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NANKINAS PAKLIUVĘS f 
JAPONŲ ŽNYPLES

f . .Ginėjai kinai vargiai galės 
išsivaduoti nuo priedo .

fiANCIIAJUS, gr. 9. —j Nėra žinoma, kiek Kankine 
Šiandien rytą buvo paskelb- yra kinų kariuomenės. Tik 
ta, kad japonai pef dviejus žinoma, kad ji vargiai galės 
vartus jau įsiveržę į Nankino
miestą. Tas neteisybė. Japo
nai yra apgulę miestą, bet 
dar neįsiveržę. Kinų kariuo
menė kai kuriuose priemies
čiuose dar laikosi. ^.Japonai 
kas valanda gali pulti mies
tą, bet laukia kinų wdų pa
sidavimo. *

Kiek žinoma, kinų vadai

šiamišsivaduoti nuo priešo, 
pakilus* veikti.

Yra žinių, kad japonai pla
ningai perkerta aplink Kan
kiną visus kelius, kuriais ki
nų kariuomenė galėtų pas
prukti. Vienatinis pabėgimui 
kelias yra Yangtze upė, kuri 
skalandina miesto krantus. 
Bet priešas ir upėje jau vei-

nusprendė nepasiduoti. To kia. • 9
reikalauja kinų pajėgų garbė. Niekas negali pas^yti, kur 
Dėl to, bus dar liejamas krau i dingęs kinų oro laivynas. Ne-I I
jas, kai japonai pulsis laužti jaugi jis viskas būtų sunai- 
miesto mūrinius aptvarus. Įkintas.

Sonetmst teroro tik pradžia, pareiškia 
maršalas Vorositoas

RYGA^ gr. 9. — Sov. Rusi-’gas gausingiausias balsų skai 
jos saugos komisaras marša- čius. Tuo būdu bus paremtas 
šąląs Vorošilovas taip pat Stalino režimas, kurs kovo- 
vra kandidatas iš Minsko į jąg prieš socialistų santvar- 
Stalino kongresą, į kurį ats-'kos priešus.
t&vų ęųikimaįJnte Sfikmftdie 
nį. Bolševikai sakių- kad šie 
jų rinkimai būsią “demokra
tiškiausi” pasaulyje.

, .. Maršalas Vorošilovas kal-

Mttveatag-
kad darbininkai ir Valstiečiai 
neklausytų trockiistų ir kitų 

! šnipų kurstymų prieš Staliną,
, , .... . kadangi mažiausias sąjūdis
«d»as darta.nkų >r so-8utrinSldntas. 
diečių susinnkime Minske ra
gino susirinkuosius, kad jie\ Pagaliau pareiškė, kad Ru- 
sekmadienį balsuotų už jį, sijoje vykdomas “valymas” 
maršalą. Jis pažymėjo, kad (teroras) yra tik pradžia, 
nors neturi rinkimuose nė vie Stalino režimo priešai bus 
no oponento, tačiau reikalin-1 urmui areštuojami ir šaudomi.

KUN. COUGHLIN VĖL 
KALBĖS PER RADIJĄ

NAUJAUSIA ŠVENTOJO TĖVO NUOTRAUKA CHICAGO KARDINOLAS 
MINĖJO SUKAKTUVES

Jo Eminencija knrdjnplas 
"Mandelein, Chicagos arkivys
kupas, vakar kukliai, be jokių 
iškilmių, minėjo 22 metų su
kaktuves, kaip paskirtas Chi
cagos arkivyskupu. Jo Emi
nencija gavo daug sveikini
mų. ' . K

ISPANIJOS KATALIKŲ 
- ŠELPIMUI

į tažnyčiu savastis
Visa nacių spauda sutarti n;

puola Katalikų Bažnyčia
%

BERLYNAS, gr. 9. — Šį duoda naciams regimentąai 
kartą visa nacių spauda su-Į Bet tai ne viskas. Kai 1 
sumetė prieš Katalikų Bažny-.rie nacių laikraščiai spragu
čią Vokietijoje, kad iš jos a- 
timti bažnytines savastis —

žia, kad reikaliųga iš be rj 
čių atimti mokyklas ir vi«

žemę, kuri per ilgus metus,kitas katalikiškas įstaigas. 1
priklauso Bažnyčiai.

