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Prez. Rooseveltas skaitys pra
nešimą 9 :0 0  vakare

RESPUBLIKONAI, KAIP PAPRASTAI, 
REIŠKIA NEPASITENKINIMO

WįASHINOTON, sąns. 2.; kompanijų, kad jos per kelis 
— Rytoj atidaroma kongreso i vakarus leistu ir šios partijos 
sesija. Prezidentas Roosevel- 'vadams atsakyti į prezidento 
tas nusprendė skaityti savo ‘ Roosevelto politinę “ propa- 
pranešimą kongresui abiejų! gan dą.”
rūmų bendroj sesijoj 9 vai. Fletcher pareiškia, kad jei 
vakare. Tas leidžia suprasti, 
kad jo skaitomą pranešimą 
per radiją girdėtų ne visas 
kraštai bet pirmoje vietoje, 
tik kongresas.

Respublikoną partijos va
dai prieš tai kelia triukšmą.
.Tie nurodo, kad prezidento 
pranešimas bus politiškas, 
kad laikas skirtas yra vien 
politiniais sumetimais ir rei
kalinga, kad respublikoną 
partija tais pačiais keliais at
šalėtą prezidentui' RoąseyeT- 
tui.

.Radijo kompanijos nemo
kamai paveda savo tinklus 
prezidento pranešimui. Tad 
respublikoną partijos naėjona- 
lįo komiteto pirmininkas IL 
P. Fletcher reikalauja radijo

radijo kompanijos pripažins 
šį jo reikalavimą, tuo būdu 
įrodys, kad jos nepataikauja 
nė vienai politinei partijai ir 
nėra kraštą valdančios parti
jos įtakoje.

Paskiau pranešta, kad ra
dijo- kompanijos sutiko už
leisti savo tinklus ir respub
likonų partijos vadams.

Demokratu vadai pareiškia, 
kad respublikonai be reikalo 
triukšmauja. Prezidentas ga
li savo pranešimą skaityti 
kongresui kada jam yra tin
kama. Vakare skaitomą pra
nešimą per radiją girdės di
desnis žmonių skaičius. Tai 
nebus vienam kongresui skai
tymas, kaip sako respub
likonai.

Illinois valstijos prokurorų suvažiavimas įvyksta 
šiomis dienomis Chieagoj M.orrison viešbuty. Čia ma
tome (iš kairės į dešinę) prokurorus Donald M. Eaton 
iš Galena, Robert E. Nash iš Rockfordo ir Joseph Skin- 
ner iš Princeton. I (Acme Photo.)

VYRIAUSYBĖ PRIVALO PALEISTI Iš TARNYBOS 
KONTROLIUOTI BIZNI APELIUOS

12 ASMENŲ ŽUVO SU 
LĖKTUVU

KONGRESAS IR KARO 
VETERANŲ BONUSAI

DETROIT, Mich., saus. 2. Į Einant valstybės įstatymu, 
— Kun. C. E. Coughlin per į iš Chicago policijos ir ugnia- 
radiją kalbėdamas pareiškė,J gesių tarnybos paleista 193 
kad vyriausybė kontroliuotų1 vyrai, sukakę 63 metus am- 
biznį, kad nebūtų skriaudžia- žiaus. Tarp paleistųjų yra 23 
m.i darbininkai, kad jiems bū Į policijos kapitonai, 13 leite- 
tų mokamas atitinkamas gy- i nantų, 35 seržantai ir kiti ei- 
venimui atlyginimas ir kad liniai. Iš ugniegesių tarp ki
tas būtų užtikrinta. tų paleisti keturi divizijų

Amerikos, pramonininką o r- jmai šalai, 
ganizaeija reikalauja, kad vy-1 Gruodžio 31 d. kreiptasi

CHICAGOS ARKIVYSKU-1
PUOŠ DARBU PROGRAMA i £

Chicagos arkivyskupijos [ 
ko-iisultoriai kunigai vakar tu i 
rėjo susirinkimą ir svarstė 
1936 metams įvairių darbų ir .
•bažnytinio aktyvumo progra-; 
mą. Sudaryta, programa įduo-' 
ta Jo Eminencijai Kardino- ;

Į lui, kad gavus patvirtinimą, j
Patirta, kad šįmet arkivy

skupijoj bus statoma dau 
. giau įvairių bažnytinių pa- 
j statų, busi didinamos kai ku-
I rių parapijų mokyklos ir ar- nepavykimais kovose prieš 
(kivyskupijos įstaigos. 'italus žieminiam karo fronte

Be kitko programoje yra _  Makale apylinkėse.

ITALIJA TEISINA SAVO ŽYGIUS 
PRIEŠ ETIOPIEČIUS

ŠVEDIJA IŠJUDUS PRIEŠ ITALIJĄ; 
SIŲS KITĄ AMBULANSĄ

Etiopiečiai pasisako apie savo  
nepa vykim us

ADDIS ABABA, saus. 2. 
'— Vėlesnėmis žiniomis iš Do- 
lo pažymima, kad italams 
svaidant bomba® ant švedų 
Raudonojo Kryžiaus ambulan 
s o (lauko- ligoninės) pąlapi- 

Tufi nes tik du švedai gydytojai ir  
I numatoma statyti tris naujas didelius nuostolius. 28 etiopiečiai pacientai su-
I bažnyčias su mokyklomis. j Tačiau daug geriau sekasi žeista. Žuvo tik  du sužeisti 

| v adui Ras Seyoum kariauti etiopiečiai, kuriems buvo da- 
su priešu pietrytiniam fron- romą operacija.
te. j ------------ -

Oficialiai paskelbta, kad a r  j ŽENEVA, saus. 2. — Et-
ti Wolkaut numuštas italą ka- iopijos imperatorius prisiuu- 
ro lėktuvas, kurs nukritęs šu tė T. Sąjungai aštru protes- 
degė s(u keturiais jame esą-' tą  prieš italus, kurie ima 
mais lakūnais. | naudoti nuodingas dujas

Kitas italu lėktuvas numu- 1 kurie anądien su pamestomis

lADDIS ABABA, saus. 2. į 
— Čia pripažįstama, kad E t- | 
iopijos karo ministeris su sa
vo pajėgomis susidūręs su

PRIPAŽINTA 13 IŠGIJIMU 
LIURDE

LIURDAS, Prancūzija (per 
i paštą). — Liurdo medikalinis 
(biuras 1935 metais certifika- 
vo 13 asmenų stebuklingą iš
gijimą (pasveikimą).

! Tarp išgijusių 13 asmenų 
■ yra 12 prancūzų ir 1 italas, 
j Dešimts iš trylikos yra inote- 
Irys, kurių tarpe trys vienuo
lius. Tarp trijų vyrų yra vle- 
Į nas kunigas.

790 gydytojų — 484 pran
cūzai ir 506 svetimų kraštų, 
per metus atlankė medikalinį 
biurą. 444 gydytojai įstojo 
Liurdo gydytojų daktarų są
jungom Ši sąjunga šiandien 
turi 2,217 nariu iš 21 tautą.

Ištas Makale apylinkėse.

PATARIA PANAIKINTI 
ŠELPIMO KOMISIJĄ

iš lėktuvą bombomis sunaiki-
: jno švedą Raudonojo Kry- 
i žiaus lauko ambulansą, su 
kuriuo žuvo net 9 švedai gy

dytojai.
| Imperatorius nurodo, kad

SPRINGFIELD, III., saus. j Jis seniau y ra  protestavęs 
2, _  Illinois valstybės £m er-‘Prieš toos ital1? kriminaližkus 
gency Relief komisija, kaip ■ ^ar^us -1° protestas neda- 
žinoma, paskelbė, kad sausio !va geistinią sekimą. Tad da- 
15 d. ji nutraukia bedarbiu !^ar pakartojęs protestą ir  rei 
šelpimą, kadangi neturima ręif^a âu^ s ^a<̂  Italijairiausybė nesikištą į jokį pri

vati) biznį. Kun. Coughlin at
sako, kad vyriausybes nesiki
šimu bus daroma didelė nuo
skauda darbininkams. Ne gi 
pramonininkai turėtą laukti

WABHlNGfTON, saus. 2.
-  Kongreso žemesniąją rū-

Iriją motorą lėktuvas} “ City i mą vairuojantis komitetas Ikol darbininkai kraujo pra- 
of Khartoum” iš Ateną skrjz! nusprendė, kad karo ve tėra-j liejimu atgautu tai visa, kas 
dainas į Alexandrią, Egiptįiną bonusą klausimas bus pa- jiems iš tikrąją priklauso.

LONDONAS, saus. į  2. — 
ImperiaL Ainvay keleivinis!.

įkrito Viduržemio jūron už 
pusantros mylios nuo Alexan- 
dria. Iš 13 asmeną išgelbėta 
tik Adenas lėktuvo pilotas,, 
kurs vargiai galės pasveikti.

Tarp žuvusią ją  yra dvi m o 
teriškės ir vienas natūrai tzuo- 

, tas amerikietis.
Katastrofos priežastis dar 

' nežinoma. Dedama pastangą 
iškelti nuskendusį Jėktugą.

lankiai grąžintas rūmams šio . 
sausio 13 d. ir įvyks balsavi
mas.

Bonusus mo-kėti dolerio in
fliacijos sumanymas atmes
tas. Kongresas, sako, turės 
feąsti kitą priemonių bonu- 
sams reikalingo fondo sukė- 
fimui.

TAI VADINASI TVARKA

Įvyresniajin teisinau, kad ga
ivus “ injimction” prieš šį pa
leidimą. Pažymėta, kad val
stybės įstatymas yra priešin
gas konstitucijai. Teisėjas C. 
A. AVilliams neišdavė “ in- 
junetion.”

Paleistąją advokatas nu
sprendė paduoti apeliacijos 
skundą, kad paleistuosius grą
žinus tarnybon.

būtą taikomos 
bausmės.

atitinkamoskalingi) fondą, o krašto vy- 
riausybė atsisako prisidėti 
prie šelpimo;. 1 Gubernatorius
Horneris planuoja sudaryti pasisako, kad italą žygiai yra 
reikalingą fondą padidinus' pateisinami. Sako, pietryti- 
p:rkimo mokesčius. Tuo bū- nįam karo fronte panaudotus 

Po įvykusiu gedulo panial-1 norėtą ir toliau palai- nuodingos dujos, kai etiopie-
dą Angelo Sargo bažnyčioje, |kyii įsigalėjusią šelpimo ko- p į aį susigavę užmušė du ita>

Žiniomis iš Romos,- Italija
PALAIDOTAS NUŽUDY

TAS PRIGNANO

SUTRIUŠKINS KOMUNIZ
MĄ BRAZILIJOJ

RIO DE JANEIRO, saus. 
2. — Brazilijos prezidentas 
Vargas vakar per radiją kal
bėdamas pareiškė, kad jis 
pasirj’žo sutriuškinti komuniz
mą šiame krašte, kad nebe
liktą jo nė pėdsakią.

CINCIIJJNATI MIESTAS BE 
MAJORO

eiNCINNATI, O., saus. 2. 
— šio miesto majorui R. 

I AVilsonųi vakar baigės nus
tatyta majoro tarnyba. Mie- 

| stoi tarybininkai nesutaria, 
kad išrinkus naują majorą. 
Tad miestas kol kas pasilie
ka be majoro.

PRIGĖRĖ 200 KINIEČIŲ
NELAIMINGA METŲ 

PRADŽIA

L CANTON, saus. 2. — Gr
uodžio 22- d. jūroje nusjcendo 
kiniečiu laivas “ AVatačau.” 
Žuvo apie 200 keleiviu ir 
įgulos.

1931 m. Chieagoj uždaryta 
Baino dvylika banką. Var
gais- negalais Bain patrauk
tas tiėson, pripažintas kaltu 
ir nubaustas kalėti. Valsty
bės vyriausias teismas nu
sprendę, kad Bainui byla bū
tą pakartota. Visas reikalas 
atidėtas ir Bain yra laisvas.

Dabar praneša, kad federa
linė vyriausybė įsigilina į 
Baino klausimą, kad patrau
kus jį tieson už neteisėtą pa
što naudojimą. Kad taip, tai 
ir  Cookoi apskrities prokura- 
torija pradeda “ tyrinėti,” 
kad radus, ar yra pagrindo 
Bainui bylą pakartoti (at
naujinti).

Su uždarytais Baino ban
kais dingo apie 13 milijoną 
doL Tai daugiausia darbinin
ką indėliai. Penkeri metai 
kaip likviduojami bankai ir  
naudojasi politikieriai.

ADVOKATUI VVAITCHES 
LEISTA APELIUOTI

Cooko apskrities krimina- 
liškam teisme teisėjas J. J. 
Lupę nepripažino reikalavi
mo, kad būtą pakartota byla 
advokatui Juliui P. Wait- 
clies, l<urs yra nubaustas ry
šium su “ skurdžiaus” Kelly 
testamento- suklastojimu.

Tačiau teisėjas pripažino 
teisę nubaustajam paduoti 
apeliacijos skundą ir išsilais
vinti užstačius 10,000 dol. 
laida.

NACIAI TAUPIA AUKSĄ

TryMka asmenų žuvo, nuo 
autofnobilių saus. 1 d. (Nau
ją Metą dieną) Chieagoj ir 
apylinkėse.

Vietoje mažėti automobilią
— — —— —  taukų skaičius didėja.

Ties 130 gat. ir Torrence 1935 metais 1,011 asmeną 
avė. traukiny® suuaužė auto-jžuvo C'ooko apskrityje, 
rnobilį. Žuvo automobiliu va-!
ziavęs nežinomas vjtls;K  ^į. 

1

IVakar prieš pusiaudienį 
Chicagos centre netikėtai tr 
enkė žaibas, supurtydamas 
visą apylinkę. Oro biuras iš
aiškino žaibo trenkimo gali
mumą.

U
»L/ “DRAUGĄ^

BERLYNAS, gr. 31. — 
Nacią vyriausybes nuospren
džiu žymiai suvaržomas kraš
te aukso vartojimas jungtu
vių žiedams. Žiedai daugiau
sia bus tik paauksuotu

Chieagoj tarp busą ir vir
šutinių geležinkelių transferių 
bendras vartojimas turėjo 
būt įvestas sausio 6 d. Dabar 
ši pradžia atidėta iki sausio 
19 d.

Desplaines ir Forąuer gat., 
vakar palaidotas nužudytas 
Illinois valstybės atstovas iš 
Chicaga 20 wardo demokratą 
vadas A. J. Prignano, 722 
Bunker gat.

PRIIMTI NAUJON 
TARNYBON

Cooko apskr. 
Courtney vakar 
ofise tarnybon 
miesto policijos

prokuroras 
priėmę savo 
paleistus iš 

tarnvbos ka
pitonus Sdioemaker ir Nor
ton.

KIEK AMERIKA PRIKASĖ 
AUKSO

WASHING1TON, gr. 30. — 
Nuo 1800 metų J. Amerikos 
.Valstybėse iškasta vienas bi
lijonas uncijų aukso 
35 bilijonų dolerių.

Be to, tuo pačiu laikotar
piu iškasta apie 12 -bilijonų 
uncijų sidabro.

misijos organizaciją ir  dides
nę naštą užkrauti vargšams.

