai, 
bet kad greičiau ateitų laikas joms vir
sti tikrenybe. Mes norime, kad tėvynėje 
Jjietuvoje nebūtų nei podukrų nei posū

n vo
Bet tai buvo kiti laikai. Ta
da, jei norėjai nusipirkti ge
rus batus, gana buvo parduo
ti vieną kitą pūdą javų. Da
bar už batus reikia parduoti 
geras dviarklis vežimas javų. 
Girdėti, jog oda dar brang- 
sianti.

Kadangi tiek javų mainais

spaudos daviniais 1931 metais nius daiktus.
Vilniaus daviniais buvo 1,- 
012,000 sodžiaus gyventojų, iš 
kurių apie 500 tūkstančių bu
vo bedarbiai. O reikia nepa
miršti, kad vadinamoji Vil
niaus vaivadija yra tiktai da
lis to krašto, ką mes esame

Tasai Tabo sykį uždavė 
garo ir savo rodakAma, rinan- 

tiems į airių bažnyčią, ba 
jiems savoji, lenkų, bažnyčia 
esanti toli — net už šešių 
blokų!

Perskaitęs tai vienas lenkų

noroms tenka nuo jų atsisa- što sodžiaus būklė “D. L.

pripratę vadinti Vilniaus kra- klebonas, kuris turi mišrią 
štu. Iš šių trumpų davinių, ku parapiją, dar papildė Tabo 
riuos patiekia pati lenkų gnej^ sakydamas, kad jo pa- 
spauda, labai lengva įsivaiz- rapijoj yra tokių rodakų, ku- 
(luoti, kokia yra Vilniaus kra nems sava bažnyčia visai ar-

“Krikščionis • Liūtams”
Bylos Katalikams Del Tariamų Nusikaltimų 

, Valiutos Įstatymui

I ti, vienok eina į airių bažny
čią. ‘ ‘ Į mano bažnyčią, ’ ’ sa
ko tasai klebonas, “airišis 
ateina šv. Mišių išklausyti 
tik tada, kada lietus kai ?S 
viedro pila, nes mano bažny-

Ryšium su bylomis, kurios visų iškeltų tos rūšies bylų. madieniais betgi jo nematysi, 
nuolatos keliamos reicho ka- j Galima suprasti, kaip ryšium Tuo tarpu yra tokių “pol- 
talikų dvasininkams ir rie- su teismo sprendimais nacių skų” rodzinų, kurie gyvena 

nių. fjueikime į vieną lietuvišką darbą, nuo|ynajns dėl ,tariami/devizų yra juodinamos katalikų kon- arti savo bažnyčios, vienok
kad Lietuva būt,, motina visiems. Mes s,nu^|i()i vekiejiŲ katalikų gregacijos, vienuolynai, auk-
iš visos širdies to trokštame. Pas mus . ... ... ,. , . . , • •sluogsniuose įsivyrauja dūle- stieji luerarcbai ir kunigai.turi būti viena mintis: sutelkti galingą 
tautos frontą, kati pavojui ištikus visi 
bendrai galėtume ginti Lietuvą. Juk visi 
jaučiame, kad mums šiuo momentu ypač. 
vienybėje reikalinga būti. Jeigu toji vie
nybė bus tėvynėje Lietuvoje, tai jos ne

lis susijaudinimas, kuris ga- Katalikų spaudos pilna to žo- 
li pavirsti juodu pesimizmu, tlžio prasme Vokietijoj nebė-

Iš Etiopijos neseniai grįžo 
vienas čikagietis, drąsus le- 

. ». . . VV strieičins. Sužinoję jo
c.» jam arčiau. K.taia «*-lfrentoi 8oėjo pasiklausyti vi-

eina į airišių bažnyčią, ir dar 
taip riemai, kad ir didžiau
siai audrai siaučiant jie ne
įžengs į savo bažnyčią.” 

Daugelis lenkiškų rodakų,Iki šiol vien Berlyno Moa ra. Taigi, naciai per savo lai 
bitų kalėjime buvo negrinė- kraščius gali katalikus drab- sako Tabo, nesilankymą į len- 
jama per 20 tokių bylų; tai styti purvais iki valiai — jie kų bažnyčią aiškina tuo, kad

truks ir išeivijoj. Eidami prie Klaipėdos toli gražu nesudaro nė pusės žino, kad į puolimus ir šmei- jie 
išlaisvinimo didvyrių kapų, mes prisiek
sime saugoti to krašto laisvę, saugoti 
gražųjį Lietuvos pajūrį. Kol širdyse mei
lė tvaksens — kiekvienas pasaulio lie
tuvis pasielgs taip, kaip tie, kurie guli 
didvyrių kapuose!” . :
Šiai kalbai buvo sukeltos didelės ovaci-

jos ir po jų galingai pagiedotas tautos him
nas. Tai parodė, kad Lietuvos žmonės ym 
ištroškę bendro, vieningo darbo, prie kurio 
dabartinės politinės sąlygos jų neprileidžia. 
To paties nori ir Klaipėdos lietuviai.

Si klaipėdiečių surengta puota Pasaulio

nelaikina savo kunigo

Lietuvių Kongreso atstovams pagerbti, bu
vo tikrai įspūdinga ir joj dalyvavusieji ne
greit užmiršime. Studentų dainuojamos gra
žios lietuviškos dainos ir dabar tebeskamba 
mano ausyse. Nuotaika buvo nuoširdi, tik
rai lietuviška.

šokių nuotikių.
— Vos nuvažiavus į Sela- 

sio karalystę, — pradėjo ta
sai strieičins, — ir išėjus le
vų šaudyti* &š staiga pama
čiau čia pat po mano kojo
mis gulintį didelį, didelį le
vą. Nieko nelaukdamas, išsi
traukiau šoblę ir vienu užsi
mojimu nukirtau levui uo
degą.

— Uodegą! — nustebo vie
nas f rentų. — Kam uodegą? 
Reikėjo pirmiausiai kini?! 
galvą!

— Galvą! — atsakė tasai 
8trielčius. — Kad levas jau 
buvo be galvos!
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vyko tą paskolą užtraukti. šį gus gražiai angliškai kalba,
kartą namų savininkai vald- yra prasilavinęs, turi gražią
žiai parode, kur galybė. šeimyną, yra pavyzdingas bi-

. znierius, visiems gražiai ir Musų lietuviu namų savi- . a . a .. . , _ . . , ,., j i . 'sąžiningai patarnauja, turi----------- ir pasaulyje margame dar nė- ninku klubas, kad ko parai- ’ « krautuve gyvenu

• rp v *1 • 1 * * V I M 'I ~* ^cer<> metai ir nėra nie-gražų parengimą gruodžio 15, Ten bus muzikos, sposų , reikia biskį padirbėti, bet 
bažnytinėj svetainėj. Labai visokių “štukų”, bus garsu- visgi gaunam, ko reikalauja-
gražiai pavyko. Žmonių da- sis magikas “ prapesorlus Ho me. Tai dar tampriau visi na- .

kum” su savo garsiais “tri- mų savininkai rašykitės į klū-* Vlsiems tais reikalais kreiptis 
ksais”, o jau tų juokų, tai bą, kurio susirinkimai būna P*8 Antaną F. Pocių. Dėlto n anas e mnas 
tiek bus, kad nėra atsargu a- kas trečią antradienį Šv. An- ‘r Namų Savininkų

CICERO L'ETIIVIII ŽINIOS
VIEŠA PADĖKA bus viskas! Ko ten nebus, tai

kam blogo padaręs, o gero 
jau daugeliui. Tai patarčiau

vai į Tax Payers Council — 29, Sv. Antano parapijos sve-į apskrities ligonines raportas
adv. L. Kižas, J. Bertašius ir 
A. Valančius. Rendauninkų 
komisija — A. Jovarauskas,
F. Stanislovai tis, P. Kava- dainelių, 
liauskas. Town atstovai — A. prie geros

lyvavo labai daug, tad ir p'- 
lno bus gražaus. Buvo lauk
ta kun. Valančiaus grupės su 
perstatymu, bet dėl svarinu 
priežasčių už dienos prieš lo
šima pranešė negalėsiąs daly- juokų.

tainėje 7 vai. vak. Įžanga 25c. rodo, kad per ištisus 1935 m.
Viši esate kviečiami atšilai 82,721 ligoniui apskr. ligoni* 

nkyti ir pasiklausyti gražių hėj ktsakyta medikais pagal- 
o vėliau pasišokti ba, nes trūko vietų. Per me-

“Rhythm Aces” tus toj ligoninėj mirė 6,659
Komisija asmenųValančius, J. Bertašius, mo-! orkestro.*.

kyklų atstovai — M. Marcin- , * -------- >--------- -
kus, A. Jovarauskas. Komi- j}&r y^nas iŠ Kaponės gen 
sija knygų peržiūrėjimo^- gės. Joseph (Pepe) Genero,

buvusios prohibicijos laikais 
klūbas lančius, Pr. Budreckis, S. Pa Kaponės gengės liutenantas

Dentistai padės indenttfi
kuoti. Dr. L. W. Morrey, A- 
merikoe Dentistų Sąjungos e- 
konominės komisijos sekreto 
rius pranešo, kad Amerikos 
d.ntįstai dantų taisymo relcor-

genges
seckas, F. Stanislovaitis, A. užvakar nežinomų žmogžud*
Jovarauskas. žiu an, vietos „„šautas „ii,. Mereliams agen-

A Valančius na ajr 1543 E 63 g, i *"
tams įndentifikuoti sugautus 

Ti k ligonių negavo medi- ir nužudytus plėšikus, žmog- 
kalės pagalbos. Metinis Cook žudžius ir k

dano parapijos swtaahėj S taiP auk5tai /ra Siandien «- 
ržu. idant pilvas neplvžtų iš vai. vak. Neklausykit suve- k^7s, ka^ miesto valdžia su

džiotojų. Yra atsiskyrėlių a- ,akaitosi ir
tuzinas, kurie labai pro- si- kas tas Pocills- kad uiP