Nacių vyriausybė nuspren- 
NEW AORK, gr. 8. Is- (j- nutraukti bažnyčioms ski-

panams šelpti fondo Ameri
koje pirmininkas kun. F. X. 
Talbotas, S. J., paskelbė, kad 
Toledo, O., vyskupas K. - J. 
lAlter fondui prisiuntė 1,000 
dolerių pareikšdamas noro, 
kad šie pinigai būtų panau
doti Toledo miesto, Ispani- 

j joje, šelpimui. Vyskupas lai-į 

! ške pažymi, kad tai Amerikos; 
Toledo dovana Ispanijog se- 
nesniąjam Toledo miestui.

riamas valstybines subsidi
jas, o dabar planuoja užgfob 
ti savastis tik dėl to, kajf ka
talikai nepaVeikiami — nesi-

paskiau — suvalstybintiX ' *
pačias bažnyčias.

iVisko galima laukti 
tijoje, kur diktatorius
namas, statomas aukščiau 
sos tautos gerovės.

Bostone kartinto mato laki! gere įima) 
griztancia gerom:

JO ŠVENTENYBĖ POPIEŽIUS PIJUS XI. Nuotrau; 
ka padaryta per Etruseo muziejaus Romoje šimtmetinių su
kaktuvių iškilmes, kuriose Popiežius dalyvavo. Jo Šventeny
bės veide ryškiai matosi didelis nuovargis* (Acme Photo.)

3

Kun. Talbot pareiškia, ar
timiausiomis dienomis jis pa 
skelbs planą, kad per šį šel
pimo fondą kiekvienas ame- 
rildetis katalikas gautų pro
gos prisidėti prie savo bro
lių ispanų šelpimo. Sužinota,

mpanija.

j BOSTON, Mass., gr. 9. — 
Jo Emin. kardinolas O’Co- 
nnell, Am. J. Valstybių hier
archijos dekanas, vakar minė 
jo 78 m. amžiaus sukaktuves. 
Sveikinusiems svečiams pa
reiškė, kad jaučiasi sveikas ir 
tas sveikatingumas yra tin
kamą^ 40 nų amž. žmogui, 

nenoijar pareiškė; kad -šalyje

PASKIRS BRITANIJAI 
NAUJĄ AMBASADORIŲ

AOF NEPAS1DU0SIANTI 
CIO, SAKO GREEN,

GAISRE ŽUVO MOTINA 
SU PENKIAIS VAIKAIS

BUFFALO, N. Y., gr. 9. 
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas AV. Green' Čia

DETROITE AREŠTUOTA “1^“ isk/’s
kad tarp sios federacijos ir

WASIIINGTON, gr. 9. — 
Paaiški, kad grįžęs iš Londo
no ambasadorius Britanijai 
R. W. Bingham serga it yra 
ligoninėje. Jis dėl nesveiku
mo seniau atsistatydino.

Prez. Rooseveltas nuspren-

60 CIO AGENTŲ

ekonominiai ir pramon m| 
išsiveržimai baigia nykti i 
šalis jau pasukusi į gero vi 
laikotarpį. Pramonėje n ma 
tomą ramybė ir taika.

Tačiau kitose pasaulio laį 
lyse nerimo dvasia didi 
Pasaulis šiandien labąfe^B
kalingas tflffnsrofc 
pasitikėjimo .Dievu.

POTVYNIAI UURDUI
PADARĖ NUOSTOHŲ
PARYŽIUS. - Gav$ 

Pau upės vandenims -ntvi- 
važiavim&e ateinančiais me- nūs, kilęs potvynis pfe<mr«į 

nuostolių Liurdo -Grotai 
pačiam Liurdo miesteliui.

KATALIKŲ SPAUDOS
SĄJUNGOS SUVA- 

ŽlAyiMAS

BALTIMORE, Md. — Ka
talikų Spaudos sąjungos šu

OREGON, III., gr. 9. — Už 
penkių mylių pietvakarų link 
ūkyje naktį. sudegė gyvena
mieji namai. Žuvo Mrs. ambasadorium skir- (
Gtenn Large, 27 m. amž., ir ti j p Reimedy. i

tais įvyks New Orleans, La., 
gegužės 5, į6 ir 7 d.