Bet štai, valstybes iždinin
kas J. Steele paskelbė naują 
sumanymą, kurs vargiai pa
tiks gubernatoriui ir  komisi
jai. Iždininkas sumano, kad

lą lakūnus. O amhulanso pa
lapinė su bombomis sunai
kinta, kadangi į Raudonojo 
Kryžiaus palapines dažniau
sia pasislepia etiopieėių va
dai, kai pamatą skrindanČius 
lėktuvus. Tai gi, vienam ir 
kitam įvykyje y ra  kalti pa- 

pa reiškiama
gubernatorius sušauktų legis 
latūrą speeialėn sešijon ir ;ty s  etiopiečiai, 
jai pavestų visiškai panaikin-j Romoje.
ti šelpimo komisiją, o b e d a r - ' --------------------
biams- parūpinti viešųjų dar- STOKHOLMAS, saus. 2. 
bų. Jis sako, kad šiems dar-j— Visa Švedija yra išjudusi 
bams pakaktų per mėnesį 4 ’prieš italų kriminališkus žy- 
milijonų dolerių. Kas mėnesį Į gius karo lauke Etiopijoje.
ši suma būtų sudaryta iš 2 
milijonų dol. apturimų iŠ par 
davimo mokesčių ir 2 milijo
ną doil., imamą iš valstybės

Pasireiškia demonstracijos . 
prieš Italiją. Švedų Raudo
nojo Kryžiaus vadovybė siun
čia protestą tarptautinio R.

generaJio fondo, kuriam e, Kryžiaus organizacijai prieš
šiandien yra 18 milijonų dol.

Šen. Lewis iŠ Chicago as
meniškai apeliuoja pas pre- 

vertės | zidentą, kad gavus vyriausy
bės paramą.

Desplaines stoties policija 
apdovanojo auksiniais laikro
dėliais penkis išeinančius iš 
tarnybos pensijonuojamus po 
licmonus. Tas būto jiems 
siurprizas.

SUIMTAS TOUHY 
JOS NARYS

GAU-

Vakar Chicagos policija su
ėmė garsios galvažudžių Tou- 
hy gaujos paskutinį narį — 
Tommy -Touhy, kur ilgą lai
ką jis buvo ieškomas. Suim
ta ir  jo žmona.

Italiją.

Pranešta, kad į vietą sunai 
kinto Etiopijoje R. Kryžiaus 
ambulanso greit bus pasių
stas kitas švedų dar didės-, 
nis ambulansas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatoma daugiau 

sniego, arba lietaus; tempe

ratūros stovis neišspręstas.
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bet praktikoje ji negalima.
Pagaliau, Sovietų Kurijos komisarams

nerūpėjo riei krašto,, nei žmonių gerovė. Ne
daug jiems terūpėjo ir pats komunizmas.
Pirmoje vietoje jie rūpinosi užgrobti baž
nyčių turtus, išnaikinti dvasiškijų, išžudyti 
savo politinius priešus ir sau žemiškų rojų
Įsteigti Rusijoj. Tik tas jiems rūpėjo, tų ropoję ikišiol pasilieka be jo 
jie ir atsiekė. kių naudingų pasekmių. liet

—----------------  kiši pažiūrėti į priežasli:
DĖL KLAIPĖDOS AUGIMO I pasisekimo.

Anglijos buvusiu

DIENOS KLAUSIMAI

PILDYKIME PILIETINES PAREIGAS

Šiais metais Jungtinėse Valstybėse bus 
svarbūs rinkimai. Lietuviai turėtumėme ak
tyviai juose dalyvauti. Kaip žinoma, svar
biausia piliečio pareiga yra balsuoti kiek
vienais rinkimais. Mes, lietuviai, taip pat 
negalime būti išimtimi. Tą pareigą ir įneš 
turime pildyti.

Bet geram piliečiui neužtenka vien tik 
rinkimuose balsuoti, jis  dažnai turi ir pa
d irb ti. Ypač lietuviams reiktų ne tik bal
suoti, bet ir dirbti. Tuo mes norime pasa
kyti, kad prieš balsuojant lietuviai turi ge
rai susiorganizuoti ir balsuoti, kiek galima, 
vienodai, nes tik tokiu būdu iškovosime sau 
tinkamą pripažinimą šio krašto politiniame 
gyvenime.

Kurie iš lietuvių dar nėra šio krašto pi
liečiais, jie tuoj turi pradėti rūpintis pilie
tybės įsigijimu, kad šių mėtų svarbiuose rin
kimuose jau galėtų balsuoti.

Airiai, žydai ir kai kurios kitos tauti
nės grupės Jungtinių Valstybių politikoj tu
ri labai daug Įtakos, nes jie visuomet bal
suoja. susitarę, vienodai ir, be to, daug dir
ba. Norėdami padaryti pažangą politikoj, tu
rime imti iš jų pavyzdį. Ligšiol gauname 
tik kaulą ir tą gerokai apgraužtą, nes šio 
krašto politika nesirūpiname, savo tarpe 
daug turime nepiliečių ir piliečių, kurie sa
vo pareigų nepildo — nebalsuoja.

Šįmet šiuo atžvilgiu būkime rūpestin
gesni, veiklesni ir geriau susiorganizuokime.

KAS TAI PĖR KONGRESAS

Ameritos komunistų iniciatyva Clevola- 
nde sušauktas taip vadinamas prieškarinis 
ir priešfašistinis kongresas. Jis prasideda 
šiandien. Kongrese dalyvaus ir lietuvių ko
munistų atstovai. Sakoma, kad to kongreso 
dienotvarkei! yra įdėta Klaipėdos klausimas 
ir Lietuvos nepriklausomybės apsaugojimo 
reikalas. Tam esą skirdama specialė sesija.

Kaip lietuvių komunistų vadinamas ‘be
ndras frontas’ kovai prieš karą ir fašizmą 
yra Sugalvotas tam, kad tuo būdu įtraukti 
į komunistinį judėjimą daugiau žmonių, pla
čiau išsigaišinti ir pinigų prišikolektuoti, taip 
ir šis “ visos Amerikos” prieškarinis ir prieš 
fašistinis kongresas tuo pačiu tikslu yra su- 

'Šauktas. Iniciatoriams rūpi sustiprinti veiki
mą prieš šio krašto esamą tvarką, prieš de
mokratiją ir eiti prie įsteigimo komunistinės 
diktatūros.

Lietuvos reikalai į kongreso dienotvar
kę įdėta ne dėl to, kad komuniniams Lietu
vos ateitis rūpėtų, bet pritraukti prie savęs 
daugiau nesusipratusių lietuvių ir juos sa
vo reikalams išnaudoti.

META Į  ŠALĮ KOMUNIZMĄ

Amerikos dienraščių korespondentai pra
neša, kad Sovietų Rusijos vyriausybė, ku
rios priešakyje stovi diktatorius Stalinas, 
savo veikimą jau žymiai pakreipusi kapita
listinės sistemos pusėn. Pramonėj, prekyboj, 
žemės ūky ir net šis tas vidaus politikoj 
pradedama šalinti komunistinė tvarka, nes 
ji pasirodė nepraktiška ir visai neįvykina- 
ma.

Kitaip ir negali būti. je i norima, kad 
valstybė gyvuotų, kad ji pažangą dalytų, 
ji neturi pasmaugti privatines iniciatyvos, 
panaikinti nuosavybę ir persekioti piliečius.

Praliejus tiek daug nekalto žmonių krau
jo. išmarinus badu milijonus žmonių, taip 
naisiai suvarginus visą kraštą, komunistų 
\ada'i, pagaliau, pradeda įsitikinti, kad ko- 
IlimiižmO .idėja grUŽIUj skai’ll.'Ii tik teol IJOJ*:,

skiriant kadi. užgrobimai pa
lies lygiai . pačių tautinius 
interesus. Du barti niamg atsi
tikime buvo plačiai žinoma, 
kad Lavalis nemanė Prancū
zijos gerovei, tarnautų sutriu
škinimas ICalijos.

Aktualiai buvo pastatyta ti
kra problema Etiopijos Rrizy, 
kai}) toli Britanija buvo pri
ruošta eii . Jei Baldwliias kil
tų nuąpi Midęs' vartoti Žene
vą, kaip<f politikos įrankį, pra 
šalinti konkurentą imperiali
zmą, tai Lygos autoritetas 
būtų buvęs užtvirtintas, ka
dangi jis būtų buvęs parem
tas Britanijos pajėgomis.

Aepritinka pavieni ui ameri
kiečiui kritikuoti Babbvino - 
lloąre nuosprendį, kadangi 
jokis Amerikos politikas ne
drįstų patarti Amerikos v a i/  
stvbei karą, kad apginti Kel- 
loggo pakto principus. Jei 
Didžioji Britanija susikibtų 

: kovon su Italija, kad palai
kyti T. Sąjungą, tai J. Ame
rikos VTilfitybės tuojau skelb
tu savo ueutrališkurną o ma
žosios valstybės, kurios reika
lavo ekonominių sankcijų, bū- 

(Tęsinys 3 pusi).

kabinetą Anglijoj, Z*? novoj ir 
šioj pusėj Atlanto buvo vi
suomet pamatuotas tuo supra
timu, kad jei Bakhviuas ne
būtų buvęs silpnas, tai Alus- 
solini būtų buvęs sumuštas be 

Sankcijų eksperimentas Eu- vo galima gauti. Paryžius i r ‘ kilri) ir ekonominės sankcijos, 
žinojo, kad Mūsso

T. Sąjungos Sankcijų Eksperimentas 
Nepasiseko

Statistikos daviniai rodo, kad Klaipėdos 
estas dabar turi 47,000 gyventojų. Kas

/reikalų sekretoriaus

Londoną;
lini neturėjo mažiausio užma

nė- , nynio laukti kol finansinė ii* 
i ekonominė padėtis ir žibalo

užsienių uždraudimas privers fašistus 
Sir Sa- kęsti badą ir užsmaugs Itali-

muel lloare ir Prancūzijos. ją Į pasidavimą
: anksčiau jis visuometmetai priauga po tūkstantį žmonių. Tai pi .o ... . . . . . . . . .  .v t .-.v. premjero rierre  J Aivai 10 pašau,* b sudaro daugiausiai ateiviai iš Didžio- 1 *’ . 1

sius' Lietuvos. Jei taip miesto gyventoju kelb,as kompromisus, kad už
skaičius augs ir toliau, jisai kas kart la d« karus, būtent, Hali
biau lietuviškės. j os prieš Etiopija ir I. Su-

“ Ž. Pr.” viename rašinyje pastebi, kad jungos prieš Italiją, .sutvėrė 
gerai, jog lietuviai eina i miestus, bet bloga tikrą vaizdą to pavojaus, kui> 
lai, kad į Klaipėdą ne visi geri žmonės at- pasauliui gręsia dėl nžmany 
vyksta. Rašoma: tų sankcijų. Prancūzijos pre

‘‘Čia atvažiuoja nemaža tokių, kuriems Jnjuras ir Britanijos buvęs už- buvo tuojau atšauktas, 
i.im voj jau per karšta pasidarė. Ar lai .j15’ slėnių j-pikalų sekretorius įžiū 
kų apmovė, ar kitų ką negero padarė, tada gu ]ygiu ajgkuu.u, kaJ

Griežtumas būtų buvęs įsteig
tas syki ir dėl visų ateities 
laikų. Buvo sakoma, kad jei 
Alucsolinikii nepasisektų, tai. 
nuo lo laiko užpuolike tauta, 
turėdama prieš savo akis lta- 

1 riešingai, Į į- i<ajp0 pavyzdį, apinąsty-
buvo ;tų pirmiau nei darytų akciją.

Taip pat, jei Mussoiiniui pa
1 siseks užsimojimai Etiopijoj; 

uždraudimas gazolinų siųsti j ,)UV() al.gunientuoja„iaj lai ki. 
Italijon buvo proponuota, jus
persergėjo Lavali ir Baldui- drasjntj 
na, kad jis kariaus. Taigi, 
kaipo pasekmė, pasinlyjimas Vėl aiški teisybė, kuri te -:

ka iš šio epizodo, yra ta, kad : 
T. Sąjungom nuosprendis gali

Sąjungos rėmėjai Angli-

sankcijos reikš karą. Kada

T. būti pildomas tiktai karu, v-
jL į'Klaipė,lą važiuoja ir čia ieško darbo kada galinga tauta yra
,r kartam suranda. Kiek pabuvę j,s padaro ; ’ R Kuro- j prisigatavojus verčlau kanau
vėl koki negražų zvgį ir yra iš tarnybos* iš- 5 * -« Illu greičiau eitų į kuiu

poje ir kad jųjų šalys turėtų; 
didžiausią smūgį kau-

• ti, negu pasiduoti. Tokiose
pasiduotų sankcijoms, kurios ! , yg0Be atsakoniybs už fVV_ 
pasldrlų priversti jį visiškai kdjW)} T nuoBpren_
'lple2 lL J?H T 2 O. t . 15̂ : T i,,‘='1 ,dži‘u turi pulti ant Didžiosios 

Britanijos ir Prancūzijos. Ir

Į vejamas arba pats pabėga ir kitur vėl ieško 
vietos. Tokie aferistai daro lietuvių tautai, įuef̂ 1

' ypač Didž. Lietuvos lietuviams, didelę gėdą. į tynėse.
Dar vienas blogas dalykas, kad čia be lie-1 Mažesnėsės tautos, kurios 
tuvių atvyksta visokie rusai, lenkai ii* pana-į nuskubo pavadinti išdavyste

I šus, kuriems bendrai pasaulyje vietos nebė-; anglų - prancūzų siūlomas 
ra. Ir lokių “ didvyrių” atlikti “ darbeliai” i taikos sąlygas Italijai, galėtų

I tenka nekaltai lietuvių sąskaiton. Ypač tokie ;su pilnu ramumu žiūrėti į 
tipai mėgsta pasirodyti muštynėse, kurių čia į Anglijos - Prancūzijos karą

I yra nemaža, it savo rusiškais Keiksmais rė- ,prje5 Italija. Jos būtu žiūrė- 
žią visiems ausis. Sis reikalas smerktinas ir toji)S ir ne kariaujam-.įos. Tik

j reiklu ieškoti būdų jį sutvarkyt T , - •• • £ R Jugoslavija galėtu imti ipai-
Išlikro lai negerai. Klaipėdoj reiktų ap-į „iota ir , te|ijos slunušill)a>

lavams Pranc‘ūzų diplomatai prie-
latgauli Fiumę ir gal Tieste ir Sinosi lokieI,ls taik,,s l,žta,'f- 
Gorizių. Jei karo rezultatas jmus, kadangi jie tikėjo, ka.l 

Šia proga norisi priminti, kad kažkodėl būtų Italijos niisilpninimas. pruilginimas sankcijų Įstums 
lietuvių amerikiečių Klaipėdos krašte visai l,„į Bclgradni tas būtų pagei- ^ ,,roI,a i ''*sll0,*n<j kont'lik- 
mažui apsigyveno. O ten buvo, ir dabar dar Į j aujalIla į .  pelninga. t!I- Nei Kavulis, nei lloare ne- PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

I yra, gražių progų amerikiečiams su šiokiu . . .  turėjo noro priimti ant savęs . ----------
i lokiu kapitalu apsigyventi. Tuo jie nepia-, Kus ;i",; kil’-1 vlll' , .v,lil.'> ku „t.-akomybę dėl taikos Ratas-. \ i u Jorke prieš Kalėdas, 
kištų ii- trio pačiu tautai pasitarnautų. , rios protestavo prieš britų - -trofos kada karštis siekė tik 10

~ ~  —————- [prancūzų programų, ypač Lie, j (.j ^nevos įsikišimas su-,aukščiau žiro, laivo bezdžiou-
Eks-amer,kietis prof dr. Pr. .rivickas tuva ir Skandinavijos kraštai. ,.likvli Afrikoje nepuri

į parašė rimtą Lietuvos Umversiteto kritikų. | tai jos irgi būtų tiktai žiurt -
Į Toji kritika keliais ilgais straipsniais buvo|tojos. Aišku, jas interesuoja

. .. . .. j mota ir naujos sumusi
gyvendinti gerus, pavyzdingus lietuvius, be t; • < • . ,. . ■ » . • ? , v. ,■ . įduotu progos pietų skune valkatas, kurie kenkia to krašto lietuvi- . .. v . • i >r-

i ir nukentėti nužeminimą 
valdžios. Tačiau Lavalis ir ■ 
Baldwinas pripažino, kad į- i 
vykdytos žibalo sankcijos bū
tų italams signalas užpulti 
Prancūziją ir Angliją.