Testuoja, kam perkelti susi-

teiti nesusijuosus su drūtu di-

vaut’- Parodysime kaip tie du gar- pie
Tad ant greitųjų komisija S1"1S žydukai “Givalt” ir “Ka . . .

kreipės nas O. Ivinskaitė ir Put” darys biznj, apgaus še-. _____ / .,____ r _

»
Šrunšus, knrip sutiko rifą. Parodysime kaip “pra- 

pesorius ITokum”, tai reiškia 
melagis arba apgavikas, pa
daro savo garsiausias štukas, 
kaip mūsų parapiios talentuo
ti muzikantai melodijas gro
ja, garsūs dainininkai “pa
dainuos” ir dar ko.

ponus
atlošti veikalu “Meilės Ga
lybė ’

Perstatymas — trijų aktu 
drama — vr>ntin<o>1 buvo tin
kamas Advento laikui. Lošė- 
ai s«vo role<! atliko kno^e- 

riausią. Rakančios vnetos da
lyvavo: šmršai. K. Earoms- 
kis. P. Kvietkup ir in sūnus

pijos svetainę. Gaila yra mu
sų neva katalikų, kurie taip 
daro ir eina su kelias atsisky 
rėliais. Tai taip negražu ka
talikams daryti ir padėti mfi-

moka lietuvius tvarkyti. A3 
noriu čia pasakyti, kad A. F 
Pocius yra blaivininkas, svai
galų nevartoja.

•CICERO. — Dr-stė Dievo 
Motinos Sopulingos laikys sa
vo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 22 d. Šv. Antano pc 
lapijos svetainėj 1 vai. popiet

Well, jei norite turėti labai 
smagius laikus, tai atsilanky-

Bern«rdas. S P tkiūfs. .T. kitę j parapijos jaunimo ren-

Po visų raportų ir gražių
kalbų buvo valdybos rinkimas Visos narės malonėkite atsi 
ir visokių komisijų ateinan lankyti į susirinkimą, nes bus 

sų priešams gerą darbą griau tiems metams.' Valdybon pa- daug svarbių nutarimų. Ku
li Bet tie žmonės gailėsis ka teko: pirm. tas pats Antanas rios neatidavėte savo atskai 
da nors, bet bus jau pervėlu. F. Pocius, pagelb. — Silves- tos per vakarienę už tikietus, 
Susipraskit visi lietuviai, ne- , tras Paseckas, rašt. — Anas-
būkit keno nors pastumdėliai tazas Valančius, fin. rašt. —
Pažiūrėkit į praeitį, ką tas Jonas Bertašius, kontrolės ra-

ŠUŠ«jtė. A. Vflilmtnitė. V K?- 
psen. N. Trpnanci’-ntj A 
liūs. va Jovare? ©n 4- O TvTnct 
tei. T-a^d'irin 3 Įmano Širdin
gai d5lro?a vlslmos ar+i«4©ms 
ir kitiems knrie prisidėjo 
prie min^o vnVnro.

Komisija ir Valdvba

klubas yra pirm trijų metų štin. — Antanas Gerdžiūnas,
nuveikęs? Galiu tikrai paša kasos globėjai — M. Sriubas

Oi. pamatysite. Pradžia 7:30 va- kyti> kad nieko Kai g„. ir j Mo, kaitiSj raarSalka -
’-ai- kare. Tenai for siur paai- ; rą pinniniriką A. F. Pocių. Antanas Ulbikas, klubo pata-

tai viskas kitaip stojos. Žmo- rėjas — adv. L. Kižas. Atsto-

gi amą “depresion parę” ir

matysime.
Draugo” Rašė jas

K ATjfenT*TT * T "ARFiN 
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NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Namų Savininkų susirinki
mas buvo gruodžio 17 d. Šv. 
Antano parap. svetainėj. Bu
vo la>ai skaitlingas. 6 nauii 
nariai isirašė. Pirm. Antanas 
F. Pečius atidarė susirinkimą 
ir prašė narių, kad ramiai už
silaikytų ir tėmytų n' tarimus.

turėkite savo pinigus arba t’ 
kietus ir atiduosite raštinin
kei susirinkime.

Korespondente

CICERO. — Šv. Grigaliaus 
choras rengia koncertą ir šo
kių vakarą nedėlioj, gruodžio

b©s Pirmininkas sakė, kadmis su
tartina atrilnukvti. sirinkimas yra priešmetinis,

daug reikalų yra svarstymui, 
reiks rinkti nauja valdyba ir 
visokios komisijos 1935 me
tams. Tai dėlto turi būti ri
mtai viskas svarstoma. Buvo 

pasirodė

otp 'n n i -Knlodn d?©m

lp?qt? vra glfllnnn 5?© -nTarną 

Aukšti voljero sn<5?rin1'j'te vi. 

pi j š©vm?«»? ren<©«mfl nare

pjiea mnkvVins vaik’ č?n nrn- peršaukta valdyba, 
pn-nmo. knri? vr© <s. ne visa buvo. Pirmininko pa
kad vlsns nnt'-nVina. Atsdan- gelbininko ir vieno kasos glo- 
kinsieii nesigailės. bėjo Andraičio n buvo. Taip-

Po to at. ikite į Raudonos buvo skaityti nutarimai iš 
Rožės šokius ir parę pasišok- pareito susirinkimo. Buvo vie- 
ti ir turėti “lottsa fonių”. nbalsiai priimti. Taipgi buvo 

skaitytas laiškas ir rezoliuci
ja nuo prokuroro (town at- 
torney). Kas link strytkarių 
ir eleveiterių kompanijos. Ci- 
<•010 gyvento:ai nori ga' ti to 
kias teises, kokias turi Chi
cago. Laiškas ir rezoliucija

Taip, paremsite abi pramo
gas.

“O boy, kas bus tai bus”.
Tikrai, kad bus tai bus! Dar 
tokio spektaklio niekas nėra 
niekur matę.

Kas b..s? Nugi, brolau, di- priimta ir pasiųsta prokuro
rui. Jo prašymas išpildytas.

Raportas iš Tax Payers 
Council priimtas. Kitas rapot 
rtas buvo iš Namų Savininkr 
masinio susirinkimo prieš už-

Kas ten tokio bus? Tai bus traukimą paskolos ant Cice- 
— well, teisybę pasakius, ten ros miestelio. Valdžiai nepa

•
 elis siurpryzas.

Tcs iškilmės, “šur m - bu- 
rum” ir dar kas atsibus šį 
sekmadieni, gruodžio 22 d. 
Tai bus parapijos svetainėje.

Gerkit ir Reikalaukit
Vla«aa ARkSm 
MutnaJ Trij, 

tvairUthi

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halated SL

Tat TAROS MMS

j: »

Biciklius, Akordionus, Radios ir tt.
Iš

PROGRESS
KRAUTUVES

PIRKSITE PIGIAU

Dviračiai šių dienų popuilariškiausia Kalėdų dovana 
Jaunuoliam; Progrese Krautuvė 7C.
turi pasirinkimą nuo r O

GERIASIA

KALĖDŲ
DOVANA

“DRAUGO” PRENUMERATA
Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmiršta

mos, “DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laiminga
jam apie Jūsų gerų valių ir duosnumų. šių dovanų aukštai į- 
vertins kas tik gaus jų.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE Sf KfPONĄ ŠIANDIEN

t

t
----X

Visokių išdirbysčių pia* 
nų Akordionai, parsiduo
da numažintam kainom 
nuo
e $17.95

1036 metų mados Radios 
už bargain kainas. Mid- 
get radio

$8.95
Console radios—$34.50

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
Šiuomi prisinnčiu $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį pra

dedant....................................................... d., siųskite sekančiu antrašu:

Vardas, Pavardė ....................................................... . ........ .....................

Antrašas ........... ,........ ...............................................................................

Miestas.......................................... u............................................................

(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny $7.00 m.)

LENGVUS IŠMOKSIMAI 
Didžiausių Vertybių Krautuvė 

Dabar Patogiausias Laikas Pirkti. 

Krautuvė atdara kas vakarų ir Nedėlioj 
nuo 10-tos vai. ryto iki 4-tos po pietų.

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
3224 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Vieno aukšto baltu priekiu namas 
TEL. VICTORY 4226

Pasiklausykite mūsų radio programų
landą prieš pietus

rytoj, 11 va- 
stoties WGES.

JTTLEr “TeuL. OOCTt>R,

* V/«LL L
ablc- Pu*/

-THE ViOLl»?

fe

///////<

VMV.CF VOUUL.
Be rbus to ptay the- 
vioum , My oeAR ety it

By Bruce Stuarf
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Kardinolas Wiseman
‘ KRIKŠČIONIS 

TAMS"
LIŪ-

PASLĖPTOJI BRANGENYBE
(Tęsinys)

ALEKSIS (Nustebęs): — • Kaip! Ar jau 
išdidumas briaunasi į jaunę tavo širdį ir ją 
kankinai Ir taip bereikalinga! Juk jau įgi
jai turtą ir garbingu vardą.

KARINUS: — O, nebįtark mane taip 
žemai, Ignotai. Aš aukščiau siekiu.

ALEKSIS: — Aukščiau negu pirmojo 
Romos senatoriaus vardo! (Susijaudinęs). 
Bet, vaikeli, tai negalima! Ar gi tu svajoji 
lėkti taip aukštai, kaip Romos aras ir pa
griebti jo karūną f (Jausmingai). Ne, Kari
nai. Kai tokia juoda mintis ateina į tavo 
širdį, — bėgk nuo jos, kaip nuo mirties!

KARINUS: — O, brangus Ignotai, taip 
svajodamas aš nupuleiau, ne pakeičiau. Že
miškos gerovės ir garbės aš netrokštu.