Paskirta komisija nūs < 
ti padarytus nuostolius radQ« 
kad Grotai, sanktuarijama i 
trobesiams nuostoliai sieki 
1,500,000 frankų.

Miesteliui nuostoliai — k į 
10,000,000 frankų.

KĄ DARO AMERIKOS 
DYKADUONIAICIO nėra reikalingo sutari- jos penki vaikai, kurių vy- 

nepasidUoS riausiag buvo 8 metų, o jau
niausias pustrečių metų am- 

žodžials žiaus. Žuvusiosios vyras, 31 
m. amž., pavojingai apsvilo 
rankas ir burną.

mo ir federacija 
CIO norams. 

Greėn’ griežtais
DETROIT, Mich., gr. 9. — 

majo
ras Carey uždraudė CIO a-'™1^, kad jei neįvyks tei- 
gentams dalinti atsišaukimus kalinga taika, federacija bus 

paskelbė, kad leidžiant JE. Fordo fabrikų darbininkams priversta įsiginkluoti ir at- 
arkivyskupui Mooney jis grįž ties fabrikų vartais, kad iš- kakliai kovoti prieš CIO pu
ta vadovauti savaitiniam lai- vengti naujų su Fordo dar- Jėgas. . ,
kraščiui “Sočiai Justice”. bininkais susikirtimų. | Green nurodė, kad unijų

DETROIT, Mich., gr. 9.
— Garsus radijo kalbėtojas Dearborn priemiesčio 
ir socialio teisingumo aiškin
tojas kun. C. E. Coughlin

KONGRESAS TIK LAIKĄ 
LEIDŽIA

Sąkosi bus to laikraščio edi- 
torinis patarėjas.

Be to, kun. Coughlin arti
moj ateityje ir vėl kalbės per 
radiją. .

VOS SUGAUDĖ MONKES

Lėktuvu iš New Yorko pri
siųsta Chicagos sveikumo de
partamentui 15 mortkių (ma
ži) beždžionių) daryti tiri- 
inus, kad susekus kūdikių li
gos perus.

Monkės, kurių kiekviena bu 
vo atskiram nervely, paimta į 
sveikatingumo ofisus City 
Hali. Tenai jos atsidarė nar
velius ir pakriko po ofiso, 
kambarius. /

Tik po ilgų pastangų su že- 
m riešučiais jos suvestos į mą 
žą kambariuką ir tenai su
gaudytos.

. . . į santvarka nedaro jokių klifl-

CIO agentai tačiau panei-ig Unijo8 bflti
gė majoro draudimu ir vakar,kjtokios jr sim) Wan 
vakarą apleidžiantiemg fab-,
rikus darbininkams pradėjo 
dalinti lapelius.

Neužilgo policija apsupo 
lapelių dalintojus, kurių būta 
60, ir visus areštavo.

Majoras pareiškia, kad 
tvarka ir ramybė turi būti iš
laikoma.

SUDEGUS NAMAMS RAS
TA VAIKŲ LAVONAI

simu galima lengvai pasltvar 
kyti. Svarbiausia einasi apie 
tai, kas turi organizuotiems 
darbininkams vadovauti.

Kas skaldo darbininkų vie
nybę tik tuo sumetimu, kad 
atsiekus vadovybės viršūnę, 
tas yra darbo priešas, sako 
federacijos prezidentas. Ma
tyt, jis turi mintyje CIO va
dą J. L. Lewisą. < ’

Visa šeima miegojo antrą- 
jam namų aukšte, kai gaisras 
ir troškinantieji dūmai visus 
pažadino. .Kadangi žemyn nu
eiti laiptai liepsnojo, vyrąs 
atidarė langą, išlipo ant an
gos stogelio ir liepė žmonai 
paduoti jam vaikus. Stogelis 
nuo žemės buvo apie 15 pėdų 
aukštai. Jis menė vaikus nu
leisti žemyn.

Deja; būdamas ant stoge
lio jis paslydo ir nukrito že
myn. Negalėdamas užlipti at-

WASHINGTON, gr. 9. —
Aiškėja, kad kongreso nepap
rasta sesija tik laiką leidžia.
Visi prezidento sumanymai'muį Madride 
pasilieka taip, kaip buvę. At
rodo, kad ir pats prezidentas 
kongreso neragina būti dau
giau darbingesniu.