T. Sąjungos čempijonai, ro
dos. karštai spaudė žingsnius, į 
kurie vedė prie karo. Britų

nė viena jų neis į karą pa
laikyti Ženevos principus, iš-

nimo darbui.

spausdinta “ N. Romuvoj” . Ji nepatiko kai principas, kad užpuolike tau-

žmogių - miegalių mitingas, 
seks ir jei kils visuotinas ka- Paklausus, kaip l'yjiua nuo- 
rus Europoje, tai T. Sųjun- galiai prie tokio šilumos gra- 
gos svarba sudužtų ant visa- duso, jų prezidentas, baptis- 
dos. Lygos rėmėjai tvirtino, tų prvčeris dr. Ilsley Boone 
kad sankcijos galėtų priver.- - pasakęs: “ Tiiey’re fine, 
Ii Italiją klauptis. Tačiau bu- tJiank you. IVbat's a bit of 
vo tiesa, tikrenybe pareikšta snow to a good n u d is t? S a -  
visų gerai painformuotų tė- ko nuogaliai ne tik po snie-

— Kų reiškia toks atridu- 
sėjimas?

— Tiunsta turėtum būti la
bai geras futbolininkas, ries 
visą laiką mane spardei, — 
atsakė Bindzinienė.

kiiricms profesoriams ir dėl to Universiteto!u  batų tinkamai nubausta ir
Senatas dr. sivieką įiatraukė garbės teisman, Į . • . * i i ., . . , ° ;neleista traukti pelno is to-1 kuris, spėjama, bus įdomus. , . * . „  . _» ‘ v kio žygio. Bet Britanijos ir

.... rl, ; Prancūzijos diplomatai turė-Clucago Tribūne įdėjo Orr karikatūrą,;. . . . .
I Ji vaizduoja pasaulį, žiūrintį į 193b metus SUhdi ti su gi ynai supran- ___ ____ ___
I ir matantį šiuos klausimus: Koks bus Mus- i t“’“a l,roblcnia. kad šioms a- jnytojUj būtent, amerikiečių, gų džikų šoka, aie net sėdi 

solinio likimas! Kas dėsis Kusijoj! Kas at-jblems tautom? reiške “eisye-j britUj, taię pat h. pranfiūZĘ| ant Įedo‘ £)r. Boone tikisi bū
sitiks su Boosevelto “Naująja Dalyba” ? Arjrigiamas kariavimas ore, ant ba(1 .Mnsoiį,d nusprendė ka. ti tlideUu prezidentu, ba, 
bus Europoj karas? Kuo užsibaigs karas sausženuo ir jūrų, jei jos įvj’-, riauti b, Jlcpa.sidnoti ir kad ko> uZ dešinlts metlj mes
Etiopijoj? Kokių šposų pridarys Hitleris?ikdytų sankcijos planus. :j„ kraštas seks ir rems ji kn-.si būsime nuogi ir, žino 
Kokius žygius durys Japonija? Ar susilauk-į „ __  T . . . . . . . .  r— ...... ___ .is žygius darys Japonija? 
rime ekonominės gerovės? Ištikro, pasaulis 1 
per 1936 metus ne taip jau malonią turės I ‘ 
kelionę, bet vis dėlto įdomią. !*džla Palinko lelstl

Įiiiui išsmukti iš spąstų ir pa- 
• liko jo poziciją neišspręsta.

lloare - Lavalio sutartis 1 ro fronte. ; žiemą žiro
privedė prie to, kad torių va- Į Torių Britanija, kiek ją ant lodo.

reprezentavo Stanley Baldwi- 
nas ir Hoare, Čia pakratė sa
vo rankas. Jie noriai prisiė- 

Pripažįstant jaiii pergalėjimą mė kaltę už neįvykdymą san- 
ir jo užkariautas teritorijas, kcijų, nedrįso stovėti už prin 
rūpestingai apribuojant šalis icipą, kuris vestų Anglijos lai- 

— —  inepadarytn nemalonių išimai- - vyną karau Viduržemio jūro-
Būdaiuas Šilalėj aplankiau savo jJid^ys- 'įšatiiu nei Parvžiui, nei Lon- je ir sausžc-mio kovon Egiji- 

tės dienų draugūs, pažįstama: ir gia'iii ’-. d„nui. Britanija j«u i>odė Mu-; te. Ii kylantieji šturmui Kgi- 
Aplankiau Šilalės veteraną veikėją ir vais-issoIiniūi k • klaidillgi Yra le bu be abojoUėS, kitas
tininka (iaudėšių, kuris yra daug kuo pusi-1. ' . . . ... * . . __. -, -  .v . , . . . . .  1 jo manvmai, buk Anglija vra apsvarstvmas, kuris daug nu-deję> nite įsugdvmo toj parapijoj ekonomi-į ' , , ■. -• A . . senoviška ardvtoja Komos svėrė. Baldwmas savo mintv-mų ir kultūrinių organizacijų. Nors nebojau-; . . . . . . .  , . ‘

naujos ambicijos ir apetito., je tikėjo, k;ut jis sekė Zene- Tvirtakojas, 
le

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Simutis _ _ _ _ _ _

ELEKTROS ŠVIESA KAIME

sa- 
s vi- 

noma, 
šilumoj sėdėsim

Kas ukvatija, gali ir dabar 
nuoga sėdyne atsisėsti ant 
ledo, ale manęs tai nė dabar, 
nė pc
vulis
laikys, nematysit taip kreiza 
vojant.

dešimts metų. jei Die- 
kauLus dar imt žemės

Bunkų šeima beismeut^ su
rengė Naujų Medų sutikimo 
parę. l*o vidurnakčio Jonas 

pasiėmęs Agnę
mtiOM’ susitikau Įritą energingą veikėją, ug- Britanijos imperija jau dn- vą iki tol, kol jis turėjo pu- Bindzinienę išėjo šokli. Pašo- 
ronbma St. Biržišką, kuris dabar yru šilą- ljar >'ra  gatava sutikti, kadi siskirti tarp karo ir taikos, kus Tvirtaknjas Iriausia: 
lės valsčiaus viršaičiu. Jis  yra garsiųjų mū- Italija turėtų geresnę vietą Priėjęs prie galo, jis stojo už — Kaip' tamstai patiko įna
šų tanios Veikėjų Biržiškų brolio sūnus. Ten 1 pasaulyje. ; taiką, panešdamas nuostolius, no šokimas?
pat pas '.iaudėšių Susiejau ir SU vietos le i-1 Šioji buvo mažiausia kaina, kuriuos dar sunku įvertinti. — Ach! — atsiduso Bind- 
sėju, kurio vardo, deja, neatmenu. Tą pačią' už• kurią tuolaikinė taika liu-l Pasipiktinimas prieš torių zinienė.
dieną užėjau pas cliicagiečįo Juozo šfielinu- ________ ___________________________________________ __________________________
vieiaus sesutes ir įdaviau jo įduotas joms! Jo ūkis ne taip jau didelis, tačiau gerai sus katalikiškus laikraščius. Paklausus, kas 
dovanėles. Neaplenkiau nė kitų pažįstamų. | sutvarkytas. Visi trobesiai nauji, patogūs.

nas žmogus, tačiau dar veiklus. Pas jį na- 1

Vieną gražią dieną nutariau vykti i Žą-’ (tyvemunas namas nedaug kuo tesiskiria 
sinų kaimą, kur gyvena mano pusbrolis 8t:i.-jnuo švariai ir jialogiai gyvenančių miestie- 
švs Jakas. Ten nuvažiavęs nusistebėjau ra- įčių namų. Tuos namus išstatyti Stasiui pa- 
tlęs visuose jo ūkio trobesiuose įvesta elek- dėjo jo brolis Antanas, kuris visoj parapi- 
tros šviesa. To rasti pas Šilalės parapijos [joj yra žinomas savo nepaprastu darlišfuitiu 
ūkininką tikrai nesitikėjau. Juk tai čia aiš-iir tiesiog šventu gyveniniu. Stasys yra va
iriausia pažanga! Jei ūkininkas gali įsivesti i dės. Augina keturis vaikus, kurie švariai, 
elektros šviesą, reiškia , jis gerai gyvena i r ' miestietiškai aprengti. Jis priklauso prie 
motlentiškai ūkininkauja. Taip ir yra. katalikiškų organizacijų, skaito beveik vi-

labiausia jam jiadėjo moderniškai sutvarky
ti ūki. jis drąsiai atsakė, kad katalikiška 
spauda,

Griždauias iš Jako j šėrikus, galvojau, 
kaip būt laiminga Lietuva, jei eisi ūkinin
kai ieškotų šviesos ne kokiuos** šjamštuose. 
bet geroj spatuloj. Kuomet pats. šeimininkas 
švi -sus ir dinas, tol ia ir v isa jt| .ė*jm!Tuo
met ir jo ūky viskas tv a rk o j,:ij sv'B'yi, 
n •lerniška, jauku.

— Pereitą naktį sapnavau, 
kad susitikau tave, pan-ėle 
Katryte, ir prašiau rankos,— 
sako Jonas Buivekošis savo 
merginai. — Ką tas sapnas <*>• - 
reikštų?

— Tas sapnas reiškia tą,
— atsakė Katrytė, — Kad tu 
nemiegodamas paprašytum 
mano rankos.

—Pasakyk man, Jurgi, ko ' 
dėl įstaigose taip dažnai bū
na parašyta ant durų: “ P ri
valei ”

—; Na ir nesupranti! A ,',, 
tau butų malonu, jei kas m 
pašalinis }»is tave įeitų, ka 
da tu miegi.

—i Ar tu vis dar susižieda
vęs su Papyte?

— Ne.
— Laimingas. Aš gailėjau

si tavęs, kuomet tu  buvai' su 
ja susižiedavęs, nes tai vel
nias ne -boba. Kuriuo būdu 
tau pasisekė jos atsikratyti?

— Aš apsiženijaa su- ja.

Garsusis turtuolis Rotšildas ' 
lajvoi labai šykštus. Vieną kai
tą vežilats, kuriuo jis dažnai 
važiuodavo, jam skundėsi, 
kad gaunas iš jo mažiau tip- 
siį, kaip iš jo sūnaus, jauno
jo Rotšildo.

Senasis Rotšildas j tai iii. 
patrankė pečiais ir tarė:

— Tai tik jis gaji sau 
leisti,; bet aš negaliu: aš ne 
riu tokio turtingo tėvo. Įį



P r e z i d e n t a s  G a r c i a  M o r e n o
Kos. dūkis i'iHmi, jis visą saro :ŠaI{ pa-.štamas rimtas pasikėsinimas j 

vedė Sv. Jėzaus Širdies glo- savo draugui rasė: “ Mane nn- 
bai ir pats katedroje perskal- žudys. Aš esu laimingas m ir- j

REMKIME VIENUOLES ' žnytiuės d r-jos, sutiks sumo * T. SĄJUNGOS SANKCIJĄ
keti “ Motinėlei”  po $10.00 a r  

•$5.00 į metus. Apart tos ma-j
EKSPERIMENTAS NE

PASISEKĖ

Nėra tur būt didelio skai-įsinėręs ^knygose. Poilsio metu 
čiaus tokių žmonių, kurie ne- kai kiti laikų leido tuštiems 
būtų šį-tų girdėję apie Gar- plepalams; jis mokėsi svetimų 
cių Morenų. Tai stambi ir Į kalbų. O jeigu kada su kuo 
šviesi figūra. Jis buvo Ekva-

tė pasiaukavimo aktų.

Vienų silpnybę turėjo Gar-, 
čia, su kuria jam visų amžių 
teko kovoti: labai staigiai su
pykdavo ir nelauktai Įsišok-

jis ir  kalbėdavosi, tai tik a- idavo. Taip kartų už kaž koki 
pie svarbius dalykus. Kai mie- ten mažmožį jis iššaukė vie

ti už tikėjimų. Pasimatysime 
danguje!’’ 1875 m. rugpinčio 
mėn. naktį iš 5 į 6 dienų jis 
ilgai budėjo ir meldėsi. Rytui 
priėmė šv. Komunijų, o apie 
13 vai. ėjo į vyriausybės rū
mus. Kadangi reikėjo eiti pro

Pastaraisiais laikais “ M oti-'terijalės pagalbos, mūsų su- 
nėlės”  dr-jos veikimas buvo pratimu, bus religijos ir lie-| 
susilpęs. Kuu. M. Pankans, tuvybės idėjos skleidimas iš- 
kun. J. Amboto, kun. V. Ma- ei vijos tarpe. Nario mokes- 
tulaiėio ir  kitų tos dr-j.os pi-f.č.ius reikia siųsti sekretoriaus 
jonierių dėka, jos veikimas, vardu; iždininkas prisius pa

doro prezidentu. Tų vietų jis ___ ____ _______  ________c ______ ___ v v- t .
užsipelnė savo aukšta kultfi-j stdj kuriame jis gyvend, žino-|nų karininkų į dvikovų. Mat Į ^ ^ č i ų ,  tai jis į jų kaip vi- 
rą  ir giliu katalikišku gyve- j nes baigdavo savo darbus 18 Į įpykęs užmiršo, kad dvikovų
nimu. Jis buvo* katalikų va- vai. Garcia sėdėdavo prie sto

vadas - kūrėjas. Jis kū-irų  tomų ligi vėlyvos nakties, 
rė idėjas ir pats su stovo ben.-! taukinei žvakei šviečiant. Gu- 

Į dradarbiais jas praktikos gy- Į Idavo dažnai ant plikų grin- 
veuiman taikė. J is  mirė, betidų, kad nfcpermiegotų ir tre
j i  kelias pasiliko. Juo ir šia- <eių valandų vėl galėtų tęsti 
ndie eina katalikų visuomenės savo darbų. O jei kada užei- 
vadai. O pavyzdžio ir stipry- davo miegas bei nuovargis,

jame ieško jaunoji I tai galva apsiliedavo šaltu va-
katalikija. Rugpinčio mėn. 6, ndeniu, kad atsigaivintų. To- 
1935 suėjo lygiai 60 metų nuo 1 kiu ta t darbu iv plienine va- 

mirties. Ta proga manau! Ha, jis susipažino su visais 
nęprošali pažvelgti į jo mokslais, o tas jum vėliau la

(Tęsinys nuo 2 pusk) 
tų toli nuo Italijos submari- 
nų ir nepasiekiamos Italijos 
karo lėktuvų šūvių ir bombų. 