AL45KSIK: — Tai koks tavo tikslas, 
brangus vaikeli?

KARINUS: — Aš siekiu prie aukštes
ni vardo, kaip karalius ir ciesorius; aš no
riu duot tokius įsakymus, kuriuos tik ange
lai išpildo, o piktosios dvasios dreba. Aš no
riu nešiot ne karalių rūbus, bet tokius, ko
kiais Jis buvo aprėdytas kai stojo prieš Ero
dą; aš noriu sėst ne ant karalių sosto, bet 
stot prieš Viešpaties altorių; aš noriu pavel
dėti ne pasaulio viešpatavimą, bet patį Vieš
patį.

ALEKSIS (Jausmingai): — O, brangus 
Karinai, kaip bereikalingai aš tave įtariau! 
Lai Viešpats laimina tavo pašaukimą ir duo
da tau ištvermės. Bet, mano brangus, ar ge- 

apsvarstei to pašaukimo sunkumus, iš
ėjimus ir savo asmeninį nuostolį? Bū

gnijus, pasisavindamas tave už sūnų, no- 
kad palaikytum jo vardą ir giminystės

ą, o tu tą viską nori užbaigti.
KARINUS: — Bet kaip garbingai! Ku

ls, kaip apaštalas užbaigia savo giminę, 
ilieka įpėdinių, bet jo vardas nemiršta. 
ALEKSIS: — Bet kaip tą pasakyti Bu- 

imijui?
KARINUS: — Čia Jai vis sunkenybė, 

it reikia jam tai pranešti. (Meilingai). Ar
man padėsi?

ALEKSIS (Rimtai užsimąstęs, žiūri au
kštyn ): — Taip, brangusis, aš tau padėsiu. 
Tavo sumanymas taip kilnus ir taip saldžiai 
Išreikštas ir nupieštas, kad jis panašus į 
jauną arą ir į balandį drauge, h* jeigu jam 
išauklėti būtų reikalingas mano kraujas, tai 
ąš, kaip tas pelikonas, nepasigailėčiau tau

KARINUS: — O, nekalbėk taip. Tai 
.rytoj man pagelbėsi išdėstyti mano suraany- 
Apą Euphemijui. (Nedrąsiai). Ir gal man pa- 
jpasakosi savo istoriją. Atleisk Ignotai, bet 
4B ne tas, kuom tave žmonės manė esant. Po 

prastais tavo drabužiais plaka prakilni, 
išto gimimo širdis. Tavo akių išraiška pa

girio, kad tu kitoniškos kilmės. Pasakyk,
Įkas tu esi?

ALEKSIS: — Taip, taip rytoj pasaky
mai u.

KARINUS: — Tad rytoj! Viskas įvyks 
4»j tamsioj dienoj. Ji man atrodo kaip tam
paus debesys, pilnas ūkanotų įvykių. Bet — 
iŠ po tos tamsos spindi viena šviesi žvaigž
dutė — tai tavo asmuo, Ignotai!

ALEKSIS (labai susijaudinęs): — Sa-

Vertė Jonas Kmitae =
) I VAGIS 

esame?

(Tęsinyg iš 2 pusi.) 
ms nuostoliams. Katalikų ko-

ž i ausiu bargenų laikas. Kada 
$100 daiktą galimu pirkti už 
$75, tai yra bargenas. O be , 
to Budrikas dabar nereika- į 
lauja nei pinigų. Galima pir-

- Tu nejuokauk, kur mes
tija laikosi principo: kai gau-; 

GIRTULIS: — Tai eik paskui savo no- naln© — gerai, bet kai iš mū-1 
sį, tiesiog. (Visi ateina į priemenės vidurį), sų grąžinama skolos — tai 

G IRT U LIS: — Na, jau dabar visi krū- skandalas.
voj. Eikite visi sykiu paskui mane. (Pasi- j Toliau tame rašte konsta- 
rodo šviesa Aleksijaus kambary. Jie atsigrįž- tuojama, kad reicho devizų 
ta ir mato Aleksijų klūpant su ištiestomis i įstatymai vra
rankomis. Jie žiūri nustebę ir nusigandę, pa-

ngregacijų, turinčių savo skv- . .. , , ? . . ,
. . .v 7 • , . kti dabar, o pinigus užmokėtimis užsieny, atžvilgiu Vokie- ... VT . .tik po Naujų Metų.

Tas ylin svarbu įsidėmėti 
visiems chicagiečiams, atsime 
nant, kad trijose* didelėse Bu- 
driko krautuvėse galima rasti 
pirkimui visko, ką tik žmo
gus reikalauja ar gali užsi-

neapsakomar ,.1 manyti.

, oC I kcou) Imat 0icl uhoof is a veav good r«e*s.
6UT- i jcvt ca«v see mn at au. - 

oe ępucse j.n pocttv tomo of 6»ia nvįgęF ■ 
0CT-I KiOOk) A Fe<*XT>UAX»S A6OUY H.IM IMAT 
I V CA£€ Tt> CePeAT- - 5
A IMCC CHAF AlOO AU- THAT -

BOT

painūs. Smurtingų žodžių ne-
deda savo maišus. Šviesa didėja ir visiškai kad vaiatybei būtų
apšviečia sceną).

ALEKSIS: — Jūs, palaimintos dvasios, , suteikta teisė kongregacijas ;
, , vienuolynus suvaržyti taiu,dabokite Situos namus ir apginkite juos nuo;, , .. 

plėšikų. Ir jei mano valanda jau arti, lai 
išgirsiu jūsų giedojimą.

kad jie būtų visai užslopinti.
Nešališki ekspertai sakosi 

biją, kad už šitų hitleriškosios 
valdžios manevrų nesislėptų 
labai žemi ir šlykštūs tikslai
— sukonfiskuoti naciškosios 
valstybės naudai visus Baž
nyčios ir vienuolynų turtus.

Nematomų dvasių choras
Jūs, gerieji angelai,
Skriskit čionai iš aukštai,
Šiuos dabokite namus,
Kur keleivis yr ramus.

Jis iš čia tuojau išeis,
Ir vyks dangiškais keliais, 
l^aimės jam skirta dalis;
Ttn bus jojo poilsis.

ALEKSIS (Pašoka): — Aš jau einu, konominę padėtį? — klausia 
einu! Palaukite manęs! (Vagys bėga iš na- Irašto autorius 
mų. Diena brėkšta).

ALEKSIS (Pabunda lyg iš miego ir kuris pasisaKO esąs
žiūri į pamestus maišu*): — Kas čia yra? žnveio5 Merarchas, mylįs 
K* tas viskas reiškia? A! Čia butą vapiti^. ir mel(ffivi
Gerai, kad aš dabojau. Kiek brangenybių
čia pavogta! Reikia uždaryt duris (Uždaro).
Kol namiškiai pabus, čia bus saugiausia 
tiems daiktams vieta. (Padeda maišus savo 
kambary). Ačiū Dievui! Mano testamentas 
jau įsirašytas. (Peržiūri rastą ir deda į jo 
pažastę). Aš pasirengęs. (Girdisi bildesys, 
skubūs žingsniai ir garsūs žmonių balsai na
muose). A! jau pasigedo pavogtų daiktų. (Su 
dideliu trukšmu įbėga Prokulus ir tarnai).

UKSULŪS: — .Jie turėjo pabėgt pro 
čia. Užpakalinės durys užrūkytos, o anas 
aš dabojau per dvi valandi.

PROKULUS: — A, Ignotus! Tu taip 
gi ankstį atsikėlei. Ar nematei čia vagių?

ALEKSIS: — Ne, bet girdėjau juos bė
gant.

Budriko Jewelry krautuvė
je yra puikiausių moterims 
ir vyrams laikrodėlių, daugy
bės auksinių žiedų su deiman
tais, sagučių moterims ir vy
rams, gintarų, rašomų plunk
snų, o taipgi čia yra pritai
komi akiniai pigiau, negu ki
tur.

Budriko rakandų krautuvė
je randamas didžiausias Cbi-

•CALL FOR MR. BINGO"'
—V-

A6Aia>$T MOST FęerkS r MO KtCK - 
6OT TK.ese neoš £A>T Guvs maisC mc SKkI

cagoje pasirinkimas parlor 
Nejaugi reichas, keldamas tas setų, krfo(|lfj sj)|n(|| .f
devizų bylas, nori tokiu būnu, Kpinteįių> , kar.
pataisyti pašlijusią krašto e- t ir t f

Budriko vyriausioje krautu
vėje jūs rasite didžiausią j>a 

Šį protesto raštų jo auto- j rodą radio setų> n,uzikos 
us, kuris pnsisaao esųs *Ba.! strumentUj pianUj akol.dioll|ji 

Žiiyčios Inerarcbas, ! gitarų, smuikų, saksofonų. ...
lektros įtaisų, refrigeratorių, 

ją, baigia linkėdamas, . skalbiamų mašinų, elektriki
nių tosterių, kavos perkulia- 
torių, peilių ir šakučių, indų, 
vaikams dviračių, rašomą ma
šinėlių ir visokių kalėdinių 
dovanėlių. ,

!i.v ' į $
Reikia pasakyti, kad šiais 

metais Budriko įstaiga įsigi
jo dar daugiau lietuvTų pir- 

Žmonės paprastai mano, kad kėjų, kad lietuviai vis dan- 
prieš Kalėdas
kštesnės.-Tas 
sa. Bet Juč 
nusitarė daryti

uz
‘‘kad Vokietijoj vėl viešpa
tautų taika’’. “R.’’

paj audiiiKA atbulaT-

PRIEŠ KALĖDAS VISKAS 
DAUG PIGIAU

ŽINIŲ - ffllB.ES
Ir Santa Liaus gavo dova
r f I,

nų. Isabet miestely, Oklaho- 
ma vai., federaliai agentai |>a-

ficito 1936 m., sutrumpino mo
kslo metus nuo dešimties iki 
devynių mėnesių. Be to, mo
kyklų vaikai gaus 24 dienas 

- i kalėdinių atostogų.
'■ i

Tik dabar prisipa&no. l)u

tbulai
alodasDabar prieš

D AVIS (Paimdamas nuo grindų paines- ms savo krautu 
tą šaukštą): — A! štai įrodymas, kad jie paliepė numušti kainas 25 
pro čia nubėgo. nuošimčiais visiems daiktams

inos esti au- gįau įr JaUgįau įsj,, pag 
alies gal tie- ^riką pirktis^ko tik jiems rel

inu! ri kas kja namams, ir ačiū lietu
vių paramai Budrikas padarė 

viso- inhaj didelę apyvartą, 
ms Budrikas į

Taigi, įvertindamas lietuvių 
biznį, metų užbaigimui, Bu-

PROKULUS (atsistoja prie durių): — be skirtumo. Taigi dabar Bu- drikas dabar skelbia didelį
Taip. Prie to, priešakinės durys užrakytos driko krautuvėse viskas yra 
ir užstumtos. Vyrai! Vagys turi būt namuo- pigįau> negu buvo ar bus. Kai
se. Jam nebuvo kaip pabėgt.