HARTFORD, Conn. — Pi
nigai panaudojami šunims.

Šunų gerovės sąjunga Co- 
nnecticut valstybėje paskuti
niam susirinkime paskyrė 10'. 
dolerių radikalų šunų šelpi-1

Ir skelbiasi, kad “didelį” 
: darbą, atlikę besirūpindatni 
Madrido šunimis.

PRANCŪZIJA NEGALINTI 
.MOKĖTI SKOLŲ

WASHINGTON, gr. 9. — 
Prancūzijos vyriausybė pra
nešė jAm. J. Valstybių vyriau
sybei, kad ji ir toliau nega- 

gal ant stogelio ir eiti į vidų, linti mokėti karo skolų Ame-

NACIS TREMTINYS NU
ŽUDĖ 5 ASMENIS v

ISPANIJOS RADIKALAI 
NUŽUDĖ JAUNĄ

KUNIGĄ

KNOX»VILLE, Tenn., gr. 
9. — Čia sudegė dideli lauži
mai gyvenamieji namai (te- 
nement house), kuriuose gy
veno kelios vargšų šeimos.

- Po gaisro . ugniagesiai at-

BAIGIASI BALTŲJŲ VY
RAVIMAS T. RYTUOSE

jis nubėgo pas artimiausią 
kaimyną šauktis pagalbos. I- 
ki gauta pagalba^ namai bai
gė degti.

GRAIKŲ KATALIKŲ VYS
KUPAS IŠVYKO J ROMĄ

rikai.

TAIKININKAI NEGALI BŪ
TI PILIEČIAIS

PARYŽIUS, gr. 9. — Su
imtas Vokietijos nacis trem
tinys Eugene Weidmann, 
kurs išpažino, kad plėšimų su 
metimais jis nužudė amerikie 
lę šokikę Jean de Kėven, 22 
m. amž., ir kitus 4 vyrus. Šo
kikės lavonas rastas įkastas 
rūsyje. -

BOSTON, Mass. — ftv. 
Augustino ordino Ispanijoj 
provincijolas laišku pranešti 
čia esamam knn. Mariartp 
Arconda,. kad radikalai Ispa« 
nijoje nužudė šio kunigo bro
lį kun.. Damasco Arconda, 3 2 
m. amž.

Gal ir kun. Mariano būtų 
žuvęs, bet jam buvo lemta at
vykti į Ameriką. Jo brolis gi 
pasiliko Ispanijoje. Knn. Ma 
riano nuo brolio paskutinį 
laišką buvo gavęs vasario 
mėnesį.

BERLYNAS, gr. 9. — Na. 
dų autoritetai tvirtina, kad 
japonam® įsigalint Kinijoje 
baigiasi baltųjų žmonių impe- 

rado. žuvupiųjų 9 vaikų lavo- rijalizmas Tolimuosiuose Ry-
nūs. tuose. Girdi, taip ir reikia.

PIJTTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgho vyskupijos grai
kų katalikų vyskupas B. Ta- 
kadi išvyko j Romą ati “ad 
limina” vizitą.

Am. J. Valstybių apygar
dos apeliacinis teismas patvir 
tino žemesniojo (distrikto) 
teismo nuosprendį, kad negali 
būti šalies piliečiu tas, kurs 
religiniais, arba kitokiais su
metimais pasisako negalįs ša
lies ginti su ginklu.

ŽUDIKAS NUTEISTAS 
MIRTI

HAMMOND, Ind., gr. 9. — 
Federaliniam teisme “jnry” 
nuteisė mirti žudiką Jaraesą 
Dalhover, priklausiusį žudiko 
Al B rady gaujai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matoma giedra ir šalta.
Vakar žemiausia tempera

tūra 6 laipsniai aukščiau 0 
ryte.

Saulė teka 7.07, lei* a. 
si 4:18.
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Akademija, Tėvų Marijonų Seminarijai nie
ko nereiškia parapijų ir kiti chorai; ba reikš
mė*, ir L. Vyčių organizacija. Tik Vanagai
tį* prieš 10 metų apsigyvenęs Chicagoj vis 
kų sulietuvino.