Jei Japonija pasinaudoda-
bei egzistavimas tapo afnan-i kvitavimus pavieniems asme-įma Britanijos su Italija Ron- 
jintas. Paskutinis flr-jos sei-i nims ir draugijoms; be to, nau fliktu žengtų toliau į pietų 
mas Philadelpbia, Pa. rugpiū- i jų narių vardai bus skelbia Kiniją ir  jei H err Hitleris 

iž |cio  21 d. 1935 m. priėmė p a -(mi spaudoj. j bandytų užgrobti Klaipėdą,
Motinėlės”  dr-jos vajų n u lta i suprantama, nei Didžioji 

kasmetų nuc į Britanija, nei Prancūzija ne-

draudžia savo įstatymais n e!TnlmPni pasimeldęs išėjo _
tik Bažnyčia, bet ir valstybė. Ibažnyžios ir laiPtais leidosi ta«ytą konstituciją n- nutarė j

, 'žemyn, tuo gi momentu pri.-M0R veikimų išpiešti po visas: tarėme turėtiNuėjęs Moreno į paskirtų vie-1
ta karininko nerado, nes s is ’soka Pr’e .1° vienas vyras ir 
žinojo, kad iššaukimas wuvo dideli"  Pe!Hu kirto ! Sa,v* 
tik karšto jaunuolio užsidegi- ta ‘P- .1°S net klanš9- perskėlė.
mas. Tačiau tuo jis nepasiten
kino. Greitai nuėjo į karinin
ko kambarį ir jame radęs Ka
rininkų!, drožė jam per ausį, 
išvadino bailiu ir smarkiai 
trenkęs duris išėjo. Šį savo 
žygį jis vėliau labai ,apgai-

renimų ir darbus dėliai ku- bai pravertė. Garcia kaipo ge-Į lestavo. Gražiai tvarkęs savo 
jaunystę, Moreno išaugo jnįalų mokslininkų, aukšto il

gio, gražiais ir taisyklingais 
i veido bruožais, liepsnojančio-

ių jis taip vertinamas.

Garcia. Moreno gimė 1821 
m. Gvayakvilio mieste, Ekva
dore. Jo motina, Mercedes, V . .. .K . ,  _ ngieii ir mėgsta lėbauti vyraipriklausė prie įžymių Gvaya-J. v , • , •
kvilio šeimų, o tėvas buvo ki- i
lęs iš senos kastiliečių gimi
nės, 1793 m. atkeliavęs į Pie
tų Ameriką. Paveldėjusi iš

imis akimis vyrų, kvietė turti
ngieji ir mėgstu 
■ į savo saliomis. I r  kai kurį 
Į laikų jis net buvo pamėgęs 
[šias pramogas. Bet pamatęs, 
j kad dėl to kenčia jo mokslas 
[ir, geras vardas, nusikirpo pli

Amerikos kolonijas.
Religijos ir  lietuvybės

liausios skleidėjos, apart ku
nigų, yra mūsų vienuolijos; j 
ypač vienuolės - sesutės uo
liai dirba mūsų parapijinėse 
mokyklose ir misijose, skie-*|

; gruodžio 1 d. iki sausi o 15 d 
j Visi “ Motinėlei”  į pagalbų.

šaunu vyrų galintį -nudirbti Į kokia dvidešimt kartų prezi- 
didelius darbus -bei atlikti identų, verkiančios minios nu-į 
drąsius garbingus žygius. Dvi j nešė į priešbažnyti. Čia prie Į 
dešimt trijų metų jis puikiai
išlaikė savo* mokslo egzami
nus ir jau galėjo atsidėti sa-

Prezidentas griebėsi dar re
volverio, bet antras smūgis 
kliudė rankų, o trys niekšai 
šaudė dar į jį iš revolverio.
Kilęs triukšmas sušaukė dan-jPUant mažutėlių širdyse Dic-Į
gvbę žmonių, ir atbėgę karei-į vo1 ir  lietuvybės meilę; Imi-i 
viai durtuvais prismeigė žn- Į gracijai sustojus, lietuvybės 
dytoją. I r  šis dar Micsgiall| ?Upnėjinias apsireiškė risu r ir 
negu jo auka mirė. Sužeistų

(tevų gyva tikėjimų, gilų,.pa- .  . .v. . w
, ,  , kai plaukus ir  visiškai uzsi-1 pos ir politikos laikras<*nis.

raaldurnų, riteriškų, budai, drų- : • J i 1 r
sa ir beveik

žvakių šviesos mirė. Popie
žius Pijus IX  sužinojęs apie
tragingų G arčio Moreno mir- 

vo valstybės reikalams, ku- !tį, tarp kitko pasakė: “ Jis
riems jau seniai ruošėsi. 1846 krito* auka už savo tikėjimų
m. jis įsteigia net tris pažai- ir  savo tėvynės meilę“ .

Dr-ja “ Moti
nėlė”  nusistatė duoti sesutė-* 
ms - mokytojoms kasinėtų po' 
kelias stipendijas, kad Jos vy
ktų į Lietuvos Universitetų į 
aukštiems mokslams eiti; jos 
ten pabuvusios du ar tris me
tus turės progos pažinti savo 
tęvi) •* protėvių žemę. išmoks 
lietuvių kalbos ir kitų moks
lų įgys. Šiais metais Jau su
teikėme stipendijų dviem se
sutėms Pranciškonėms, ir josij

. . .  savo darbo kambary. Po ' kad galėtu plakti visus tuos, ^ ven âs ŝ Tėvas tais
___  aistringų ištiki-j . , • • i • i ’ žodžiais pasakė visa, kas bn-v . v to. Garcia buvo pasiryžęs tap-{kurie nori ardHi vidaus tva-M . r  .
ftiybę pareigoms, tėvai ryžo- . .  . i i - * - ,  , ,T • vo įvykę Moreno- gyvenime, iau vra Kaune: be to. paskv-i,• i - J i i  r • • j  ti kunigu ir buvo net jau ga- .rkn. Jo obalmai buvo: “ L ai-! /  ę ’ • ivnunv, uc pu. ,,
si leisti į mokslų kaip ir du i * ’ • • * 4 . -  ' - . . , •» * i 'Tikrai visa jo žemėsvęs žemesniuosius šventinius.. sve visiems, išskyrus piktada-1 ’’vyresniuosius Gareijaus bro- . , , . , .. -.. i . , , • tma r . . v  , w _ | Tačiau baigdamas filosofijos ■ rybę ir piktadariusbus, tačiau dažnus pervers- , . . _, __ I.: . .

kelione! rėm stipendijų 
ne

dviem, sesu-

Kun. J. B. Končius, pirm. 
Holy Cross Cburcli,

Mt. Carmel, Pa.

Kun. J. Vaičūnas.

.-galėtų tikėtis sėkmingos pa
galbos ris Amerikos arba Eu
ropos. Mažesnių tautų politi- 

: kai, kurie daleistų savo kraš
tų įvelti į karo gaisrų, būtų 
vėliau priverstos užmokėti

, ’ vlee ^irTn*, skaudžia, bausmę už savo pai- 
4943 W. 15tb St., i i .

Cicero, III.
| kystę. Kas dabar įvyks Eu- 
i ropoję yra sunku pasakyti,
| bet kryptis prie sankcijų, kad 
| palaikyti T. Sąjungos nuos- 
! prendžius, vargiai vėl atsika
rtos. Dabartinio laikotarpio 

j įvykiai įrodė, kad sankcijos- 
) nėra karo atitolinimas, bet 
' tiktai jo prirengi mas.

K arai prasideda iš mažų 
priežasčių. Mums lietuviams 
rūpi Klaipėdos saugumas ir 

Kun. F. M. Juras, iždo glob.! likimas visos Lietuvos.
94 Bradford St., ! Adv. N. Valasina

Lawrence, Mas?. ; -
------------------------------------- ; Bušu - eleveiteriu traasfe-

Kun. J. Balkūnas, sek r. 
64-65 P eny  Avė., 

Maspeth, N. Y.

Kun. Norb. Pakalnis, 
259 No. 5th St.. 

Brooklyn, N. Y.

Kun. A. Jurgutis, iždo 
Box 542 

Bridgeville, Pa.

ižd.

lob. j

Sekan-
__• , • -i . w jmokslUs, ir turėdamas 19 me-(.ėdais metais vyriausybė maty- i Y*1/ ’mai Ekvadore sunaikino Mo- - • ’ . j  j  j  tikėii
S  ir jie pasijuto ne-!1? ’ pradėj° ,šnauj0 !r Sah*-|dama .1° ' 'eikim!>- Paved6 •ialu _  
gali .luoti savo Garcijui aukš- i1,nal spręsl1 Pasaukimo kla’>-! numarinti vien, sukilimą, 
tešlo jo  išsila^niino: Todėl snną' Ir po galvojimą Moreno šią užduotį atliko kuo-

i; « • jis simrato, kad Dievas vra jį puikiausiai. Dabar kelias į motina pradėjo jį namie mo- r  y , , . , , r  .n __(pasaukęs būti valstybės vyru, valstybės viršūnę jam jau nu-
bus ir gerai suprasdamas nw- tod*! pradė?° studij uoti teij v° atdaras‘ Kai kurlam ’al‘ 

sės ir ruoštis vadovauti savo kui praėjus jis ir buvo- išrink- 
valstvbei. O

tinos jam daromų aukų, uo
liai mokinosi ir septinntosius
metus eidamas galėjo laisvai,
skaityti ir  rašyti. Vėliau, kai, iVadoro ^ ra b lik a , dar ue.se

I
 .bedamas apie gini tų jį miestų 
ir pirmąjį mokslų juokdama-i 
sis pastebėdavo: “ Aš ten ]»- 
žįstu tik du geru dalyku: tai 
mano motina ir bananus”.

visi jo darbai buvo tik auka 
imui ir  tėvynei.

ms mokslams eiti AVashingto-

Gharles W. Hadlęy į  vai- rai sulaikyti. Bemini transfe- 
stybės ginėjus. Buvęs Illinois-rų naudojimas tarp  Clncago 
vai. ginėjas ir buvęs vaistv-1 Motor Coach Co. ir  viršutinių 
bes komercijos komisijos pi r- geležinkelių turėjo prasidėti

Pavogė šiušų, panmaRų ir  
radio. Iš krautuvės adresu 
4735 S. Ashland avė. vagys 
pavogė 30 porų šiušų, 300 po
rų moteriškų pauČiakų ir  ra- • syti

joi valstybė — tas Ekvadoro valstybės pre- 
mažutė Pietų Amerikos Ek- Į zidentu. Būdamas šioje aukš- 

toje vietoje, jis pertvarkė į- j 
statymus, valdininkus, moky
klas, kariuomenę, teismus, su
sisiekimų ir  kitus dalykus. 
Valstybės gerovė ir garbė pa
kilo aukštai. Su Katalikų Ba-

niai buvo atgavusi laisvę, ir
I todėl tvarkos ir rimties visai 
nebuvo. Kariuomenė buvo me
nkai sutyarkyta, prezidento 
teisės siauros, o visokiems/
niekšams rankos buvo laisvos, žnyčia jis sugyveno kuopui- 

Ypač neramūs revoliuciniai kiaušiai: Jo priešai — socia-
Tryliktaisiais gj’venimo nie
ktais Garcia neteko tėvo. Var- 
gingas šeimos gy\-enimas pa- 

• sidarė dar vargingesnis. Gar- 
,eia prarado paskutinę viltį į- 

lįVgyti aukštesnįjį mokslų, kurį 
(kaip tik dabar turėjo prade 
t i. Tačiau 1
Gimtojo miesto vienuolyno r

■viršininkas pastebėjęs Garci- ,r ugdyti dr’s*  Vien* dieD!» | kimas laisvamaniams, libera- 
ians/fabmnns i r  sužinojęs jo ’*? lžėjes už lniesto’ įs id ū rė  i loms buvo pavojingas slgna- 

pradėjo leisti jį į gim-Į t ieno ê PakriaiIŽ6je ir ten at- las. Kad ir  biaUriausiais šmei 
4izijį Būdamas’ vos šešioli- .pan^ L Ta?iau P y  p ta is  nieko nepasiekę, paga-

. • - • •• Ijpk akis i viršn iis namais. Bau nutarė jį nužudyti ir tų
viešai paskelbė. Tačiau gar- 

vyras neišsigando, 
savo keliu. Dviem 

dienom prieš mirtį, aiškiai 
nujausdamas, kad prieš jį ruo

gaivalai, kurstomi galingi) 
masonų, nuolat kėlė visokias 
revoJiucijaSi Garcia norėda
mas tokių valstybę sutvarky
ti ir  žinodamas, kad turės at

lystai, laisvamaniai, liberalai, 
žinoma negalėjo kęsti, todėl 
jie visur ir visaip jį šmeižė 
ir niekino. Ypač smarkiai už* 
pyko ant jo, kai 1875 m. Mo-

liūdėti ilgai n e t ę k o . sunki^ kovlb pradėjo reno trečių kartų buvo iš
miršto vienuolyno!15 aT,ksto ^ d m t i  savo valių rinktas prezidentu. Tas išrin-

;os metų, pabaigė gimnazijų, 
r nors be cento kišenėj, ta-

jfęs akis į viršų jis pamatė, 
kad kybanti ant jo galvos uo-

t a u  linksmas 1836 m. rudeni f -  yra visai atskiIasi ir  ™o jbingasai 
jis leidžiasi į Kvito mieštą; f f 1!“ 8*0 k n ’ IJis

$ti ir  j į  sutriuškinti. Garcia 
pašoko ir spruko iš tokios pa
vojingos vietos. Bet greit su- 

' sigėdo staiga kilusios baimės,

universitetan. Čia suradęs kad 
ir labai menkų prieglaudų, 
pradėjo lankyti universitetų.
Trumpu palyginti laiku jis , . . v 
pralenkė savo draugus ir  at- atgal lr iSgulS-'° po
' • save profesorių dė- kaban,'ia 1,0111 valand!J-Rreipe j 
mesį. Garcia studijavo filo
sofijų ir. matematikų. Po ku
rių laiko ėmę daryti net moks
liškų išradimų. Tačiau šitoks

Panašiais bandymais More
no daug pasiekė. .Ir drebėti 
iš baimės tolimesniame gy
venini e jam neteko. Garcia

pasisekimas neatėjo jam taip žinodamas, kad tik religinga
širdis gali turėti gyvenime pa 
sisekimo ir atnešti pageidau- Į 
jamų vaisių, pamaldumo pra
ktikų jis niekuomet neaplei
do. Kaip galėdamas dažniau 
dalyvavo įvairiose pamaldose,

ne Katalikų Universitete. 
Turint omeny j “ Motinėlės”

dr-jos išdėstytus užsimojimus, 
nuolankiai kreipiamės į ktv-l 
tulikus, kad įsirašytų J dr-josjl 
narius, kad paragintų įsira-i 

atskiras draugijas bei

m i n. Charles W. Hadley 
AVbeaton paskelbė 

| tuosius į valstybės ginėju: 
I respublikonų partijos.

i š ! su sausio 6 d. Illinois Com-
coimnision patvarkymu, 

iš j naudojimas transferų atidėtas 
iki sausio 19 d.

dio. asmenis. Esame tikri, kad ba-

Parašė W. T  SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite:

DIEVE, PASIGAILĖK MOSįl!
Gražus įdomus skaitymas —  karo aprašymas 

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

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

LilTLii fiUDDY

kanuIda- mere

V O t

Be progressive aboui your appearsnce! I f you doa*t likę ihe  
color o f your hair— change it!