VERNĄ (Žiūrėdamas į Aleksijaus ka
mbarį): Radau! radau! Štai, kur pavogti 
daiktai, vyručiai. Žiūrėkit, žiūrėkit! (Jie pa- j 
griebia maišus ir grūmodami puolasi prie 
Aleksijaus).

DAVTS: — Tai tu nematei vagių, eh? 
Suprantama, kodėl: tu niekad neturėjai veid
rodžio savo kambary.

VERNĄ: — O jei būtum buvęs basas, 
tai nebūtumei jų nei negirdėjęs?

PROKULUS: — Na, dabar, mano ge
rasis pakeleivi, taip lengvai iš to neišsisuksi 
(į šalį). Ir tas pribuvėlis — vaikėzas šiuorr 
kartu nieko tau nepagelbės. (Įeina Euphe- ; 
mijus su Eusebiuni).

kurie daiktai vra daugiau, ne
gu ketvirtdaliu • nupiginti.

Tokiu būdu pas Budriką 
prieš Kalėdas pasidarė did-

išpardavimą didžiai nupigin
tomis kainomis.

Apie įvairius Budriko bai
gomis žiūrėkite šiame nume
ryje Budriko krautuvių dide
lį skelbimą. Z. Z.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AK IV 
SPECIALISTAS

Palengvinę <»klų (tempimą, kurti- 
MTT^TmirTiT-ti 17 y prto2a«tlmt gatvoe skaudMtmnEUPHElMULS: — Kas čia yra, vyru- wr*l<lmo, aklų aptemimo, nertom 

• i i i i i • • i v mo, skaudamų aklu karsti, at lt n l-e
įveista, kcul tokioj (Ilonoj, kurilj as ' trumparegystę ir tollregyste. Prlren

Itai, tamsi, bet man laiminga, lai bus palai- paskyriau mano namams pagerbti ir kada kimutoienf^nnnn\'ni,ay'dX*ma«"<^,
• minta ryt-diena. Bet tave jau šaukia, bran- 
jĮfus vaikeli, — su Diev„ Kas žino? O, taip, 
plytoj pasimatysim.

KARINUS: — Su Diev’ iki tam baisiam 
'rytojui!

ALEKSIS (pausmingai užsimąstęs): — 
tQ, nebus taip baisu kai vėl pasimatysim. 
^Tuomet mūsų akyse nebus jau ašarų, nė 

iūtlėsio, nė sopulio nebus, nes viskas bus
>jau užbaigta.

KARINUS: — Su Diev’. Jei taip sakai,
‘. tai aš lient sapne norėsiu pamatyt taip links- 
•mą rytojaus dieną! (Abudu išeina).

SCENA V. Ten j>at naktis. Scena patamsėj
Įeina Girtulis, Gan»io ir du vagys, visi 

rsirėdę, sunkius maišus ant pečių nešini, 
įjuostėj turi peilius. Girtulis rodo kelią

GERTULIS: — Šičia, drangučiai. šičia, 
lurys jau netoli.

I VAGIS: — Kur?
GIRTULIS: — Nugi, šičia.
U VAGIS: — Kur, šičia.
GIRTULIS: — Nugi Sičiai
II VAGIS: — Bet kur tas šičia?
GIRTULIS: — Eik paskui mane, tu —

aš viską norėjau kuogražiausiai ir ramiau
siai sutvarkyt, jūs keliate tiek triukšmo, kad 
rodos čia piktųjų dvasių būrys susirinko.

PROKULUS: — Bent vieną mes čia pa
gavome, ponuli. Manau, kad šiuom kartu jis 
neišsisuks. (Rėdo į Aleksijų, kurs atrodo 
labai pavargęs, beveik pusgyvis).

EUPHEMIJUS: — Ką! Kuomet aš įsa
kiau jums ramybėj gyventi, jūs vėl užgau- 
liojata šitą gerą žmogų!

PROKULUS: — Gerą žmogų! Tai va
gis, kurs apiplėšė jūsų namus. (Rodo mai
šus).

EUPHEMIJUS: — Viešpatie! Ką tai 
reiškia?

PROKULUS: — Tas reiškia nė mažiau, 
nė daugiau, kad šią naktį nuo stalų buvo 
pavogti visi brangūs daiktai, kuriuos buvo
me padėję karališkai puotai. Visos durys bu
vo užrakytos, ir šiuos maišus radome Igno
to kambary.

EUSKB1US: — Netikėk tai nevykusiai 
pasakai, ponuli. Būk tikras, kad čia yra koks 
nešvarus suokalbis prieš tavo svečią

(Bus daugiau)

elektra, parodančia niamui.'laa k lai 
daa. Speciali'' atida atkreipiama ) 
mokyklos vutkua. Krelvon aky* ati
taiso mos. Valandos lino 10 Iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12 I Magei y at- 
Hitlklmų akys atitaisomo* bo akintų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METU PRITYRIMU
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a* 
kių ir pritaikymo akinių

ŪR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TA1

1801 8. 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 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
įkirtų valandų. Roora 8.

Phone CANal 0623

i - . .... jaunuoliai: M. Kehrke, 3028darė raidus ant gemblimmo .
• , • n- i . ,,. , . N. Long avė., ir J. Kielar,įstaigų. Konfiskuotus 115 dol. c.cn . , . ’ , , ’5459 YVnghtwood avė., abu 

po 15 m. amžiaus prlsipaži 
no praeitą vasarą padegę 
Schubert vardu mokyklą. Abu 
padėti į pataisos namus.

LIETUVIAI DAKTARAI:

iš slot mašinų padovanojo Sa
nta Claus’ųi, jcuris tais pini
gais įrengė eglutę neturtin
giems vaikams ir pripirko jie 
ms dovanu.

Peorietis viešk lių policijos 
viršininkas. Gub. Horneris 
šiomis dienomis Illinois vai. 
vieškelių policijos viršininku 
paskyrė W. AVilliam iš Peo- 
ria, III.

Sutrumpano mokslo metus.
Rockfordo, III. švietimo bor- 
das, akyvaizdoj $180,000 de-

Office Tel. HEMIock 4444 
Res. Tel. QROvehlll 0417

8924 8 TALMAN AVĖ.

UR. 1.1. SIMONAITIS
2428 W. MARQŲETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel. CANal 0257

Res. PROapect ««6»
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Rea. and Office 

2859 S. Leavltt St. 
CANal 0708

ŪR. 1, J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8URGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR3 

2 to 4 and 7 to 9 P M. 
Sunday by Appolntraent

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tai. PROapact 1930

Oflao Tel.. PROspect 8874 
Rea. Tai.: HEMIock <141

Rezld.; 2515 W. 69tb St.

OR. J. RUSSELL
Letuvla Gydytojas ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:84 iki 8:20 
Tel BOUIevard 7442

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Rtraet 

Vai.: nuo • Iki 8 vakare 
Heredoj pagal sutartj

DR. P. Z. Z ALATŪRIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 8OUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6400 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
4 iki S v. vakaro

Tel CANal 8122

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

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomls Lr Nedėllnrula pngaj sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubllc 7X68

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

<157 ARCHER AVENUE
Tel. VIKglnia 0034 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 4912—14 
Res. VICtory 2342

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:24-2:24 
766 WEST 36th STREET

| ? 4 I R O 8 o a K T A B A i

OR. CHARLES SE6AL
OVTOA8

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lubos
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDvray 2240 
OFISO VALANDOS:

Nuo 14 Iki 12 vai. ryto, auo 2 1*1 4 
vakare Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
vai po pietų Ir nuo 7 iki 2:te vai

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJ AP tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0444 

Res.; Tel. PLAna 2444

Nuo 14-12 v. ryto; 2-4 Ir 7-4 v. V. 
ModėUomle aao 14 Iki 12 dteaa

Ofiso: Tai. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMIock 4244

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTO J A8 tr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-4 vai. vak. 

Resldenlljos Ofisas: 2656 W. 69th 8t 
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutari

Tel CANal 2845

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Ketvergels pagal sutarti
RES. 2136 W; 24th ST

Tel. CANal <402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENT1STAS

1444 80. 4Mk CT.. CiCJKI.ty. Ihh- 
Uar.. getv., ir I'ėljn. 10-9 vai 

2147 80. HAL8TED 8T-. CHICAGO 
Paned., Bered. Ir Subat t—4 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

OI. A. J. JAVOS
Offiee: 2643 W. 47th Street 

Vai.: 2 Iki 4 popiet. 7 iki 9 vak. 
Nedėllomls pagal sutartj

Phooc Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
65^ So Wettern Aveoue

Valandos: t A. M Uri 8 P. M 
Nekėliomis pagal sutartį

TaJ. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

VodėMvM MO U fyte M j ,
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JOS F. SUDRIK
3343 S. HALSTED ST.