%’ t . •£J .
Vyrai, jei norite vadintis tautininkų var

du, būkite tautininkai, ir savo tikrai nevy
kusiais juokais neužgauliokite mūsų įstaigų, 
organizacijų ir veikėjų, kurie visa savo šir 
duni ir visa energija dirba lietuvybės palai
kymo dailių.

3^= <=

K. Stasiu Byla - Lenku 3 spustas Muilo 
v Brtilas: : :

Tik Prasidėjo.,,
o, a • « ______,

jBesirengiant prie rinkinių Sovietų Sų- 
jnngoj, bitino vaidžą išžudė virš tūkstan
čio Žymių komunistų, kurie vienu ar kitu

. būdu pareiškė nepasitenkinimų Stalino dik- 

Pasirodo, kad tos žudynės dar tik pra-
Įfctfc ’ i • *i

Šiomis dienomis Vorošilovas, Sovietų 
-f Rusijos* karo komisaras, kalbėdamas Minske 

ir varydamas agitacijų, kad rinkimų duoine- 
i. nys išeitų 100 prooentų už Stalinų (nors Sta

lino priešų kandidatų surašė nėra), pareiškė, 
kad valdžioj priešininkai ligšiol be jokio 
pfe*ig>'ėjimo buvo baudžiami, bet tas “tau
tos valymas-’ su masiniais sršaudymais, areš
tavimas ir įštrėmįmūs tiktai prisidėjo”.

Vadinar, bolševikų budeliai ir toliau 
veiks ir žudys kiekvienų, kuris tik bus įtar
tim nepalankiu Stalinui.

Toks griežtas Vorošilovo pareiškimas 
prieš rinkimus turėjo ir tų tikslų — per
spėti žmones, kad jei jie būsimųjt sekma
dienį neis balsuoti ir jei nebalsuos taip, kaip 
Stalino yra įsakyta, tikrai bus sušaudyti, 
arba mažiausia — ištremti ar į kalėjimų pa- 
MKlintų

Tokių rinkimų įr tokio teroro dar nie
kur pasaulyje nėra buvę. Ir nežiūrint to vi
so, bolševikai giriasi tų rinkimų demokra
tiškumu.

n
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Tautos Tragedija
, • / . «.> w . J I 1 L-*** 1

“XX Amž.” spausdino ilgokų straipsni 
upie Ispanijų, Vienoje stra1 penio vietoje apie 
raudonųjų valdomų nelaimingorios Ispanijos 
dalį V. Monteerralas taip rašo: '

Tvirtų valdžia kraštui ypač reikalinga 
tokiu metu, kada jis žengia per didelius 
pavojus. Tokie pavojai dabar yra apnykę 
lspan:jų, tačiau tvirtos valdžios ji neturi. 
(Turima galvoj vyriai sybininkų Ispanija). 
Ispanijos viešpačiai dabar -yra revoliuciniai 
komitetai, kurių visagalis sauvališkurnąs tar
nauja daugiau k rašt ut; nių jų partijų intere 
sams, negu jų atstovaujamai klasei.

Viešųjų tvarkų palaiko kontrolės patru
liai, sudaryti iš palei>ti^ nusikaltėlių ir kri
minalistui Netenku stebėtis, kad per kratas 
tokie “valdžios atstovai” vagia, plėšia ir net 
žudo*. Nei asmens, nei turto saugumas tenai 
nebėra laiduotas. Visi žino, koks baisus te
roras siaučia visoje vyriausybininkų valdo
mojoje teritorijoje; iki šių metų vasario m. 
vienoj Barcelonoj, turinčioj 1,200,000 gyven
tojų, nuo tokio “saugumo organų” teroro 
žuvo 25,000 žmonių. Valencįjoj tokių aukų 
dar daugiau — 20,000, o Madride net 50,000.

reikia pripažinti, kad kai kurieTferti, reiki 
iausybės ir

Penktadienis, gruod. 10, Į937

PO SVIETĄ PASIDAVUS Į Vienų tartų pulko kųpito-
------ nas, lydinąs dienščiko, jejo