CLAIROL Shampoo O il T int is  che talk o f  the town! It 
cleanscs, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. W e’ll help you select a becom ing shade or subtly  
improve your present color to make it more alluring.

M a i !  tb it  cuttpon with a tbree-incb ttrand of your 
bair and we wilJ treal i t  and retam  it, pottpaid, 
wilb oar recommendations/or CLAIROL treatment.

BEVERLY KING. Coniulnoi 
HAIR BEAUTY GUILD 
126-132 W c« 4bUt Stre««. New York City
Name.....................................................
A d d r e i * . w _
City. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M> Beaair Shop..........................

lengvai, kaip kad daugelis pa
mano. Jis žengė pimnm ir ki
lo aukštyn, tik dėl to, kad su 
savo gabumais jungė ir did
žiausių darbštumų. .Jis neži
nojo, kas tai yra visokios iš
kilmės, sueigos bei pasilinks-[klausė šv. -Mišių ir priiminė- 
minimai. Gyveno kaip koks (da.vo šv. Sakramentus. Vėliau, 
atsiskyrėlis; visiškai buvo pa- a .1 būdamas EkvMąro prezi-

B y B ruce S tu a ft



g
sizymėjusi mieste dideliuose 
viešbučiuose ir  šokiu svetai- 
nėse. Įžanga bus nedidelė.,

I  ROCHESlER, K. Y. — l 'ra  Jaunimas turvtų kuoskaitlin- 
ėjusios Kalėdii šventes. Suvn g įangiai i ^ y t i s  įr savo drau 
pas imis labai linksmios, nes gus kad ir sveįillltallčius 1>a. 
piram sykiu PiemenSlu} Mi-į rfKvie8tL Suaugusiems šokiai; 
šios buvo atlaikytos naujoje bus senojoje svetainėje prie i 
erdvioje bažnyčioje. Dar prieš įieįuviškcs orkestras speeia- 1 
12 valandą vidurnaktyje di- liai pakviestos nvt iš Kauno.; 
dysis altorius paskendo eiek- erdvę vietą net
Iros ir žvakių šviesoje. Nors dv; svetaines turime remti ri
jau seniau buvo rašyta, kad kt£d 3avo įstaigą, o neiti kur- 
mūsų didysis altorius yra o- jęįtaįs keliais vedančiais Į Ma- 
riginaiiLs ir dar niekur passau- sį™
H jįė  tokio altoriaus nėra, bet 
yiuaittti laiku aš manau bus L. R. K. A.
rinkama paaiškinti kaip jisai SLltKA 103 kuopa pradeda 
atrodo. Tikėjaus gauti pavei- rodyti gyvumo. Organizato- 
kslų. bet negavęs, turėsiu pie- rius Jonas F. Jokšas darbuo-1 
šti paveikslų rašiniu. Altorius jasi naujai pradėtu vajum, 
yra iš medžio padarytas go- kad tildai daugiau narių pri- 
tisko stvliaus, spalva balta ir traukti j šitų lietuvių apdrau-| 
auksinė. Viduryje yra didelis dos įstaigų*. Dvasios vadas!
10 pėdų aukštumo kryžius su klebonas kun. Jonas M. Bak-1 
pilno didumo kenčiančio J ė- žys deda savo jėgas, kad kuo- 
zaus kūnu. Tasai kryžius at- pa veiktų didelius darbus ii* gybė žalių - radonų elektri- -Jėzau neesmi, vertas” . Taip- pilnu maišu dovanų, kuris ap- * 
vaizduoja ne mirusį, bet keri- atneštų garbę Dievui ir Tėvy-jkinių lempučių sudarė žėrin- gi vyrų kvartetas — P. Aki - dovanojo kiekvienų mirę, bet i 

nei. Dieve, padėk jiems atsie- tį gražiausių aukuro reginį, lis, M. Frankus ir broliai Grėi užtat reikalavo nuo kiekvie-’ 
kti savo tikslų 1936 metais. Betlejaus stainelė buvo ap- Čiai gieda “ Tyli naktis” . Si-, no atlyginimo, būtent tai Gal-!

Vyturys klota sidabriniais baltais šiuo putai žmonių priėmė Komuni- nos, tai šokio, tai butuko ir j 
— ------ —  gsniais pašaliais eglaitėmis i r : jų. 'i.t. Kiek t«-u buvo juoko! Dai-J

KALĖDOS GLEVELANDE 'uėlynolni?. len,I»itėmis. Pieri c]lor<)galingasjriedęjrm ą^..uola,šoktą, juokauta ir t .tų

KALĖDOS

Du sūnūs ir tėvas suimti išklausinėjimui ryšium su Prignano nužudymu. Jš 
kairės į dešinę: Tony, Gene ir jų tėvas Joe Lapiccola ir policistas Sol Corsi. Yra 
įtariama, kad Lapiccolai kų tai- bendro turėję Su automobiliniu, kurį vartojo Pri
gnano nužudvtojai.

ėiantį Jėzų ir yra replika ga 
rsaus Lampias (Ispanijoje) 
stebuklingo kryžiaus. Kančios 
akys yra krikštolinės ir žiū
rint išreiškia gyvumų a: ken
tėjimų. Žemiau via bronzinis 
tabernakulis, o viršuj taber
nakulio vieta įstatymui ŠŠ; 
Sakramento su žodžiais Sanc-

PIEMENĖLIŲ MIŠIOS

Clevelando lietuviai katali-tus iš trijų Šonų. Viršus to
yra bronzinis su kryžiumi. A- kai praleido nepaprastai gra- 
biejuose šonuose- tabernakulio '̂ iai šįmet Kalėdas., Nors že 
yra angelų vaizdai skulpto- buvo apdengta sniegu, b< 
liaus darbo moderniško išdir- oras nebuvo peršaltas, 
biino (bas-relief). Nuo vienos Kūčių naktį apie vienuoii- 
iki kitai zakristijai aukso rai- kty valandų vakare erdvi šv. 
dėtiiis yra parašas “ Christuni Jurgio bažnyčia jau buvo p’l- 
Jesum CrucilLvum Ycnite A- na maldininkų. Takai, prie- 
dorenius”  Taipgi šonuose ai-[angis ir  prie vargonų vi- _  
tariaus yra atvaizdai angelų !«ur buvo kupina žmonių. S a - jd e J 0  š® Besuo Bepna- 
gražiame piešinyje (Mūrais). 'Jkoma, kad šiais metais ouvo Prasideda Piemenėlių mi- 
Tasai altorius yra arkitekto į Mjriprasfef didelis susidomė- žios, kurias atnašauja klubo 

F. Lorenz darbas ir Kalėdų iškilmėmis. jnas kun. V. Vilkutaitis. Did-

menėlių figūros,, viduj Mari- brkeatres grojimas, smuikos Kalėdų “Dieduku” buvo Ona 
ja  Juozapas ir Kūdikėlis Jė- gražiausias balsas, solistų gie- Mikei ickienė, Moterų Piliečių 
zus  ̂ Stainelė atrodė natūra- .dojimas, vargonų garsai, visa klubo pirmininkė.

:"ai* tai paveikia lietuvio kataliko šis klubas turi
* Pusę
'Įrantai berniukai lengvais ži- jauti lyg dangus būtų nusvi- ckienė minėtam klubui vado 
ngsniais ėjo iš zakristijos š ta i - 1*?® ant Šv. Jurgio bažnyčios... vauja jau viennolikti-nietai. 
neles linkui'giedodami Adeste 0 sielų perpildęs didelis džiau

.Fideles ir Sveikas Jėzau. Po gamas, 
to pasigirsta širdį žavintis Moterų Piliečių Klubas 
smuikos balsas iš aukštai nuo : Gruodžio 26 d. 1935, Onos 

I vargonų, kur smuikovo V’in- Pečkaitienės namuose Moterų atsilankę 
cas Greičius, o vargonais ly- » Piliečių klubas turėjo savo —

I ’p t'KG TO coakG Tmę VGR.'i Ct* '

k

Bažnyčia ir Betliejus sesu- Sutikdamas Naujus Metus
. . C ik • • , , ! • , “prU^ lU1? : &ų Kazimieriečhi dėka buvo pasišovė. A. Cimaroli, 164 E

po vienuoliktos minis- taip stipriai, kad, roftos tų nanų skaičių. Ona Mikeli-. • -. - - v ’
gražiai parėdyti. Choras bu- 23 St., Chicago Heigkts, su r
yo grąžjąi .išįsilayj^s.. giedoti, 4tikdamas 1936 metns vienuo-

, ,  . | , . . , .kalėdines giesmes. Tik gaila, f • .' 'Man teko dar pa inų karta , „ į ,  ? . ,se namuose, bežaisdamas, rc-kau nedidelis. Cb.oran įeina •
šie: K. Nuveiksite, A. M siū -'v(>)veriu PasisovS- Nugabenu*dalvvauti tokiame maloniame

vakarėlyje. Bet tikrai, kaip 
visos, taip

v naite, O. Atalas, M. Malinau-ii ligoninę .mirt,
ir as džiaugiuos’ , _  ... .. , _! skaitė, M. Vasiliauskaite, S.Gintare L T ’ ----------------------

Georgu
įtaisytas vaikinų ii’ merginų 
per pasidarbavimų Onos Pra- 
nokūnaitės ir Izabelės Kovai
tės, kurios vailcščiodainos po 
namus rinkdamos aukas ir 
pkr visokius parengimėlius su 
rinko $1,336.31 ir įtaisė tų 
puikų altorių, ant kurio auko-

Įėjus į bažnyčių didysis al
in i i us traukė 'ypatingų maldi
ninkų dūmę, nes jo papuoši
mas buvo nepapiastal grasus. 
Žalių -.raudonų augmenų vai
nikais buvo išpuoštos sienos 
altoriaus skliautas ir didelės 
žvakės. Sidabrinės spalvos

Žiulis $v. Jurgio bažn. choras 
gieda lietuviškas' Kalėdų gie
smes. Chorui pritaria stygų 
orkestrą. Pamokslas. Kunigas 
Vilkutaitis nuoširdžiai sveiki
na minių maldininkų su Ka
lėdų šventėmis. Per offėrto- 
riuin Stasė Greičienė gieda

metinį pasilinksminiuių Kalė
dų “ Dieduku” . Nežiūrint ant 
labai šalto oro pribuvo beveik 
[visos narės. Žaista pynaklį, 
bunko ir bingo. Už bingo bu
vo teikiama dovanos. V aišini
mo menu buvo tokia: virin
tas meilus su kmynais, vaisių 
sudėtinis, tortas kavai Ir sal
dainiai. Pažymėtina tas, kaU 
klūbietės buvo Pečkaitienės 
inaloniai priimtos ir vaišina-

ROCKFORD, ILL
Noreika, J. Malinauskas ir A. i LIETUVIAI DAKTARAI:
Keliotis. i ---------------------------8 | — I————

€924 S TALMAN AVĖ.
Nauju Metų laukėme savoj ! ottic® t «i. hemiocic «*<s 
. _ . * | Res. TeL GROvehUl 0«17salėj.

Sv. Petro ir Povilo pavapi-1 Gruodžio 28 d. A. Petrausi- 
joj Kalėdų Šventė buvo pride- kas, lietuvis bučeris, ant So. 
rainai praleista. Bernelių šv. Main St. važiuodamas su sa- 
Mišios įvyko 6 vai. ryto. Kun.. vo. mašina susikūlė su Kita 
Svarlys pasakė pritaikintų pa Buvo nugabentas ligoninėn, c 
mokslų. Linkėjo visiems link- iš ten į kalėjimų. Rap.|
smų švenčių ir liepė ’pasvei-, ______________
kinti tuos, kurie bažnyčion Linksmoji dvasia nevisada

jas patsai pasaulio Atpirkę- į  komis ir įvairiausiai nupin- Noel, kuriai vargonais lydėjo 
jas. Per šias Kalėdų šventes j tomis juostomis buvo išdabi-' jos sūnus Vincas Greičius, 
tasai altorius sužibėjo viso- ;ntos palubės, o abypusiai ai- i Per Komunijų B. Urbšaitė 
je savo grožybėje ir sukėlė i toriaus žaliavo dvi eglės. D au' ir O. Mačiutienė gieda “ O 
nepaprastų. - jaudinantį įspū- . ' —■ ‘
dį. 12- vai. vidurnakty sugau- iška ityk  Kelionių Aprašym us Tų, 
dė -vargonai, choras Užgiedojo j K urie  Y ra  Toli Keliavę  
“ Vidury Nakties”, ai to m u s ; I.
tarnu procesija nešant girnų- i Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “ KELIONĖ APLINK PA- 
rio Jiizaus pavydai, į staine- iSAULĮ” arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-

nealsilankė. Toliau dėkojo už nušviečia dienų. Didvyriška 
j JUOS. I  pabaigą vakaro pasi-,uohi P««><l“ibaviuiQ parapijai pasilikt džiugingu tada, kada 
įrodė Kalėdą “ Diedukas”  su i?er 1935 metus’ diena Pitaa kartaro,J-

DR. J , J, SIMONAITIS
2423 W . MARQUJBTTE ROAD 
GYDYTOJAS ir  C HIRURGAS

Vai. 2— 4 ir 7— 9 vak.
Ketv. Ir  N edėlio tais su s ita ru s

Ofiso: Tel. L A F ayette  4017
Rez.: Tel. H EM lock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS i
GYDYTOJAS i r  C H IR UR G A S 

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

R ezideniijos Ofisas: 2656 W. 69th St
V alandos; 10-12 ir  8-9 vai. vale. , 

Seredom is ir  N edėliotais pagal s u ta r i

Tel. CANal 2345
AĮCTTT GYDYTOJAI: AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:. į j | |  p g WINSKONAS

Ofiso Phone 
PR O spect 1028

Res. and  Office 
2359 S. L eavitt St 

CANal 0706

Tel. CANal 0257
Res. PR O spect 6659

DR. J. J, M A R Š K A S  ® *- P- ZALATORIS

lę, po to iškilmingos šv. M i - [ 
šios. Klebono 'jausmingas pa
mokslas, o choras po vado- ' 
vyste prof. K. Bazio iškilmin- ! 
gai giedojo Joset' Gruber Fes- ! 
tivul Mass, pridedant pleme- j 
nėlių giesmes šaukė kiekvienų ; 
prie karštos maldos. Žmonių • 
buvo pilna didelė ir  erdvi ba- , 
žnyčia. Rašytojas neniane. ! 
kad tiek daug yra  lietuvių i 
Itochesteryje, kati galėtų per- i 
p ildyti šitų naujų Dievo na- [ 
inų. Klebonas visus širdingai 
sveikino su. Kalėdų šventė- į 
mis, o žmonės, išėję, iš bažny- Į 
čios vienas kitam  linkėjo !?n- 
ksmų švenčių ir džiaugėsi ge- f 

resniais laikais.