Wrist Watches 

LAIKRODĖLIAI

vėliausios mados, geriausio 
išdirbimo

Bulovą, Elgin, Waltham

tūkstančių dot vertės prekių turi būt išparduota prieš 
Šventes. Todėl kainos numažintos nuo 25 iki 40 nuo
šimčių ant deimontų, žiedų, laikrodėlių, elektrikinių 
daiktų, radijų ir rankandų, .,............................... ,. ..

Aukštos Rūšies 
Deimontiniai 

ŽIEDAI
vyriški ir moteriški

Nuolaida 00%
Kaina:

nuo 0G.5O iki $25.00 deimontas

$50.00 deimontas

Ant gero Laikrodėlio 
sutaupysite

$100.00 deimontasnuo

Sutuoktuvių ir šliūbo žiedai

2 žiedai vertės $90.00

Community ir Rogers
sidabro stalavi peiliai ir šaukštai iš 26 
daiktų gražiame bakse, $25.00 vertės

po *16.50
12 peilių ir šakučių nesutepamų

SMOKING STANDSLEMPOS

TABLE LEMPOS
ponocitdMflfl

Modemiški metaliniai ir 
mediniai pypkorių 

staliukai

BRIDGE LEMPOS
po si ne iki mg n N0W ONLY

mažiukai
CASUJUNIOR LEMPOS 

nuo 0Q OC iki 010 fl
Elektrikiniai Valytuvai

Hoover su visom prietaisom <19.95
Hoover modelis 543 nupi- <37.50 
gintas už ...........................

SKALBIAMOSRADIOS

PROSIJAMOS
MAŠINOS

Pas Budriką Jūs rasite iškrautus vi
sus 1936 metų radijus, Radionus, Phil- 
co, Zenith, General Electric, R C A 
Victor, Stromberg, Carlson ir kitus.

Kainos ant tiek numažintos, kad da
bar apsimoka jums įsigyti naują radio.

RCA Victor 1936 m. modelis $100.00 
vertės už . .. . <69.00
General Electric radios $64.00 vertės
“i ......................... <39.50
Phllco radios po $“| 9.50 *r au^^- 
Midget Radios po $9,95 AC-DC.

KIMBALL GRAND PIANO

AKORDIONAI 12 basų po $19.50; 120 basų $99.00 Iki 
$300. Kursas akordiono lekcijų DYKAI.

Budrike Knygų Dovanos
Kiekvienas suaugęs lietuvis, kurs atsineš į Badrik 
krautuvę šį Kūponų, gaut; dykai lietuviškų knygų $2.0 
vertės ir gražų lietuviškų kalendorių.

JOS. F. SUDRIK, Ine., 3417 S. HALSTED ST. TEL. BLVD. 4705 
BUDRIK FURNITŪRE MART, 3347-49 S. HALSTED ST. 

SUDRIK JEWELRY STORE, 3348 SO. HALSTED ST.
Vardas

unngĮKiY

Adresas
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Detroit’as Eina Pirmyn!

Šimonis Pralenkė Du Chicago Vajininkus Ir 
Kitiems Gręsina. Vrubliauskas Vejasi 
Rovaitienę Ir Grasina Savo Kaimynui

Mandravickui

Senas ir įžymus veikėjas 
Šv. Antano parap., Detroite, 
M. Šimonis padarė surpryzą

ninkas. Su tokiais oponentais 
reikia rimtai skaitytis.

Antrosios vietos ‘karalium’
dviem Chicagos vajininkams: vis dar tebėra Mandravlckas. 
Straukai ir Šemetulskiui. Nie- Į Bet jaučiama, kad gali subra-
kas nesitikėjo, kad jis iš syk 
tiek padarys taškų. M. Šimo
nio išsitarimas, kad šio va-

škėti ir jo “sostas”. Sheboy- 
ganietis vajininkas Vrubliau
skas jau vejasi Rovaltlenę.

jaus pinuos vietos pirmoji do- iKas gali tikrinti, kad ryt, po 
vana turi tekti Detroitui te- i ryt jis ir savo kaimynui Ma- 
nenugąsdina kitų vajlnlnkų. ndravickui nepadarys surpry-
Vajus dar tik prasidėjo. Lai
ko lenktynėms dar yra užtek
tinai. Tačiau visiems reikia 
budėti. Ypatingai Chicagos va 
jininkai privalo galvoje tu
rėti Detroitą, kur abejose pa
rapijose, yra nemaža žymių 
veikėjų; jiems padeda ir kle
bonai: kun. Boreišis *r kun. 
Cižauskas. Pastarasis yra 
net vajininko — Kat. Spau
dos Rėmėjų Draugijos pirmi-
—

VIETINES ŽINIOS
I V PUODĄ lvo skiriamas parapijai.Li Vi UAinUO ununu Tat> kviečiame Aušros Var-

TARYBOS NARIAMS
L. V. “Dainos” choro Ta

rybos narių (choro ir rėmėjų 
valdybos narių) susirinkimas 
šaukiamas sekmadieny, gruo
džio 22 d., Aušros Vartų pa
rap. mokykloje, 2 vai. popiet 
Visi nariai šiuo prašomi bū
tinai dalyvauti. Turime svar
bių reikalų svarstymui.

Pirm.

tų parapijos chorą ir toliau 
rankų nenuleisti, >bet dažniau 
kuom nors scenoje pasirody
ti. Vakarėliu publika buvo la
bai patenkinta ir aš tikiu, kad

rai gražus ir įdomus radio 
programas, nes tapo užkvies
tas ir dainuos vienas iš žy
miausių “Kuban” vyrų kva
rtetas, kuris yra visur atsi
žymėjęs savo dainavimu. Lie
tuviams girdėti šį kvartetą 
bus tikra įdomybė. Tarpe jų 
dainų bus gražios muzikos ir 
įdomių kalbų, o programo ve-

visi apleido svetainę pilni dejas J. Romanas patieks 
gražių įspūdžių. J. AT. Į daug nuoširdžių kalėdinių pa

sveikinimų, bei gerų Žinių vi
siems Kalėdų dovanų pirkė
jams. Todėl nepamirškite vi
si šio programo pasiklausyti.

Rap. XXX

CHICAGĄ IŠTIKO ŠALTIS
Vakar Chicagą ištiko neti

kėtas šaltis. Tuojau po vidu
nakčio temperatūra staiga S- 
mė pulti ir apie 7:00 rytą 
buvo 1 laipsnis šalčio. Kai 
kuriose Chicago apylinkėse 
buvo 0.

Netikėtas šaltis atėjo iš 
šaltų žiemių vakarų plotų. 
Iš vakaro lengvai pasnigo.

Šiandien numatoma kiek 
šilčiau.

Mtadiehis, gruodlio 21, 193o
GERINAMAS CHICAGO 

AIRPORTAS

Pradėti darbai prie Chica
gos airporto gerinimo. Dirba 
50 darbininkų. Tai krašto vy
riausybės projektas. Sktha 
522,698 doleriai.

PARDAVIMVI ACCOJRDION

Piano accordionas pardavimui 
pigiai. Atsišaukite:

MARUSIO
3347 South Union Avenue

zot Kleb. kun. Šlikas, lyg 
grasindamas, pasakė: nepa
mirškit, į Vrubliausko terito
riją įeina Port Washingtonas, 
Kohleris ir apylinkės ūkinin-

PARAPIJOS CHORO, 
WEST SIDĖJ, GRAŽUS 

PASIRODYMAS
[AUŠROS VARTAI. — Pra

RADIO
RADIO LAIVAS LINKSMY

BĖS ORO BANGOMIS 
IŠ WCTL RADIJO 
STOTIES 970 KIL.

PARDAVIMUI OIL HEATER

Pardavimui pigiai oil heater 
geram stovy. Atsišaukite:

MARUSIC
3347 South Union Avenue

Pranešimas COAL
ANGLYS

LIETUVIAI ADVOKATAI; 

Telephoue: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

Res. 6515 So. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

Amerikos Legiono Dariaus - 
Girėno postas susirinkimą lai
kys pirmadienį, gruodžio 23 
d. Hollywood (Juškos) salėj, 
Brighton Parke. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

“Knyga yra geriausias mo
kytojas. Jis niekad ant tavęs 
neužpyks ir mokesčio nerei
kalaus. Kada tik nueisi, nie
kados jo miegančio nerasi, 
kad tik paklausi, jis visados 
atsakys; kada apsiriksi, jis 
niekados tavęs nei^juoks”.

R. Būry

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

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

Tel. KEDzie 3882

Laikas nuo 5 iki 6 vai. po 
pietų. Su naujomis radijo gir
dimas visoj Amerikoj. Pro
gramo dalyviai: didelė Bud
riko orkestrą, kvartetas, Ma
kalai.

PROGRAMA
1. Leiskit į Tėvynę — Mar

šas — Orkestrą.
2. Kalėdų giesmė — Kvar

tetas — pritariant orkestrai.
3. Marijampolės šokiai — 

Orkestrą.
4. Grybai — Liaudies daina 

— Kvartetas pritariant or
kestrai.