Čikagoj, tavorščiai, yru prp Alvito kaimų ir sustojo
“tautiška” nekaltų bernelių pus vienų ūkininkų jiasiklau- 
sotaiejė (dėl jų nekaltumo a.Š sti Helio j Purvmiškių pali- 
visgi negukįyčiau savo delno), vaikų. Pas ūkininkų tuo tar- 
kuii sandariečių poperoj daro pu siūvo kriaučius Liudvikas 
koinplein, kad bloga jiems ant j.Rokas su trim gizeliais. Ka- 
svieto gyventi- Esu, kai kokie pitonui paklausus kelio, kra
tei! hernadįpct va kšto pilvus učius Brokas taip paaiškino: 
ĮWk Wri puikiu* wui.uk, o _ :<Tadi todj ,en)j
jk “rrta ‘“•''j“’* priamo (tiesiog), per tį Ui
tam haumente. Net Karuty delj sSklini„„ do
d.e..» susėję rado stata tųs, bi)us ka|..
«* o rėžiu* buvo ka, ąlabak- (per pr|aIno
sis. Buvo trajinę kalektas da- tudi do (j) ,vatk Purvilli5_ 
ryti, \ ienoj vietoj jiems atsa- ,,
kyta, kad aukoja tik balšavį-i
jams iSpanijų vaduoti, o kitur — “^ų .PKai s&kof” — 
stačiai išvaryti; girdi, eikit klausia kapitonas dienščiko. 
griovių kasti, ne kalektuoti, Į “A čiort jogo znaet” (a 

Aš tiem “tautiškiem” ber- veln*a* Ji žino), — atsakė
ueli^m duoda kitokių rudų; va- dienščikas. — Jis greičiausia

vyriausybės ir revoliucinių komitetų nariai 
tikrai sųžiningai stengiasi užkirsti kelių plė
šimams ir žmogžudystėms, tačiau jų pastan
gos nyksta visuotinas anarchijos jūroj. De 
■moralizaeija visuotinė: gyvenimas mųrksisti- 
nėj Ispanijoj morališkai stačiai nepakeliamas, jty 1 ntęyvjsąs y|etinės vų- 
Jeigu karų laimėtų tie, kurie save vadina j<iiio6 apąr<taa Prieš dvejus 
vyriausybininkais (laimei tai atrodo nebeį
manoma). Ispanija nustotų taisės vadintis 
Ispanija. , ’ ,

Kon»tantinaa Btfcėys, buvusis Vilniaus Lietuvių Tautinio 
Komiteto pirmininkas, šyvuos Vilniaus krašto lietuvių veikė
jas, lapkričio 4 d. lenkų nubaustas.• ‘ 2 * •" * • t *“ t ■ • 7*** • I

Visas pasaulis plačiai žino, te tiksliai nepasakyta; 2. 1\ į 
kaip žiauriai lenkU\ okupuo- Mtašys kažkokios Elzės, l*at 
tame Vilniaus krašte perse-

žiuoti į balšavikų ‘‘rojų,” kur, i* mūsų juokus daro.
kaip Bondzinskaitė pasakoja, Į Kapitono-ruskio būta pikto 
ir tinginiams po 300 rublių,
moka.

kioja lietuvių tautinį veiki 
mų. Lietuvių persekiojimui y-

vijoje lietuvių konsulato tar 
nautajos, prašomas, išmokė

— “Paguldyk jį ant usla- 
no (suolelio),!” — sušuko ka
pitonas dienščikui.

Išgirdę tai gizeliai vienas 
paskui kitų pro langų atei

Meškos Patarnavimas

Mūsų dienraščio juokų skyriuje anų die
nų buvo įdėtas sakinys iš °V-bės” redak
toriaus J. Tysliavos “editorialo'”, kuris taip 
skamba; “Jeigu manęs klųustuinėte, kas 

- valdo Chicagos lietuvius, aš, neabejodamas,
pasakyčiau, kad Vanagaitis”.

Tas Tysliavos “editorialo” sakinys pa- 
« teko į juokų skyrių, nes jis ten. labai pri-

t iko.
Vanagaitis, kaipo juokų laikraščio re- 

įlaktorius, dažnai ir savo “Marguty” ir per 
• radio saVė vadina “imperatorium”. Tas “V- 

*?' bės” poetui matyti taip patiko, kad jis sa
vo “bendrafroutininkui” ištikrųjų tokį ti-

“ tūlų davė.
_ Taę®b *ah tituiaa (Chicagos lietuvių val
dytojo) Vanagaičiui ir netinka ir jis jo, bent