Parapijcę šokių vakarai
Pradedant sausio 10 d. ir į 

ik i gavėniai kiekvienų penk- ’ 
tmlėmio vakarą bus rengia
mi šokių vakarai jaunimui i’’ į 
suaugūsiem .. Jaunimo Šokių 
vakarui bus naujoje svetainė
je prie oikedroš, km  i yra pa- •

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

H.
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.

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

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

K n y ^ a  spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

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

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

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

č ia  nuplėšti

G erbiam ai •'D raugo” A dm inistracija i:
Siunčiu su šiuo laišku S . . . . . . . .  už ku riuos p rašau  kuogreičlausia

a tsių sti m an  sekančias K elionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KEDJONĖS —  $1.00 
KUN. PR . J. VAITUKAIČIO — J .50 
KUN. J . A- PA U U U K O  — 2.00arba:

Siunčiu $3.50 už -kuriuos a ts lų sk ’te m an visas tr is  K elionių knygas.
M ano ad resas;

V ardąs; Pp verdė -  t . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DR. VAITUSH, OPT. 
tlpTŲVIS

OPTOMETRlCAbLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins ak ių  {tempimą, kuris  
esti priežastim i galvos skaudėjim o, 
svaigimo, ak ių  aptem im o, narvuotu- 
mo, skaudamo, akiu karšti, atitaiso  

1 trum paregystę  ir  tollregj’stę. P riren - 
i g ia  teisingai akinius. Visuose a tsiti- 
į Rimuose egzam inavim as darom as su 

e lek tra , parodančia  m ažiausias klai- 
I das. Spocialė afcyda a tk re ip iam a  j 

m okyklos vaikus. Kreivos akys a ti- 
I taisomos. V alandos nuo 10 iki S v. 

Nedėlioj nuo 30 iki 12. D augely a t 
silik im ų akys  atitaisom os be akinių, 

l Kainos pigla-u ka ip  p irm iau .
Į 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7859

i 25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-j 

ikių akių. Ekspertas tyrimo a-Į- 
|kių ir pritaikymo akinių

3 tr« e t

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

j 1801 S. ASHLAND AVENUE 
! Plati Bldg., kamp. 18 S t

2 aukštas
į Pašte bėkit mano iškabas 
į Valandos nuo .9:30 ryto iki 
,L2 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 | 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra | 
1 i k i i t ų  valandų. Room 8

PHYSICIAN and  S.URGEON 
2403 W 63rd St., Chicago

O FFIC E  HOUB3 
2 to 4 and 7 to .9 P. M-
Sunday by A ppointm ent

GYDYTOJAS i r  CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED ST R E ET 

R ezidencija 66.0,0 So. A rteslan Avė.
V alandos: 11 ry to  Iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso V alandos

Nuo 2 iki 4 ir  nuo 6 iki S vale. 
Nedėliomis pagal su tarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7S20 
N am ų tel. PR O spect 1930 

Ofiso Tel.. PR O spect 6 37?
Rez. Tel.: H EM lock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St.

DR, J. RUSSELL
Letuvls Gydytojas ir  C h irurgas 
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso va’..: 2 iki 4 ir  6:30 Iki 8:30 
Tel BOUlevavd 7042

BR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
a rti  47th S treet

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W Čermak Road

V alandos 1— 3 ir  7— 8 
Seredom is ir N edėliotais pagal su ta r ti 

R EZ ID EN C IJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas R E Publič  7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 
1157 ARCHER AVENUE

Tel. V IR ginia 0036 
Ofiso vai.: 2— 4 i r  6— 8 p. m. 

N edėliotais pagal su ta r tį

GYDYTOJAS i r  C H IR UR G A S
2158 W. CERMAK ROAD 

V ai.: 2— 4 i r  7— J vai, v a k are  
Ke.tvergais pagal su ta r tį  

RES. 2136 W. 24th ST
Tel. CANal 0402

l R ?  K  ATKDČIONAS 
r  
1

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

Vai.: 2 ik i 5 popiet, 7 ik i 9 vak . I 
N edėliotais pagal su ta r tį

Phone Hemloek 2061 į
DR. JOSEPH KELLA 

DENTISTAS 
65^8 So Western Avenue

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

DENTISTAS \  
1446 SO. 49tb CT.. CICERO, 

Uar.. Ketv., ir Pė tn . 10-9 vai; 
3147 SO. HALSTED ST., CHICJ 
Paned., Sered. ir Subat. 2— 9 vai

D ienomis Tel. L A F ayette 5793 
N aktim is Tel. CANal 0402

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare  
Seredoj pagal su ta r ti

Tel. Ofiso B O Ulevard 5918—14 
Res. V IC tory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vftl. nuo 1-8; nuo 6:30-8:80
756 VEST 35th STREET

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

OR, CHARLES SESAL D R .M A U K M H N
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos

CHICAGO, ILL. 
Telefonas M I ^.way 2389

OFISO VA 
Nuo. 1.0 iki 12 vai1 

vakaro  Nedėlioja 
v a i po 5>fetu ir o 

Iftoflr

ŪDOS-'I'n. i tg) » m 19 ’fel 15 
iki

GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 

463? SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0894

i Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgu 

OFISAS IR  REZ.
2519 West 43rd Street 

V alandos: Nuo 9 i k i '10 rytaln
I 1 k * popiet — 6 iki. 8:80 vnfc 
j • ’ -•><.- •>'

Tel. HEMlock 5524 
Į Dienų ar naktį

V u! a n d o s ; J —- t  it4'
7~-9 vaką-iais

)

X ■- w
1

DR, C. A, O ’ 
j GYDYTOJA IK CHIKLRf 
• Off.. 2408 West 63rd St 

Res.: 6000 S. Campl



VIETINĖS ŽINIOS f 23 PI., užsirašė “ Draugę. *,'vyks vasario 2 d. 6 vai. vak. [bas neseniai sutvertas Ir dar- 
• metams. Ateinantį pavasarį ji | V”isi iš širdies darbuojasi, kad buojasi smarkiai. Kun. AValter 
i rengiasi aplankyti LięhiVę, o'surengus gražy vakarų. O. Ž. 'Urba sutvėrė šį klūkę Ir dar- 

Gimi- 3°s duktė Kastancija, Aušros! ---------- -— - — -  j buojasi su jais. Vytautas Ra-MARQUETTK
Liet. Am. Piliečių kHibas laidines, pažįstami ir kaimynai' Vartų parap. choro narė, ren-' Keistučio kliibo metinis su- • jumis yra pirmininkas ii

PARK. — <Antailų 'Razbadauskų.

i jos arkivyskupijų, paskirta: 
v i karu prie kun. J. Karaliam 

j&v. .Jurgio parapijoj, Shenan- 
. doah. Pa,

kė priešmetinį suarinkimę kviečiami atsilankyti į tas pa- 
grtiod. 29 d. 1935; m. parap. maldas. Velionis buvo nuoia- 
svetainėj. Tarpe komisijų ra -1 tin isD rau g o ”  skaitytojas.
port ų buvo šie: Parkų ištai
symas ir ir gatvėkarių trans- j 
;x)rtacijos pagerinimas važine j 
jaut į vidumiiestį. Kova yra 1 
vedama ir išrinktoji komisi- > 
ja tuomi darbuojasi. T aksų: 
klausimas buvo pakeltas, ir 
buvo raginta nesti taksų Bi
las klubo valdybai, daryti 
skundų, kas kaštuos 60c nuo 
bilos. Klubo šokių vakaras į- 
vyks sausio 5 d. Komisija ra
portavo, kad jau vissąs yra

Rap.

CHICAGOS MOTERŲ KLU
BAS SURENGĖ GRAŽŲ 

VAKARĄ

| KUNIGĮ! PERMAINOS
Kun. P  rampai ius, buvęs ftv. 

i Kazimiero parapijos Phiiadel-1
i phia, Pa. vikaras nusikėlė i • 
Dayton, Oliio, klebonu, kur: 
pirmiau klebonavęs kun. B is-, 
trans pereitų vasarų išvykęs Į 
į . Lietuva jr fenai ausi i iki*- '

giasi įžengti į naujų luomų, i smukimas bus nedėlioj, sau-i ra r eina savo pareigas
--------- I«b  3 d., Jlolly.woo<]..svetainėj,| šv. Baltrnuiiajuus kuras <la-

- 417 W. .43 St., 12 vai. dienę., |)ar )a |)aj darbuųjasi su ope- 
Mėuesines galėsite užsimokėJrete “ Bailus Daktaras” , ku- 

įti nuo 10 vai. ryto. Yra pa- ;ri„ neilži|g0 statyfi SCv 
WĖST SIDE. — Jonas ii geidaujama, kad visi nariai noje Stanislovas Žylius Jaru.

Marijona Krušai, 2J45 W. 23 atsilankytuinėl, nes bus daug artistus ir artistes ir la- 
Pl. gavo kalėdinę dovanų ne svarbių tarimų. ;bai geraj seka,
nuo Santa Cinus, bet nuo Gar-, B. Rudgalviūte, prot. rast.

GAVO KALĖDINĘ 
DOVANA

Gruodžio 28 d. 1933, Kalėdų nio — mergelę. Motina ir du- 
proga Chicagos Moterų W  yj*  geroje šveikAttje, %  
bas surengė gražu savybės ;h&tŠL šv. Kryžiaus ligoninėj.

Visiems Chicagos Federaci
jos skyriams ir visiems cen-

vakarų puošniam U’indemieie I kambarys 409, lietuvio d-ro trams ir draugijoms, visiem.

gerai sekasi. Žymesne? 
roles turės — E. Burblūta 
Juozapas Matiiiėnas, Jr., Vy
tautas Rajūnas, 8. Žylienė i* 
A. Bukanuūtė. Artistai šiow 
operetėj mokinasi per kelis

viešbutyj. Susirinko ap«? 150; Kadzevičiaus priežiūroj. Jo-j veikėjams ir darbuoiojaniH s, „ ( ^ 1 ^  ir prižada nustebinti 
Chicagos žymesnių profesijo-: nas Kruša yra Aušros Vartų ■ pranešame, kad Chicagos Fe- žinones> 
nalų ir  biznierių, kurie buvo .P ^P *  komiteto narys, augi- j deraeijos apskričio susirinki- ; 

prirengta. Astuoni gana geri vieil kjūbo narių svečiai, ina £raž¥ siine,i Kenoldę. Jo- i mas įvyks sausio 8 d. 1936 m.. ’ a# <>& o tu pranešt, kad 
praisai jau prie komisijos, ir  .y ^ į  smagiai linksminos prie nas riiclŽiuojasi, kad J. M. pra- į 8 vai. vakare Aušros V artų ’JuozaPas a ulenas, Jr., jau-j 
g ra muzika nusamdyta ir L t-jger0H orkestros. Uotas Krušas, Šv. Jurgio pa-j parap. svetainėj. Tame susi-j veikėjas, užėmė savo te - .
Tikimės, kad. baliaus dalyviai e . Jrap. klebonas yra jo dėdė, o Į rinkime bus daug dalykų sva- vo krautuvę,
bus patenkintu >  • Ap1© 11 vak visi svečiai bu- ; ĮO žmona Marijona (po tėvais1! rstym ui ir naujos valdybos; Sako, kad turi visako dėl

Ritino valdvba išnnkta ta V0. kviesti 7 ^ arie° iaut1, Sta',Pocaitė, žemaitė) didžiuojasi, * rinkimas. Visi būtinai turit i vartojimo ir kviečia visus lie- ; 
lai gvvomis gėlėmispati šiems metamu: pirui. A.

J . Malinskas, nut. rast. A. Sa-
I  v. .v. tv »• • vieia ouvo rezervuoia. m e s 1.moska, įzd. V. Dirgelis ir f u t : , . . i30S pusbrolis.

i valgant Bielajaus grupe su- ;tvarkoje 
keletu lietuviškų šokių. _

; Kaimiečiu kvartetas ir akor-: įtuhs atsilankęs i klubų pas... . .
I  1 : , Sdimstas Norbutas taipgi link- jsakė prakalba ragindamas Ke- . • _ . . ,. lamino sve-cius. Baigiant vaka-!tuvius organizuotis i civiimesT. . . , , , . . . į. .. . . tnenę visi kartu dainavo ivai-organizac-i jas apgvninnn savo’"

papuošti. Kiekvieno svečio !Jrirgio parap 
vieta buvo rezervuota. Prieš

kun. A. Valančius, šv. (būti susirinkime, nes reikia tuvius iš VVauk

la š t  A. Oškeliūnas. 
Viet. klebonas kun.

tegano ir jo pa-
vikaras, yra j išrinkti gera valdyba, kuri ■^j^tamųg jg kitų miestelių ac- J
Taigi viskas i galėtų gerai darbų atlikti ar- Įsilankyti pas jį.

Rap. iba savo pareigas pilnai pildy- j j j nkim Juozui pasisekimo.
------- - i ti. Tai mūsų katalikų šventa 1 Korespondentas į

P ranešim ai pareiga.
A. Valančius, pirm.

BRIGHTON PARK. — Ur
nas daineles ir  galų gale su- |stė Saldžiausios Širdies V. J. 

Kamavo Lietuvos ir Amerikos -No. 1 laikys metinį susirinki- 
ATM nfTDfĖSŠVr.M I6IOS!’liu,Ilus’. Pritariatlt P,anu J - !«» k ė l io j ,  sausio 5 d. 2 vai.

teisių. A. J. M. i VVAUKEGAN, ILL,
“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
Steponavičiui. po pietų* įjarapijOs mokyklas

Visokių pų^iėiųiųių rasi ‘«-JKAIP PARŠIUKAS...
rpe mūsų jaunuomenės, v lėni

BBIDGEPORT. -  ŠeSUdie ' Vaka™ ren»imo . konusiję ! kam bly . Malonėkite į . la ik»:JoSia teatrus, kiti koncertus ape'
sausio 4 d. 7 vai. ryto Šv. 4 ' idar6 S darb5f"» klūbo Pnbutl> nes V™ d ^ g  M  «P- įrengia i t  taip visados yra už- j « .« « .  sako. i«,d Trinia muer

iki: Kazanauskienė, Strikolie- tarti. Taipgi kurie esate p a - a ,?  d m - lVynaj5 yra t®rtau^ "  vaistas susiip-
T .  y . v  -  - n  , x . . _ ifU em ę. S \ .  n a i i r a m i e j a u b  u i  u  . ė ju s ie m s ,  nepilnai a u gan tiem s vaiku-

ne n* Gapseviciene. jsilikę su. mokesčiais, malone- ,»,a4jnio klubo artistai pereitų 1 ̂ iams- Jo sud«unvs daiys y ra  ge-
Ieva Lukošiūtė įkite užsimokėti. Yra prašomi į l o g g  gražų veikai? va- ^o“3' ^ ^  ooo1̂ ^

_ -  č ■». t  *■ »♦ I p rasto  apetito , galvos skaudėjim o.Maina s Baby

ni. sausio 4 o. i 
Jurgio parap. bažnyčioj įvyks 
atmintinės šv. Mišios už a. m.

ANTANAS
STANKEVICH

M irė ksukIo  I <1-. lu3t» m.. 
7;Sd vui . vakare , su laukęs 3s 
m etų  nrnAiaisr. ,

JL A ntanas gitn,'- P iflston  
ppnnsy l vanta.

Paliko didcUanio nu ilU d liv  
savo mylim:; m oterį P ranciš
ką. po tėvais V iscont. moU- 
nėtę  C rftj l , , 2 seseris : P run- 
ri&ka E inik is ' r  Maxd<*len« 
iv ic jim an . hroi} PranciAky ir 
daug  k irų  gim iniu.

KUnas pašarvo tas 46ti5 S. 
H erm i tago Avė.