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 West 63rd Street
telefonas WENtworth 871S 
valančios 5 iki • vakarais

mieste 111 W Wa.hington 8t. kamb. 
767. telefonas STAte 0917.kai. Kai visi stosim savam į eitą sekmadienį, gruodžio 15 

talką, niekas neatsilaikys. Bet d. įvyko gražus vakaras, kurį 
Mandravickas irgi nesnaud-' surengė Aušros Vartų para- 
žia. Jis taip pat daug vilties pijos choras. Statė scenoje la- 
deda į savo kleboną, kun. A- bai juokingą veikalą “Žentai 
ndriušį, kuris visuomet ma-’iš Amerikos”. Ištikrųjų, ne- 
žiau kalba, o daugiau dirba. įgalima praleisti nepaminėjus 

Lauksime ir žiūrėsime, kas Į spaudoje, nors žinutė kiek ir 
toliau bus.VAJININKŲ STOVIS

PIRMOS VIETOS
Užprenumeruodami naujie

ms skaitytojams “Draugą” ar i rodė tikrai artistiškai. Roles 
“Laivą”, vajininkai prašomi I lošėjai buvo išmokę labai ge- 5. Dunojaus Bąjjgos — Spe- 
nepamiršti priduoti lapelį - ka rai. Matyt Monika Petraitie- cialis arrangement — Orkes 
talogą, iš kurio prenumera- nė, kaipo režisorė, iš kiekvie- tra.
torius pasirenka dovanų: — no artisto to pageidavo. Vei- 7. Našlys — Šokis — Orkes- 
“ Draugo” prenumeratorius 1 kale dalyvavo šie artisai - mė- tra.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ to GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

LIDY & PETRAITIS
Lietuviai Advt katai

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311
suvėlinta. Aušros Vartų pa
rapijos choras, vadovaujant 
muz. Juozui Brazaičiui, pasi

Chicago
S. Staniulis, kl. F 2,750
Ag. Gilienė, kl. F 2,000
A. Kūnickas, kl. F 1650

!. Šimonis, kl. F (De- 
troit) 1,600
Šemetulskis, kl. F 1380 vertės knygą, o “Laivo” ( gėjai: Antanas Linkonis —I 8. Kareivių Maršas iš ope 
Straukas, kl. F 375 prenum. — 50c. vertės knygą. Džiakis Veršis, butlegeris iš ros “Faust” — Gounod —
PabI Jonaitis, kl. F. 

t. Lapinskas, kl. F
Rėkus, kl. P 

A. Bacevičius, kl. F.
J. Mickeliūnas, kl. F. 
A. Martišius, kl. P 
F. Gubysta, kl. F
J. Šliogeris, kl. P

Cicero, HL 
A. Valančius, kl. F.
A. Stulginskas, kl. P.
K. Deveikis, Jr., kl. F

Roseland, UI.
M. Misiūnas, kl. F 
V. Gaižauskas, kl. F

West Pullman, III. 
St. Raila, kl. F

So. Chicago 
K. Gaubis, kl. F

Detroit, Mich. 
Kat. Spaudos Rėmėjų 
Draugija, kl. F

0
0
0
0
o
o
o
u

o
o
o

VAJININKŲ DĖMESIUI

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS

Kenosha, Wia. 
JUandravickas, kl. D 2’

Hemu, UI.
M. Rovaitieuė, kl. D

Sheboygan, Wis.
J. Vrubliauskas, kl. D

Gary, Ind.
J. Aukškalnis, kl. D 

Shenandoah, Pa.
Thos. P. Križanauskas, 
kl. D

Waukegan, Ui.
A J. Sutkus, kl. D. 

Binghamtou, N. Y.
P. Petrauskas, kl. D 

Rockord, III.
S. Keliotis, kl. D 

Utica, N. Y.
J. Uždavinys, kl. D 

Pi'ttston, Pa.
J. Makštutis, kl. D 

Grand Rapids, Mieli.
M. Grudliauskas, kl. D

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

N0RTR SIDE - generaliu 
agentu yra K. Serpetis.

CICERO — generaliu agen
tu yra V. Šemetulskis.

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

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

MARQITETTE PARK — 
generaliu agentu yra St. Sta
niulis.

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

BRIDGEPORT — generaliu 
agentu yra P. Gudas.

ROSELAND — generaliu a- 
gentu yra M. Misiūnas.

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

Generaliams agentams, ku-

Chicagos; Pranas Palionis — 
.Vaško; Izabelė Juozauskaitė 
— Vaškienės; Joana Žebraus- 
kaitė — Barbutė senmergė; 
Agnės Kulikauskaitė — Ma
rijonos Stanulytės ir Juozas 
Poška. Ištikrųjų, šie visi jau- 
nuoliai-ės, ne tik kad savo už-

Kvartetas pritariant orkes
trai.

8 b. MakalaL-.;j»c 
9. Vainikas — Liet. liaudies

melodiją išpildo < orkestrą.
10. “Gloria” —< Mozart — 
Kvartetas pritariant orkes 
trai.

duotis atliko taip gerai, bet ,. T. . . .• A • i_ , 1L Lietuvių Kvietkos — Val-reikia pasakyti ir tai, kad „ , ., . y. \ ’ cas — Pritariant Orkestrai.nekurie čia Amerikoje augę, | m 
bet lietuvių kalbą taip gra
žiai vartojo, tik džaugkis ir 
klausyk. Mes, dažnai skaito
me laikraščiuose, kad gelbė
kime jaunimą, organizuokime 
jį, o tai šitokie vakarėliai ir 
parengimai kaip tik mūsų jau
nimui viena iš geriausių mo
kyklų ir organizacijų. Choruo
se jaunimas prigulėdamas tu
ri geriausių progų visame ka
me pasirodyti. Tat tėvai pri
valo kuodaugiausia domės 
kreipti į savo vaikus, juos ra- 
'ginti priklausyti prie choro 
o tenai glūdi jųjų ateitis ir 
gerovė.

Baritono solo 
— Pritariant orkestrai.
13. Bajorų šokis — Orkestrą

Programa pasibaigs lygiai 
6 vai. vakare. Yra sponso- 
ruojamas Jos. J. Budrik, Ine., 
3417 So. Halsted St. Tel 
BOUlevard 4705.

DAINUOS KUBANŲ 
KVARTETAS

Progresą Fumiture Co. pa
stangomis rytoj sekmadienį, 
11 vai. prieš piet įvyks tik

Po lošimo parapijos choras, 
vedamas muz. J. Brazaičio su
dainavo keletą liaudies daine
lių, kurios išėjo labai gražiai., 
Reikia pažymėti, kad Aušros1 
Vartų parap. choras yra vie-

rie yra įstoję į vają, už at- nas iš didžiausių ir gražiai su-' 
naujintas 1936 m. “Draugo” .sidainavęs. Čia tai nuopelnas 
ir “Laivo” prenumeratas, to- vietinio varg. J. Brazaičio. Iš- 
Akai nebus duodami; jie, kaip tikrųjų jisai kaip bažnyčioj 
ir visi kiti vajininkai, taškus taip ir visuomenėj pasirodo 
gaus tiktai už naujus skaity- tikrai patenkinančiai. Publi- 
tojus, skelbimus, parduotas kos į vakarėlį atsilankė neper
knygas ir t.t.

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

daugiausiai, apie pora šimtų., 
Galėjo būti daugiau, bet tame 
yra priežastis, nieko negarsi- 
nta. Didesnis visuomenės atsi

F. VIZGARDAS
8a\1nlnkas.

INTERNATIONAL
WHOLESALE WlNE 

& LIQUOR CO.
Pirkdami degtinę visuomet 

perskaitykit letbelĮ ant kitos pusės 
butelio, persitikrinimui, kiek se
numo yra degtinė ir nemokėkite 
ds,iglau už tokią pat degtinę, kaip 
mūšy. Mūsų ištaigoj dirba visi 
lietuviai: agentai, draiverial ir o- 
flso darbininkai. Reikalui esant 
visuomet kreipkitės J mūsų san
dėli. Parduodam tik tiems, kurie 
turi lalsn|.
Reikalaujame lietuvių agentų.

Mūsų degtinė lengvai parsi
duoda. Nuošimtis geras.
Tel. Boulevard 0470

46U So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL

SURYS -- BOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE; YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam Idctuvlftkm, Bovma Dėl Atnaujinimo arba (įmokame Oaah 
Vlaokloa RSM« Inaarance — (Jgnlea, Vėmiloa, Automobilių,

Stiklų Ir tu

lankymas priduoda daugiau 
tį ir po to neatnaujinę prenn- energijos jaunimui darbuotis, 
meratos. Vajaus Vedėjas Pelnas, kiek teko girdėti, bu-1 
_______ _______________X—------------------------------------------------

JOHN P. I AVAI P 
l OANS and INSURANCE

Tti/u r< įk.il.u'jt pinigu ant Pinno Mortgičio. arba 
apdt.iirlo- .imi lipnus, vejo. ete , atsisauk

H 10 \\ est 33rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 279i

KEISI UcIO SKOtlNIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
I ,* Ąs I I \ K.) !•:

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

Halsted Exchange 
National Bank 

(9th PI. and Halsted St.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road 
(West 22nd St.)