' taip mes manetn, -nesi sav i nų- Ty si ieva tokiu 
įsišokimu Vanagaičiui meškos patarnavimų 
suteikia, ftiam atsitikime gerai tinka rusų 

.priežodis: ““uslūžlivyj durak, opasnėje vra-
/ «*”• .'3' *

Mea čia norime pacituoti ir kitų Tys- 
liavos nesųmonę. Jis, taip pat matyt neabe
jodamas, ‘ ‘ V-bėj ’ ’ rašo:

“Kalbant apie Chicagos lietuvius, ne
galima nepastebėti, kad šios kolonijos jau
nimo lietuvinimo nuopelnai išimtinai pri-

, klauso (mūsų pabraukta) Antanui Vanagai
čiui, taip gerai supratusiam jaunimo dvasių”.

Nora teisingai sakoma .“su durnu — du 
turgu”, bet vis dėlto ir apie tai žodį kilų

V* tenka ĮiaSakyti.
Vanagaičio ar d»et kurio lito žmogaus, 

dirbančio visuomenėj sulyg savo išgalių ir 
supratimo^ nuopelnų mes nenorAne smulkin
ti. Bet sakyti, kad Chiragps jaunimo lietu
vinimo nj|opc|nai išimtinai priklauso Vana
gaičiui, yra didelė nesumanė jg (išgavimas tų 
veikėjų-tų įstaigų^ kurie jaunimo lietu
vinimo darhų dirbo jau tuomet, kuomet p. 
Vanagaitis dar tik vargopiįtinkanti mokėsi 
Lietuvoje, o Tysliava dar saulės šviesos ne- 
buvo matęs.

Jei tikėti Tysllavai, jaunimo Betųvjni- 
it.o darbe nieko nereiškia mūsų parapijos ir 
jų mokyklos, nieko nereiškia ftv. Kazimiero

Spaudos Cenzūra

metus lenkai lietuvių perse
kiojimų dar labiau sustiprino 
ir juo toliau, juo dar labiau 
jį stiprina. Lietuviams neva 
už priešvalstybinį veikimų bu 
vo jau iškeltų . šimtai įvairių 
bylų bylelių, tačiau jos daž
niausiai baigdavosi niekais, 
nes lenkų teismas tiek neiš

Visose valstybėse, kurios yra diktatorių 
valdomos, veikia griežta spaudos cenzūra.

Štai, Graikijos spauda tokiu būdu yra 
cenzūruojama: •

>Laikrašč.iai gauna smulkias instrukcijas, | ^riso sauvaliauti, kaip tatai
kų gali skelbti ir ko ne. Jeigu cenzūra ku- (<laro lenkų administracijos o- 
rių nors vietų laikraščiuose* išbraukia, tai jų rganai. Šiemet lenkai pasiry 
reikia kuo kitu užpildyti — tuščios vietos žo savo okupuotame Vilniaus 
leisti negalima. Be to, laikraščiams draudžia
ma kritikuoti vyriausybės darbus, jie negali

ti.; 3. be devisinės komisijos 
leidimo K. Stašys per 1933. 
VII.3 — 1936.XI.23 d. laiko
tarpį ; veTtętip auksinių 
rublių prekyba, juos keisda-

Mes inislijom, kad balšavi
kų “rojus” sovietų Rasiejų j 
jau, pilnam žydėjime. Ale no.
Kandidatas į balšavikų “par- dūrė lauke, o kriaučius Bro- 

l’oso tamentį” VflroSilovM k»lb«-(U6 ant ualnno. Paėmę, na-
damas Minske į Stalino, ver- gaikų kapitonas pradėjo Bro- 
gus, kad N už jį stovėtų 1001 luui šitaip po kelis sykius aiš- 
nuoš., pasakė, jog “rojaus,” kinti:
t.y. ekzekucijų “trockistams” 
ir visiems, kurie mislija, -kad

— “Ot tebie čerez cibulius, 
!ot tebie čerez kartoški” (ot

. , , . , , j . - - Stalinas yra no good, dar tik L •mas j zlotus ir 4. be devizmes L. m . -J w tau per cibilius, ot tau pernrodvio ’l nL’io nmilRoloatnlm 1 < *
komisijos sutikimo paskolinęs 
prof. M. Biržiškai 100 litų 
Razmukui apmokėti. Pasak 
kaltinamojo akto, tai esu nu-

pradžia. Tokia cicilbalšavikų 
laisvė ir lygybė!