L aidotuvės įvyks Aeštadienj. 
sausio  4 d. 13 J. F . E udeikio 
koplyčios 8 vai. ry to  bus a tly 
d ė tas  f šv. K ryžiaus parap. 
bažnyčių, k u rio j jvyu« gedu
lingos pam aldos už- velionio 
sielų. Po pam aldų bus nuly
d ė tas  j Sy. K ozknlero kapines.

Nuoūtrdžiai kvivčtam c visus 
gimines* d raugus-ges ir pažy- 
s tn m u s-as  da lyvau ti šiose Jed- 
do tu  vėso.

Niilifulv: Motcri?*. M otinėlė, 
S e tery -, B roliai i r  Giminės.

l-aidolo^iij d irek to rių*  J. F. 
E udetkis. Tcl. YAHds. 1741.

VEST SIDE ŽINELĖS
| atsivesti nors jx) vienų naujų j ,
Į narį. Įstojimas visai prieinu

[“ Athletic klubuir\  kurio eta- jtctl Sr <erM . a tsa k a n tis  va istas  Sei 
o. Pakelta, nut. ražt. | r,)#s yfa pinigų

įstatymo naujos u gym” . K lu

Bov” .

inas.
Pelnas ėįo naujai sutvertam i d08 “ wvr U tum o,1lT “ g e r u m ų  sąryšy * “ “ “ .i į BU vidurių  neveikim u. M alonus \a r -

Viena ai na 12 žuvo. Naujų 
Metų dieną pasižymėjo nelai
mingais su automobiliais at- 
sitįkimais. Vien?) diena žuvo 
12 asmenų: S Cbicagoj, o I

Kun. Juozas Baltrūnas, «i-!Cook apskrity ir  vienas Uigh- 
sikėL-s iš Quelc! arkivyskn- land, InxL, į pietus nuo Tfam- 
pijos, Kanados, į Pbiladelphi- mendo. J

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšie;

lų ir Grabnamių
panunk-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohicagoj

■Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesniu Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

i^ųnislovas ir  Pranciška Li 
nau|cai iki šiol turėję cigarų • “ h R i g h t O N  PARIC — Po I 
ir tabako krautuvę, dabar a-1 dviejų savaičių šv. Misijų bri- j 
lidare naują* biznį 2335 B. Le- Į ghtonparkiečiai labai gražiai 
a v itfS t. Per Naujus Metus | prjreiwė savo širdis ir ' 
bnvoT4Grand Openin
niau tn vieta vedė Ignas A u - !

Per Naujus Alėtus pnrerigb savo širdis ir ste- 
*s'e" las šv. Kalėdoms. SkaitTlngai

k.štuolls ir Kazimieras Kava- 
liausktts. Jiedu dabar rengia-

atsiiankė į Bernelių gv. Mi
šias. Choras pritariant inoky- 

| klos orkestrai labai puikiai 
si išv y ti Žieminių vakacijų. j netuviškas giesmes.
Linaus^ai užsirašė “ Draugų”  i k u r i o s  §i r d į  d ž i u g i n o  t r a u .  

už kurį mokės po 18c savai- įg  į argtos maldos prie
teje. J (Kūdikėlio Jėzaus.

Marijona Mikšienė, 2241 W.
į - / .  ■ . . 1 Gerb. klebonas Briška pa

sakė gražų pamokslų, su lin- 
! kėjimais visiems linksmų šve- 
inčių. Prie šv. Komunijos pri- 
lėjo kuone visa bažnyčia, 
p Tiktai vienas dalykas su- 
iiūdnino mūsų šv. Kalėdas. , 
Tai tas, kad kun. A. Valan- I

LIETUVIŲ LAIŠKAI CHI
CAGOS PAŠTE

906 Kumskint* Cicilija
907 Nowak Rose
910 Tekęrrs Mrs. Petronėlei i

PADĖltONĖ

PRANCIŠKA POCIENĖ 
(Po tėvais Statliaitc)

Kuri mirA <»rurxJ2io 21 d., 5 vai. popiet, ir tapo palai- 
dohi Gruodžio 26 d., .1935 m., o dabai ilsis Šv. Kazimiero 
kilpinėse amžinai nutilus ir Tilptit-d.ania atidėkoti ‘ tiems, ku-

■fr .suteikę jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų i tą 
neišvengiamą aražinj’liės' vietą,

Mc.s atmindami ir apgailėdami jos piasi&iliniiną Iš mūsų 
’arpo dėkojame mūsų dvasiškam, tėvui klcb. kuli. Vaiėūnui, 
kun. Klevini ir kun. .Juškevičiui, kurie atlaikė įspfjdinga.s 
pania’da-s už jos .-adą. ypatingai dėkojame kleb. kun. Vai- 
l'ūp.Ui. už pru£jil;?nrą paiuokslą. už priėmimą iš namų ir pa- 
lydė.jnną. i kapus. Gerbiamasis Tėveli trūksta nuims žodžių 
išreikšti savo dėkingumą už tokį Jūsų prielankumą, mūsų 
nuliūdimo valandoj.

ri'-kojamė 6v. klišių aukotojsims. gėlių aukotojams jr var- 
gųnininkui A. .Mondeikai. pėkojame seselėms ka?.imierietėn,s. 
už 2.1'j-aU pHpuoš'irą njior.'žius. Dėkojame laidoturių •b'rek- 
toriui A. Petkui, kuris savo geru ir mandagiu )iatari)avinui 
gatbingaį nulydėjo ją į ajožinastĮ. o mums palengvjno per- 
kyslt ni.!luidLmą ir. rū[»..-sė- <>. Dėkojame grabu,šiči-ms ir vi
siems. kurie paguoJ-- mns mūšy nuliūdimo -.Zaūdoje ir pa- ' 
galios 'iėkojame v»s,-ue> k. .‘••lunse žm.menis:
o tau, a. a. >k t. .d Dievas suiti-fei.. amžiną atils,.

čius turėjo mus apleisti. 
paskirtas Šv. Jurgio parapi-

|j jai vikaru.
Parapijonai pasitarę su kle

bonu A. Briška, jungia milži
niškų bankietų išleistuvėms

I mūsų kun. A. Valančiaus. Į-

Nu’nni S»Įn .
P n - . y ,  t , -  ^ > ) į , ! r y \

V '> '.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitu ir tikrą _ . ,

Buy gloves with what 
it savęs

N erelk m okėti 56c. u i 
dao'.ų mostj. L lstorlne To- 
o th  Paate gaunam a po 25o. 
Tėmyk. ka tp  gera i JI vei
kla. J*  varto tada inos pe< 
m etus su tau p a i |S.tt.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
THE GOOFUS FAMILY
^VjELU.V/EU- , ms? ^ oofdsT i  mig wy
ADP Y/UAT MtGK'f NoO 
BE POiDS KERE irt 

L-nms h o t e u ?

Joseph Triner Oompany, Chicago

L A I D O T U V I Ų
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

E U D E I K I S
ir

T Ė V A S
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8 3 4 0

L A ID O T U V IŲ D IR E K T O R IA I
1 Nariai C h ic a g o s .  Ciceros Lietuviu Laidotuvių

Direktoriy Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. Liulevj w 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

Q D Mo7ailro 3319 Utaanica Ave-0 . r .  ITIalblM Phone YABds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus
J. F. Raižius

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

668 West I8th Street 
Phone CANal 6174

PAGELBSTI JIEMS JGYT 
NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE su stip r in a  nervus, p a 
taiso  ap e titą , stim u liuo ja  p rie  no rm a- 
HSko veikim o v iršk in im o organus, už
tik r in a  ram ų  m iegą, ir  pata iso  abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau  y ra  varto jam as 
per 45 m etus, p e r tą  la ik o ta rp i jis 
jrotiė esąs labai pagelb ingas stlpuiem s 
ir liguistiem s vyram s ir  m oterim s. Ne 
praleiskit, n e  pam ėginę NUGA-TONE. 
P a rs id u o d a  visose valstlnyčios*-. G au
k ite  t ik rą  NUGA-TONE. nes joks  k i
tas va istas  ne a tn eš  to k ią  pasekm tą.

Nuo užkietėjim o im kit— UGA-SOL 
—  Id e a lą  L luosuotoja v iduriu  25c ir  
50c.

C M Clriidne 718 VVest 18th streetU. ITI. OnlilIflO Phone MONroe 3377

1. J. ZolH 1646 West 46th StreetH Phone BOUlevard 5203

r  Cllfloilrio 4605-07 So. Hennitage A ve.B
J .  r .  tUOuIKIS phone YAEds 1741—1742

Latbawi P7 ir West 23rd Place||£ j] 0111111 jPhone Canal 2515 Cicero 59271

S. C. Lascli3wicz Pho"e p u i k u m o  ■ IIIIIIUniUL arba CANal 2515

AMBULANCE PATABNAVTMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S  

Yards 1741-1742

Bv H. T. Elmo



Perversmas Vajaus Lauke
Šemetulskis Grąsina Staniuliui, K. Šerpetis 

Pralenkė Septynis Vajininkus, Keliotis
Vejasi Aukškalnj, Sutkus Pralenkė 

Du Vajininkus

Su 1936 m. pradžia “ Drau- j Rytuose moteris susidomėjo 
go”  vajaus lauke įvyko dide- žymi y o{en) S?1unffos vd  

lis perversmas. Iš s e p t y n i , ! ^  R  MicifinienA $  Npw 
vajiniuką, kurie smarkiausia CoM ) ra5o vajalls
fe b o  senųjų melų pabaigoje, {vedgini <.Pirnlian pasižadė-- 
^augiausiai tašlĄ laimėjo: Še,-au djrbti <«Dtu>1)taillkni» kn 
metulskis iš Cicero, Šerpetis '|rį p)atjmi dang Be(. 
iš Nortli Side ir Keliotis i š lvajans proga neatsisakail pa_ 
Bockford, Dl. Pinnasis, prale- L idaTbno(i h. , .Draugwi» bei 
ukes Gilienę atsidūrė antrojoj <.Laivui». Kiėkvieao sąmoni- 
vietoj ir pradėjo grasinti S ta - ' bei mo_
niulini, kuris, gelbėdamas sa- tprs pareiga bfidais dg<
ve irgi pasivarė pirmyn. Šer- k -  kad mfiRn Rpallda 
petis, pralenkęs septynis v a -1 kataHkigkop dir.
jininlras, atsidūrė netoli Gi- ĮVfl spandos' atžviigiQ Pusėti- 
lienės, užimdamas trer-ię v i e - L ;  ap]eista„
tę. Straukas taip pat žymiai I Linkime Miciūnienei sekmi- 
pasivaiė pirmyn. Jis pralen-|ngOS darbuotės tairi “ Darbi 
kė M. Šimonį ir savo kolegę Įnįnko» taip ir  
Kunieką. Žiūrėsime, kas to
liau dėsis. Visiems vajinlnka- 

patariama budėti, kad ku-

.Bkje.

m.'
ris nors iki šiol, turėjęs ne 
daug taškų, nepadarytų sur 
piyzo, kaip padarė nortlisi

Tolįau teiraujautis surandi, 
kad skaito tik bedieviškus 
laikraščius, o “ Draugą”  ir 
“ Laivą”  paskaitą kaip nors 
dykai sugriebę. Ir  visgi gi-’ 
riasi esą geri katalikai.

Taigi tokie geri katalikai 
su katalikiškais laikraščiais 
taip elgiasi, kaip viršuje mi
nėtas kareivis Petras su li
kusia duona, tai yra katali
kiška spauda naudojasi, tik 
pripuolamai. Tokie katalikai, 
nei nesijnnta, kad augaudinė- 
ja. save. Taip ilgiau tęstis ne
gali. Visi veikėjai, vajinink'ai, į 
katalildškos spaudos rėmėjai 
prisidėkime prie išblaškymo 
tos kreivos nuomonės. Rap.,

mėratos $6.00, kuriems nepa
togu gauti per išnešiotojus, 
gali pasiimti patys iš tų krau
tuvių.

KATALIKĮJ VEIKIMO KUR
SO ATSIŠAUKIMAS

LIETUVIAI:
Tūkstantį ir vieną klau

Simą. kasdien Jums gyveni-i d ..g sndarydavo plgu 
mas iškelia, ir Jūs turite ne Motina nežinoio
tik apie juos galvoti, bet į plgšikai 10(M) svanį
juos atsakyti, juos išrišti i r |seifą R  pelikan Brothers kil.

basų dirbtuvės ofiso plėšikai

Motina nežinojo, kad sūnus, Nepažino savo automobilio, 
plėšikas. Policijai pavyko su-1 George J. Seaman, 636 Jud- 
imti Tomą Tsieouris, 19 m. j šou avė., Evanstone, pasista- 
amž., 4619 W. Adams St., ku- jtė savo automobilių prie nu
ris prisipažino atlikęs 35 plė- jinų: Kai reikėjo važiuoti, Sea- 
Šimus. “ Aš esu vyriausias iš j man jokiu būdu savo auto- 
septynių vaikų” , sakė plėši- pnobilio raktu durų negalėjo 
kas, “ ir mūsų šeima gauna I atrakinti. Pašaukė mekaniką, 
pašelpą. Norėdamas parodyti'
motinai, kad turiu dalinį dar
bą, kas šeštadienis jai par- 

i nešdavau pėdės po 15 dol.”

Relyfe dirba nepiliečiai. Iki 
šiol niekam nė į galvą neatė
jo patyrinėti Illinois fimerge- 
ncy Relief Commision perso
nalo asmenų pilietybę. Dabar 
pasirodė, kad pildomojo seki*. 
W. S. Reynoldso privati se
kretorė Gertrude Hopper yra

kuris puse valandos darbavos, Be *^° krašto, bet Anglijos pi- 
bet durų neatrakino. Tada. liet6* Vadinas, svetimšalė tu- 
Seaman įsakė mekanikui iš- Šiltą valstybės apmoka- 
mušti durų langą. Tik kai- vietą.
Seaman įsėdo automobilių, Į LIETUVIAI ADVOKATAI: 

cad automobilius nepamate, ------- -----------------
c . . .  „ Telephone:Seaman turėjo užmokėti1 K

tai neatidelauodaini.
Žmonių grupė: keletas ku |.v • v. . nnn 55 i- išsivežė 1,000 svarų svorio sei

.P
nuostolius,

ATSIMINKIT

taip 
Draugo”  va-

KATALIKIŠKA SPAUDį 
PLATINANT

dietis K. Šerpetis. Bravo Šer-1 Kartas nn° karto vaikščio-
jant namai nuo namo, ,sennv-peti!

Antros vietos, t. y. mažes
niųjų kolonijų vajaus lauke 
taip pat su 1936 m. Įvyko <fi-1 netr8ksta nei dzūke,in. 
dėlių atmainų. Rockfordietis

na nuo šeimynos surandi žmo
nelių iš visų Lietuvos kaime
lių — žemaičių, augštaičių,

Keliotis vienu sykiu pralen- j > 
kė du vajininkus ir  pradėjo į 
grasinai Aukškalnini. Sveiki-; 
name Keliotį ir  linkime dar 
smarkiau pasidai'bnoti. savo I 
kolonijoj.