Metropolitan State Bank name' 
Valandos kasdien nuo t Iki 6 

Panedflto. Seredos Ir Pėtnyčloe 
n karais ( Iki *

Telefonas OAKal 1175
NAMAI* 6459 S. Rockwell St

Telefonas REPuMi. immmi

EMIL DENEMARK IRC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE 

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

Pirmiausiai Matykit Buick
Vartotų Karų Bargenai
6 Sodan, kaip naujas, garant.............................. S 875
6 Club Sodan 41, garant., kaip naujas ----- 745
6 Sedan 67, pirmos rūfttea, garant.................. 725
6 Sodan 47, nėr geresnio, garant.................... «*5
Club Sedan 91 labai puikus, garant................. 785
R Club Sodan 91. tobulas karas......................... 505
8port Coupe. 2-4 pasaž. Svarus......................... 545
6 Coupe 96, tolulam stovy............................... 805
6 Sedan. labai pulkus karas. ...................... 425
6 Sedan 67. Svarus karas toublam stovy .. 275
7 Sedan labai geram stovy, tema kaina, .. 205
6 Sedan, geras karas, bargeno kaina .... 05

Mes turime puikiausi pasirinkimų vartotų BTJICK karų mieste,

rriCK *86. 
BUICK *85. 
BUICK *84, 
BUICK *84. 
BUICK *84. 
PI’TPlf 
BUICK *88, 
BUICK *82. 
BUICK '82. 
BUICK *81, 
BUICK *81. 
BUICK *29,

lausį p
visų modelių Ir madų, apkalnnotų greitam pardavimai, 
m latre tai pamatykite šiltos kartis.
CADILLAC ’84. 6 Sedan, matai važinėtas, kaip naujas.

garant., .............................................................. 8 1805
CADILLAC *82. 6 8edan. pulkus karas, kaip naujas-----  845
CADILLAC ’2». Town Sedan. temai ankatnuotas...........  145
CHEVROLET *86. 2 Durų 8edan. negalima atskirti nuo

naujo................................................................
CHRYSLER *85, 6 Sedan, trunk, kelis mėnesius varto

tas. garan..........................................................
FORD *86. 2 paaaž. Ooupe. mažai vartotas, garant....
LA SALLE *84. 8 Sedan. naujausios mados tobulas gar..
LA SALLE *81. 6 Coupe, gerai bėgantis karas, bargenas
LA SALLE *81, 6 8-dan, labai gražiai lt rodo ................
LA RALLE *80. 6 Sedan, geras karas, tema kaina ....
LINCOLN *20 6 Sedan, apkalnuotas pardavimui, geram

stovy..........................................................................
•OLPS SIX *84. 6 Sedan. Trunk. kaip naujas, garant . ..
PAcKARD *82.' 7 Sedan. puikiam stovy, žema kaina.
PONTIAC *86. 6 Sedan, Trunk, NAUJAS KARAS. ne

vartotas .................................... DIDELIS SUTAUPYMAR
TERRA PLANE *84. 6 8edan. matai vartotas. Itrodo

naujas ........................................................ 425
TERRAPLANE *88. 6 Sedan. tobulam stovy ................ 875

Puik laitais« atakas vartotų karų kok) dar esame siūlę Kiek
vienas tobulai itrodo Ir veikla. Kainos iemcanės negu bile 
kaita pirmiau. Dabar laikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ 2EMESNĖMI8 KAIN0MI8

Plr-

575

745
6«5
875
250
825
125

245
545
075

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau 17.30 — Smulkesnės $7.05

J
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fflSCONSINO LffTUVIŲ ŽINIOS
SKNTMM, VIS.

Kortų vakaras gruodžio 15 
d. pasisekė gerai. Kitas {vyks 
gruodžio 22 d. Atletų klubo 
naudai.

Jonas Vrubliauskas jau tu
ri keletu naujų “Draugo’’ 
skaitytojų savo vajaus darbo 
pradžioj. Žada aplankyt kiek
vieną šeinių Shebovgane, Port 
AYashingtone ir apylinkės ū- 
kininkus. Linkime jam geriau
sių sėkmių.

PORT WASHINGTON, 
W1SCONSIN

Gruodžio 16 d., Matulevi- į 
čius, Indiana Teatre laimėjo, 
permanent wave dovanų! Ne! Į 
Jis savo plaukų negarbiniuos. 
Be abejonės, leis savo žmo
nai puoštis.

Mūsų Vyčių basketball ty
mas pralošė savo pirmutinį

Šįmet mūsų parapijos bu- ^aįjjjnų gruodžio 11 d., bet
žaras pasisekė puikiai. Pelno 
parapijėlei liko $250.00. Padė-

ŽINIŲ - ŽINELES I SPORTAS
Policmonas nubaustas. Mo

terų teisme teisėjas George 
B. Weiss $100 nubaudė po 
licmonų Charles Daley, 43 m. 
amž., už mušimų savo žmo
nos.

BARSKIS LEAD6 K. OF C. 
BASKZT LEAGUE

SCORERS

Knyga Priešams 
Atremti

j bedievių zaunų ir tuo pasiro 
dysi sųmoningu kataliku. Rei
kalaukite “Draugo’' Knygy 
ne, 2334 St. Oakley av., Chi 
cago. 111.

C. Y. O. lygos tymas išlošė 
savo žaidimų gruodžio 15 d.

ka priklauso visiems už su-Į Ateikit ir pamatyklt musų IK, Andersonų 3 m. dukrelei 
turtinu darbuvimųsi,

Išėmė centus. Kockfoide,

o ypač
komitetui. iVisi stengėsi, dir
bo kiek kas galėjo, bet Liud
vikas Buivydą rodos pralen
kė visus — parduodamas 50 
bazaro knygelių.

basketballininkus žaidžiant Martai gydytojai išėmė iš ge- 
kiekvieno trečiadienio vakare rklės du centus. Mergaitė už 
ir nedėldieniaib popiet! springo žaisdama oentais.

Raporteris Baui žmogžudystė. Meksi- 
---------------- koj, Vera Cruz miestely, ba-

Kalėdų bažnyčios pamaldų 
tvarka bus sekanti: pirmos 
Mišios bus 12 vai. naktį, ant
ros — 10:30 vai. Vienos -bus 
Port Washingtone 7.-30 vai. 
Choras po vadovyste pro!’. 
Feustel ir vargonininkės A. 
Zupancich, yra jau prisirengęs 
išpildyti savo dalį Kalėdų iš-

“ ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuoKalbant apie Buivydų šei

mų negalima praleist neprisi- šventu vyru, mūsų mylimu tau 
minus ir apie jųjų sūnų Rai-1 tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- 
mondų. Šįmet jis tapo išrink- kai, kada Dievas leis jį išvys
tas kapitonu Marųuette uni
versiteto futbolo komandos. 
Tai žymus jaunikaitis. Dar 
tik du metai kaip lanko Mar- 
q,uette Jėzuitų universitetų, o 
jau spėjo atsižymėt kaipo vie-

lahnėse; yra išmokęs naujas nas gabiaU81ų atktŲ ne vien 
Wisconsino valstijoj, bet vi
soj ^Amerikoj. Savaitė atgal 
visos Port Washingtonas pa
gerbė Raimondų didžiuliam

mišias ir naujų lietuviškų Ka 
ledų giesmių. Kaip praeitais 
metais, taip ir šįmet prieš vi
durnakčio mišias choras turės

ti šventuoju paskelbtų.
Kiekvienam įdomu pažinti

to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos.

Knyga parašyta ne viena 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų,
mokytojų. Knyga yra didelė Art Institute šiandie 2 vai.

nditas užpuolęs Crino Ferna- 
ndez namus apiplėšimo tiks
lu, vyrų Fernandežų nušovė, 
paskui jo žmonų ir 6 metų 
sūnų pakorė.

Ir St. Louise pabrango pie
nas. Su vakar diena St. Lou- 
is, Mo., pabrango pienas. Da
bar mokama 12c už kvortų 
paprasto pieno, o 15c už kvo
rtų A rūšies.

Katalikių moterų progra
ma*. Curtiss salėje, Chicago

Chicago Tribūne rašo:
Pete Barskis of the (Įuigley 

team, leader in the south di- 
vision tops the Knights of 
Columbus basketball league‘ 
in scoring with 39 points, ac-' 
cording to the figures com-1 
piled for the first four ga
ilies. Barskis is two points a- 
head of Joe Kurzon of Cardi- | 
nal in the west division, who 
is playing his first season in 
the league, and Vince McGo- 
wan of the Ebglewood ųuin- 
tet.

Sunday’s schedule fcatures 
Lovola-Hyde Park vs. Engle- 
wood in the south division 
and Carroll vs. Setters and 
Cardinals vs. St. Cyr on the 
west side.

The leading scorers:
G. B. FT. PF. Pts.

Barški*.', yuigley 

Kunon, Cardinal

15 9

516

Šiais sugedimo tuikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su 
priekaištais Katalikų Bažny 
čiai. Visokiais prasimanymais 
iškraipytais faktais bedieviai 
Jų kuojuodžiausiai piešia. Ne’ 
puola Katalikų Bažnyčių «r 
sųmoningų katalikų jie pri 
verčia nutilti dėl to, kad ka 
talikui trūksta žinių apie Ka 
talikų Bažnyčių. Kur gauti 
tų žinių, faktų!

“Draugo" knygyne y r t. 
knyga, kuri jiadės kiekvienai., 
kataliku; atremti bedievių 
priekaištus Bažnyčiai. Toji 
knyga, tai “Bažnyčios Istori
ja“ parašyta kun. Aleknos 
Knygoje yra trys žcinlapiai 
tekste ir spalvuotas žemiu 
pis gale. Knyga kelių šimte 
puslapių. Kaina tik 75c. Va 
dinasi, už 75c. nusipirkę.' 
“Bažnyčios Istorijų“, rasi jo; 
užtektinai faktų atrėmimu’

GARSINKI1ES “DRAUGE"
PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT } JĮ”

A* v r- - - ...
"Turėdavau privilioti, kad valgy 

ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti- 

i nai. kuri man pasakė apie Trinari 
Bitter Vyną”.

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kurks ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

kalėdinių giesmių koncertėlį, 'bankiete. Kalbėjo įžymus vie- 
kuris tęsis 15 ar 20 minučių. Ljnįaį veikėja.i ir prof esi joną-___ ___ • I

lai ir iš Mibvaukee atvykę 
Per Nekalto Prasidėjimo at svečiai. Raimondas yra gabus 

laidus antraB Mišias laikė nevien futbolos komandoj bet 
svečias kunigas -“-'daspocinas ir kituose atletikos skyriuose 
iš Kalvarijos kolegijos. Žmo- -bei klesose. Yra toylimas stu- 
nių ir ant šių mišių suėjo dentų ir fakulteto. Šios mažy- 
fiaug. KleBonas daro pastan- tės kolonijos lietuviams yra 
gas, kad jam išvykus su ant- kuo pasididžiuoti Raimondo

su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

DRAUGO“ KNYGYNE

popiet Katalikių Moterų Ly
ga duos gražų, iliustruotų ka
lėdinį programų.