I Vaukeganietis A. J. Sutkus,’ 
kuris savo mieste i r  Lake ap- į 
skrity yra stambi politinė f i-< 
gūra, pralenkęs Povaitienę irĮ

Brighton parke teko susipa 
žiniti su tikra dzūke, kilusią 
iš Talokio k., Miroslavo par. 
po tėvais Teresė Selickaitė. 
Ji dabar moka ir žemaitiškai, 
nes turi vyrą žemaiti Igną 
Kukutį, su kuriuo gražiai su
tikime gyveną. Daug kalba
ma apie maišytas moterystes, 
apie pragaištį mūsiškių vedy
bų su svetimtaučiais. Bet kuo

Užstojo Nauji Metai. Dau
geliui su senaisiais metais 
baigėsi “ Draugo” ir “ Laivo” 
prenumeratos. Visi kviečiami 
tapti uolesniais katalikiškos 
spaudos rėmėjais ir  palaiky
tojais.- Tą uolumą parodysite, 
kai be vilkinimo laiku užsi
mokėsite prenumeratą. To
liau savo uolumą: parodysite, 
jei savo pažįstamus, giminesl 
ir kaimynus prikalbinsite už
sisakyti katalikišką laikraštį.

Darykite kaip štai šie:
“ Nenoriu susivėlinti, siun

čiu užmokesnį už “ Draugą” 
$6.00. Mrs. P. Vaitkus, 10713 
Wabasli avė., Chicago, UI.”

nigų. gydytojų, advokatų ir 
literatų, susispietusi L. K. K 
Federacijoje, besirūpindama 
mūsų visuomenės gerove, pa
sirišo įsteigti: “ Katalikiško I 
Veikimo Kursus” , kuriuose 
būtų nagrinėjami svarbiausie
ji  tautinio gyvenimo klausi- > 
mai.

Tas kultūrinis, daug gero 
žadantis darbas prasidės 1936 
metais sausio 8 dieną.

Vieta parinkta: Chicagos 
Aušros Vartų mokyklos kam
bariai. Tęsis trečiadieniais 
nuo 8 v. v. iki 10:00, pra
dedant sausio 8 d. baigiant 
kovo 4 d.

Kursantai turėtų užsiregis
truoti — “ Draugo^’’ ofise, 
2334 So. OakLy Avė., Chica- 
gx>, Dl. arba savo parapijų 
klebonijose prieš s a u s i o

fą, kuriam buvo $1,399 pini
gais, $451. čekiais ir $500 Bo
n a i s .

REIKALINGA 'MERGINA 
Reikalinga jauna mergina pagelbėti 
prie lengvaua namų darbo. Gyve
nanti 63rd ir Kedzie apylinkėj. No
reika nakvoti.

TeL HEMlock 1281

BOUlevard 2800 
Joseph J. Grnsh 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

PARDAVIMUI TAVERNA

Vrublįauską, prie savo tašką 'met dzūkė išteka už žemaičio, 
glėbio; dar pridėjo tokį laiš- J tai tokia maišyta moterystė 
kutį. “ Tai tik pradžia mano yra pilnoje tvarkoje, 
darbo Waukegane. Po Naujų i Pirm negu toliau rašysiu a- 
Metų parodysiu, kad Waufcc- pie kitokius patylimus ‘Drau- 
ganas nė kiek neatsilięlta nuo igą’ užrašinėjant, priminsiu a-
kitų  kolonijų” . Linkime J. 
Sutkui pasisekimo.

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago
S. Staniulis, kl. F 
V. Šęmetiilskis, kl. F  
Ag. Dilienė, kl. F  
K. Šerpetis, kl. F.
S. Straukas, kl. F  
A. Kunickas, kl. F  
M- Šimonis, kl. F (De 

troit)
A. Stulginskas, kl. 
K. Gaubis, kl. F  
V. Rėkus, kl. F 
A. Bacevičius, kl. F

Įpie patyrimą iš gyvenimo Ku
isi jos kareivių prie caro. Tai 
j buvo garsioj tvirtovėj Kronš- 
į tadte. Laike “ smotro” komi- 
! sija iš aukštų oficierių, kapi- 
• tonų, generolų klausinėjo ka- 
I reivių apie jų reikalus. Karei- 
! viui Petrui Snyrkai buvo to
kie klausimai: Kaip sekasi 

' taniąuti, ar viską gauni iš 
i valdžios. “ Pioh-” atsako1, kad 
gerai viskas klojasi, kad pa-

5,350 
3,UU0 
2,700
O s

1 650 f tenkintas viskuo, kad mokes- 
ties gaunąs po 50c mėnesį. To
liau oficieras klausia, kiek 

F  6751 duonos gauna. “ Piotr”  atsa- 
4501 ko, kad 3 svarus dienoj. “ Ar 

tiek užtenka tau'?” klausia

1,600

8001 
900

Arba, “ Širdingai dėkoju jums, 
kad siuntinėjote “ Draugą” , | (Jau.) 6-tą dieną, 
nors prenumerata buvo išsi-1 Lietuviai: pasitikėkit 
baigusi. Šiuo sykiu siunčiu
$5.00, o tolimesniam laikui 
prenumeratą atnaujinsim per 
agentą. Viso labo velijantis S.
Gužauskas, Kenosha, Wis,”

kad
tie Kursai bus Jums įdomūs, 
malonūs ir  naudingi. Nuošir
džiai kviečiame Jus gausingai 
juose dalyvauti.

KUN. A. P, MARTINKAUS 
PAGERBIMŪBANKIETAS
Ateinantį sekmadienį sau

sio 5 d. įvyks tas seniai lau
kiamas banltietas kun. Mar- 
tinkaus 15 metų kunigystės 
sukaktuvių paminėjimo ban- 
kietas Shoreland viešbučio 
gražiame Crystal Bali kamba
ryje, Chicagoje.

Bilietus galima gauti ir vie
tas rezervuoti; .‘Draugo^ red. 
Canal 7790, Biįdgeporte Gudų 
krautuvėj, 901 W. 33 St., tek 
Boulevard 2426, pas komisi
jos nares: B. Balienė, telef. 
|Wentworth 0418, B. Bytau- 
rtienė, Englewood 7247, Town 
: of Lake Kinčinų krautuvėj, 
) Laf. 5469, pas Mališauskus, 
iRep, 3411, Marųuette Parke 
pas dr. 'J. P. Pošką. tel. Hem- 
lock 2374. Rengimo komisija

Pnrsiduoda tavei-nn. Biznis gerai iš
dirbta. Priežastis pardavimo, staigi 
bga.

Bos 243 
“Draugas”

2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocahontas:
Mine Run . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.75
Lump, Egg ar Nut . . . . . . . .  6.00
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

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

Tel. KEDzie 3882

HIGH GRADE NORTHERN  
I1JJNO IS COAL

B est su b stitu te  fo r  P oca lion tas: 
M ine R un . . . . . . . . . . . . . . . .  S 5 .75
Lum p, Egg- o r N u t . . . . . . . .  0.00
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

D lrec t from  th e  M ine. —  2 ton  
jninirnum .

Call D ay or N lglit .
KEDzie 3882

MALONUS LAIŠKAS

“  Šiame laiške prisiunčiu 
$6.00 už dienraštį “ Draugą” 
1936 metams. Esu senas ‘Drau 
go’ skaitytojas ir savo gyve
nime su juo nesiskirsiu. Lin
kiu laimingi) Naujų Metų 
“ Draugo”  leidėjams ir  rašy
tojams. Andrius Baranauskas, 
W. Frankfort, III.”

“ ŪRAUGŪ” STŪTYS

Kat. Veikimo Kursų Vardu ir pats celebrantas kun. An- 
Kun. M. Urbonavičius, M.I.C., | tanas laukia savo draugų a t

vedėjus. įvykstant į .';as retas iškilmes.

DRAUGO”  IŠNEŠIOTOJŲ IR PLATINTOJŲ 
1936 M. SAUSIO MĖN. 

K A LE N D O R IU S

PETER ZABELLŪ
LIETUVIS ADVOKATAS

456 W est 63rd Street
te le fonas W EN tW orth 8713 
valandos 5 ik i 9 v a k ara is  

m ieste  111 W . W ash ing ton  St. k&mb.
757, te le fonas STAte 0917.

LIŪY &  PETRAITIS
Lietuviai Advokatai 

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JŪHN B. BŪRŪEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(M etropo litan  S ta te  B ank  n am e)
V alandos kasd ien  n uo  9 Ud 5 
Panedėlio , Seredos Ir  P ė tnyč ios  

v ak ara is  8 Iki 9 
T elefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. KockweU St. 
Telefonas R E Public 9000

BRIGHTON PARK. — Die
nraščiui “ Draugui”  į talką | 
stoja šie biznieriai: Viktoras I 
Šlapikas, 4140 So. Maplewood ’ 
avė., Stanislovas Kaminskas, J 
3953 So. Rockwell St., Anta- Į 
nas Tebelskis, 40.18 So. Rock- 
well St., Pranas Smilgis, 4053 
So. Maplewood Avė., M ik olas 
Vertelka, 4406 So. Talman a- 
ve., Petras Kromelis, 4442 S.

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

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

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

ofieieras. “ Užtenka, o kariais .Talman avė., Kazimieras Jac- Į
dar ir  lieka” , atsako Petras. 
“ O ką darai, kai lieka?”
‘ ‘Vėliau suvalgau ’ \  atsako- 
Petras. Tuo ir baigėsi klau
sinėjimas.

Belankant lietuvių šeimynas 
spaudos reika-

Sheboygan, Wis. I lais, tenka pasikalbėti apie 
J. Vrubliauskas, kl. D 350 kasdieninius dalykus.

j sveikata, kaip sekasi,

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS 

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

Gary, Ind.
J . AukškaJnis, kl. D 5>545 Į katalikiškos

Herrin, Iii.
M. Rovaitiene, kl. D 

Rockford, III. 
S. Keliotis,

Waukegan, III. 
A. J. .Sutkus

200 darbas,

I
kūnas, 4015 So. Artesian avė., 
V. Paukštis, 2714 W. 47 St., 
Kazimieras ir Francis Šatai, 
4359 So. Fairfield avė., J. 
Drevinskis, 2500 W. 45 St., 
Mr. Colien, kampas 47 St. ir 
ĄVėstem avė. Šie biznieriai 
patys skaitys “ Draugą”  ir 

Kaip kitus ragins prie skaitymo ir 
kaip užsirašvmo. Patars užsirašyti 

arba kaip biznis ir p ‘ Draugą” savo kostumeria-
tam panašiai. Atsakymai daž- 

2,240 į nai būna gražūs ir patenki- 
' nantys. Pagalios užeina kalba

450 apie laikraščius. Gauni atsa- 
jkymą, kad skaitą visokius.

ms, draugams ir glmTnems. 
Pas juos taipgi galima užsi
mokėti senas skolas už “ Drau 
gą”  ar “ Laivą!” . Metiniai 
skaitytojai, užsimokėję prenu-

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

29 Treč.
30 Ketv.
31 Penkt.

“ Draugo” 
šauta . . . . .

egz.

E M IL  D E N E M Ą R K  IN C . 

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

Užkviečia Jus į jų
SEZONO PABAIGOS VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMĄ!

Naujų karų biznis buvo geras per rudens sezoną, tad 
mūsų valiotų karų namas užpildytas puikiais pertaisytais 
ir garantuotais karais. Mums reikia vietos ir. turime Šiuos 
karus parduoti. Nė vienas prieinamas pasiūlymas nebus at
mestas ant bile karo mūsų stake. Dabai- bangeuų laikas. 
Dabar laikas ateiti ir išsirinkti sau atsakomą vartotą karą, 
nes pavasary kainos bus aukštesnės. ,

Mainykite savo seną karą geriausiom sąlygom ir  mokė
kite balansą lengvais G. M. A. C. plano mokesčiais, inimant 
apdraudą.

Išparduota . . . . . ,
Liko . . . . . . . . . . .
Naujų skaitytojų 
gauta . . . . . . . . . .

nuiCK
BUICK
BUICK
BUICK
B UICK
BUICK
BUICK
BUICK
BUICK
BUICK
B UICK
BUICK

Vartotų Karų Bargenai
5 Sedan, ka ip  n au jas, g a ra n t...........................
5 Club Sedan 41. g a ran t., k a ip  n a u ja s  .
5 Sedan 57, p irm os rūšies, g a ra n t.. . . . 
5 Sedan 47, nėr geresnio, g a ra n t., . . . . .
C lub Sedan 91. laba i puikus, g a ra n t...........
5 Club Sedan 91. tobu las  k a ra s . . . . . . . .
S p o rt Coupe, 2-4 pasuž. šv a ru s . . . . . . . .
5 C oupe 96. to lu lam  stovy. . . . . . . . . . . .
5 Sedan, labai p u ik u s  k a ra s . . . . . . . . . .
5 Sedan 57. švarus  k a ra s  toublam  stovy 
7 Sedan, laba i geram  stovy, žem a k a ina , 
5 Sedan, geras k a ras, bargeno  k a in a  .

S 875  
745 
725 
695 
795 
595 
545 
395 
425 
275  
295 

95

SURYS -  DŪŪDY -  ANTŪNISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

D A B A R  Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priim am Lietuviškus Bonus D ėl Atnaujinimo arba Išm okam e Oasb 
Visokios Rūšies Insurance —  Ugnies, Vesulos, Automobilių,

S tik lų  i r  1.1.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo MortgiČio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840.W ėst 33rd S treet
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISTUČIU SKOLINIMU IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE- . - '  .

M es turime puikiausi pasirinkimų vartotu BUICK karų m ieste, 
visų modeliu Ir madų, apkalnuotų greitam  pardavimui. P ir
miausiai pam atykite šiuos karus.
CADILLAC '34, 5 Sedan, m ažai važinėtas, k a ip  nau jas,

garant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1395
CADILLAC *82, 5 Sedan. p u ik u s  k a ra s , k a ip  n a u ja s .  . . . 845
CADILLAC '29. To\vn Sedan, žem ai a p  k a in u o tas . . . . . . .  145
C H EV R O L ET ‘35, 2 D urų  Sedan, negalim a atskirti nuo

naujo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  575
DODGE *36, Sedan. kuone nau jas, tru n k . D eluxe įren g 

ta s  juodas, n a u jo  k a ro  g a ra n t. . . . . . .  SPECTAL
C H R Y SL ER  '35, 5 Sedan, tru n k , kelis m ėnesius v a rto 

tas, garan. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FO R D  '35. 2 pasąž. Goupe, m ažai v a rto tas , g a ra n t . , . .
LA SA LLE *34, S Sedan, n a u jau sio s  m ados, tobu las  gar.,
LA SA LLE *31, 5 Coupe, g e ra i b ėgan tis  k a ras, b a rg e n as  
LA SALLE *30, 5 Sedan. ge ra s  karas, žem a k a in a  . . . .
LINCOLN *30, 5 Sedan, a p  kai nu o ta s  pardav im u i, geram

stovy, ..........................
NASH *29, 5 Sedan, gerai bėga, pig ia i . . . . . . . . . . . . . . . .
PACKARD *32, 7 Sedan, puik iam  stovy, Žema kaina, 
STU DEB AK ER  *32, 5 Sedan, gero j tv a rk o j . . . . . . . . . .
T E R R A PL A N E  ‘34, 5 Sedan. m ažai v a rto tas , išrodo 

naujas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

745
565
875
250
195

245
95

675
325

425

Puikiausias stakas vartotų karų koki dar esam e siūlę. K iek
vienas tobulai išrodo ir veikia. K ainos žem esnės negu bile  
kada pirmiau. Dabar la ikas pirkti.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOM

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

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

į CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7,30 — Smulkesnės $7.05