McGowan, Englew. 3 15 7

SPECIALIUS BARBENUS'
• v » » • • . f 3 » . I .
PRIEŠ KALEDINIEMS PIRKĖJAMS 

Siūlo

Shay, Hughes 4 IS 10 6

Budriek, Dainen 4 14 7 1

Bllnstraub, Dovvling 4 13 8 5

' Kluchinskas Damen 4 11 8 5

Guagliardl, St. Cyr 4 12 8 8

Skyaznta, Setters 4 9 10 8

Uesjdąratp, Jgt.( Cyr ,4 ,11* 6. S 

Emsley, Loyola 3 10 6 4

Keweza, Perez 3 9 C 5

Novak, Quigley 4 10 5 7

37 
3« I 

35 '

34

34

82

£8
« I

I26 | 

26
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VENETlflN MONUMENT Cli., IRC.

iom mišiom į Port Washing- 
tonų, antrų ir ketvirtų nedėl- 
tlienį įnėftėftlo, ’ čtrf-Būtų Natly
kytos antros mišios. Reikia 
tikėtis, kad su Naujais Metais 
tas bus įvykdyta. Nes kas se
kmadienis mūsų parapijoj dve 
joe mišios yra būtinai reika
lingos.

asmeny! Jo vardas ' dabar 
skamba visuose Amerikos lai-
kraičiuose. n »'

Per Kalėdas ptls mus kle
bonas atvyks su šv. Mišiomis, 
iš Shebovgano, 7:30 vai. Va
rgonininkas Kazys Murauskas 
rūpestingai lavina chorų prie 
švenčių iškilmių. Jau turi iš-

Trečiadienj Sodalietės laikė mokinęs naujas mišias ir ke- 
savo mėnesinį susirinkimų. Tu naujų Kalėdų giesmių, 
rėjo atatinkamų programų pa
gerbimui naujų narių, kurios Viktoras ir Ona Laudans- 
buvo iškilmingai priimtos per 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švč. atlaidų*. F. N.

kai apleido šių kolonijų ir iš
vyko į Rockford, 111., kur, 
kaip girdėjau, rengiasi užsi
dėt biznį. Mūsų parapija nu-

Budėkite ir melskitės, kad stojo geros darbininkės Onos 
nejpultumėte į pagundų. (,Ma- asmeny, ypač Altoriaus drau- 
to XXVI, 41). gijoj o. Laudanskienė yra

daug pasidarbavusi. Geriau
sio pasisekimo, visi jiems ii- 

T. P.nki, naujoj vietoj.

ADOMAS GRIGAS
Mirė gruodžiu 19 d.. 1935 

m..6 vai. ryte. sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo IS Panevėžio apskričio. 
Naujamiesčio parapijos, Purių 
kaimo.

Amerikoje Iftgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj ir brolienę Antaną Ir 
Ievą Grigus ir jų taėmyną. 8 
puaseseria: Agotą Hnarkienę,
Eleną Vaičiūnienę, Veroniką 
Kosparkiemę ir Jų (kelmyno* 
3 pusbrolius: Kostantą Grigą, 
Mykolą Ir Mateufta Kerei kus 
Ir Jų Šeimyna*, dėdę Nikode
mą Churą, tr gimines; o Lie
tuvoj 2 seseris, brolj ir gi 
minės.

Kūnu* puėarvotan MužHko 
koplyčioj, 8319 bttuanlca Avė.

Laidotuvės Jvyks antradieni, 
gruodžio 24 d. Iž koplyčios 
S vai. ryto bus atlydėta* ) 
Av. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingus pa
maldos už velionio sielą. Po 
paknaldų bus nulydėtas ] Av. 
Kaaimlero kapine*

Nuofttrdžlai kviečiame visus 
gimine* d raugus-ges Ir paty- 
stamus-oa dalyvauti ftloae lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brols. Brolienė,
Pusseserės, KukIooIIM Dėdė 
Ir (ihntnės

laidotuvių direktorius A. P.
TeL YARdi 1138.

INDIANA HARBOR, INO.
Kalėdinis programas jvyks 

Kalėdų vakare parapijos sa
lėje. Rengia mūsų parapijos 
mokyklos vaikučiai po vado
vyste Seselių ir Antano Gle- 
mžos, vargonininko. Jau se
niai jie stropiai rengiasi, i 
dant savo tėvelius ir atsilan 
kiusius svečius palinksminus 
kuopuikiausia. Tas progra
mas iŠtiesų bus puikus. Pra- 

| sidės 6:30 vai. vak.

Visų Ijake ir Porter Coul- 
ty Catholic Youtb Organiza 
tions parapijų sporto mana- 
džerių susirinkimas įvyko 
gruodžio 16 d. vakare mūsų 
Šv. Pranciškaus jiarap. salč- 
je. 15 manadžerių dalyvavo I 
ir kalbėjo apie įvairius svar
bius klausymus. Taipgi mūsų 
Peter Poškus buvo šiame su
sirinkime. *

PEOPIES KRAUTUVES IGARSINKUĖS “DRAUGE"

1936 Metų Midget Radios 
Su police calls po

Kaip Nauji HOOVER 
Dulkių Valytojai PHILCO RADIOS po

.19.85

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULknan 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Tidirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

-------- o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Snvirš 50 metų prityrimo
z,-------- o---------

Pirkite tiesiai iž dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
--- :---- O---------

Mes atlikome darbą daugeliai
žymesnių Cbicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvii 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAK'
* Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. C. bduiricz 42-44 E. J08th St. 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

1 Liilenčins 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažėta 3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

PIN GAMĖS
Puikiausis Ištiko Praleidimas. Praktiškos ir gerai 

padarytos. Pasirinkimas skirtingų madų

P”

DOVANOS DYKAI VISIEMS PIRKĖJAMS

Krautuvės atviros kas vakarę ir Nedėliom 
nuo 10-tos ryto iki 4-toe vai. po piety.

į4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd Sd
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMlock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

Jeigu jūsų organai silpni Ir lūs 
jaučiatės senu. priimkit NUGA-TONP
— tą pastebėtiną vaistą, kurtn pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metu* NU- 
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nustenėjusius organu*

NUGA-TONE yr* vaistas, kuri kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčtose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealu Lluoeuotoja viduriu 35c Ir

A. Masalskis 3307 Litaanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
J. F. Radžas

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

REUMATIZMAS
SAUSGELfi

Nesikankyklte savęs skaito
mai* Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėėlun- 
glu — raumenų sunkumu: nas 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAP8IOO COMPOUND moa- 
tls lengvai pražallna vlrtmlnė- 
tao ilgas: mums Mandle dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
nas pasveikę. Kaina Bėc. par 
paltų 65c. arba dvi už 31.05. 
Knyga: “ŽALTINIS SVEIKA- 
TOflr* augalais gydyti* kaina 
60 centų-

Justin Kulis
8869 «O. HAL8TSD ST. 

Chicago, ŪL

• nanaaBanaaii

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

I.J.Zalp
I. F. Euteikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hernlitage Avė 
Phone YABds 1741-1742

Ladiawicz ir Suims2314 West 23rd Plaoe 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



(Acme Photo)

Vištų turgus Asmaros mieste, italų kolonijoj Afrikoj. Kiaušinių etiopiečiai 
nevalgo, tai juos italai gauna pusdykiai. Už vištas priseina priderančių kainų mo
kyti, nes jas ir etiopiečiai valgo.

(Acme Photo)

Turgus itahj mieste Afrikoj. Italijos kolonijoj Eritrėjoj miestas 
Asmara patapo didžiausiu biznio centru šiaurinėj Afrikoj. Oia yra 
centras Italijos armijos, čia yra didžiausi amunicijos ir ginklų sandė
liai. Asmara yra geležinkeliu sujungta su pajūriniu miestu Massawa, 
kur maistas ir karo reikmenos iškraunamos iš laivų.

(Acme Vbotęy)
Italijos diktatoriaus Mussolinio atsilankymas mies

tely Littoria, kurs randasi i pietus nuo Rymo. Mies 
telis išbvdavotas vietoj, kur nuo amžių buvo neišbr n 
damos ir drugį platinančios pelkės. Mussolinio parėdv- 
mu tos oell’ės išsausintos ir Įkurti miesteliai ir ūkiai

(Acme Photo)

ę y Šulinys Asmaroj, italų 
sias rūpestis. Gyventojai
ti vandens.

mi ste Afrikoj Vanduo ten yra svarbiau 
išsirikiavę su indais laukia savo eilės gau

» (Acme Photo)

Šuo daugiausia “triksų” mokus padaryti. Jisai yra 10 metų senumo. Jį turi 
vienas Anglijos turtuolis. Po kaire jį matome su stiklu vyno ant kaktos. Poe
dešine sn biskitu ant nosies lipa kopėčiomis.

(Acme Photo.)
Prisir ngimai prie gėlių parodos Lincoln Parke 

hicagoj. Paroda prasidės gruodžio 22 d., baigsis sau-

(Acme Photo)

Amerikos ligoninė liepsnose Etiopijoj, Afrikoj. Ši ligoninė buvo mieste Bes
it. Į tų miestų buvo atvykęs pats Etiopijos karalius. Tuo tarpu italai pradėjo 
mi.stų bombarduoti iš padangių. Pataikė į Amerikos ligoninę ir ji sudegė, o 

tratins vos išliko gyvas.
Vaizdas iš Afrikos. Abisiniečiai salutoja senųjį komendorių generolų Emilio De Bono ir jo įpėdinį Pietro Badoglio, kuris 

dabar pasilieka vyriausiuoju italų vadu Afrikoje. Generolas Badoglio rengia didelį ofensivų prieš abisiniečius. (Acme Photo.)
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