Geras mano draugas A. Pi

bulves.).7 < i
Po to dar ilgai žmonės pa-

lipaitis iš Spring Valley, lll., matę Alvite Brokų sakydavo:
atsiuntė kampeliui tokių na- “ot tebie čerez. cibulius, ut te- 

Ine čerez kartoški. Jei būtumsikaltknaj, kurie baustini pa
gal devizinius įstatymus. , ATn4 ,, ..

Tardytojo tardomas, K. Sta I Vilkaviškio kasam™, stovo, kalbėję, »vo kalba, tį aibu-
ivs dėl jam primetamų „nei-1 j“ *n«,en8k<,> Alek^adro Ilf, .ų, tų eerea, tų pnamo tų 
/ - r -c n---------  'kartoški nebūtum gavęs.kaitimų neprisipažinęs ir aiž pagilau Polka®.

kraite lietuvių tautiniam vol- kinęe, kad gaudavęs maždaug vaduoti p jo kra
kiniui suduoti mirštamų smlt-ĮlO kartų per metus didesnes, An]erikos lietuvi, orga.
_S I n A.   > 1ŽM.I * _ 1 _ • 1 filiUA nn a «• <na n^tzLen ’'

nizacijų ir juos išdalindavęs 
toms Vilniaus lietuvių drau-

skelbti žinių apie numatomų kabineto per-, gį. jie sauvaUSkai, be jokio pinigų sumas ir jas at^duo / . kurioJns ji# būdav0
tvarkymų, apie vyriausybei nepalankius su-1 pagrindOj uždarė daugybę lie-'davęs" draugijoms, kuriom*' jm » • f j
sirinkimus, apie darbininkų judėjimų ir t.t. 
Negalinta taip pat rašyti, apie aukštas mais
to produktų kainas

niai, kaip ir VVS, Draugija j skiriami, pats neimdamas iš 
Užsienių Lietuviams Remti | jų nėjokių pasižadėjimų ir 
(DULR) per pasaulinį lietu- pakvitavimų. Prikišamų jam

tuviškų organizacijų ir moky- įtie pinigai būdavę siunčiami 
klų. Kad tuos savo barbariš-' 1936 m. viduryje advokatai 
kus žygius galėtų prieš pa- Bagdžiūnas atvežęs apie 100, 
šaulį pateisinti, jie stengės W0 zlotų iš Amerikos lietu

vių kongresų priėmus panašų 
Vilniaus reikalu nutarftnų,

, ... „ • x- * - ... .......... - - i . kaip įr WS priimanti. Be to,laikrascius. Privatiniams žmonėms visai ne-. būtų iškeliamas tariamasis nė-, 8U»’ių iš Kauno emeritų ka ,
leidžiama spausdinti nei laikraščių nei kny-1 |egaiU8 iietuvių veikimas. Tr sos- Be to, K. Stašys tardy. L „ri„5,..ktvhi„L;

Sovietų Rusijoj, kaip visiems gerai ži-
noma, tik pati komunistų.valdžia teleidžia jsudaryti didelę bylų, kurioje:vių organizacijų ir nedidelę

Ka štai prieš šešetų mėnesių jie pareiškęs, kad aukso ru

Japonų Įsigalėjimas
1 ----- ——pe
Japonai bombarduoja Kinijos sostinės 

sienas. Jaa, žinoma, netrukus sugriaus ir 
sostinę užims, .fi’e tep taip įsistiprins, kaip 
jau įsistiprino kitose Kinijos provincijose. 
Didžiosioms pasaulio jėgoms, kurios pradžio
je dėl japonų žygių Tolftnuoee Rytuose pro
testavo, japonas liežuvį parodė. Tos jėgos, 
parašiusios vienų kitų notų, nutilo. Kinija 
palikta likimui. Dėl to japonai su ja galės 
daryti tų, kų jie norės.

Jei pasaulis dabar Japonijos taip labai 
bijo, kas bus taria, kada ji įsistiprins Kini r 
joj, gerai apginkluos ii* karui paruoš milb 
jonus kiniečių? . ’ < . . , -

Prezidento Roosevelto naujas Rainų pU 
nas sukėlė daug kalbų ir ginčų, Mes anuo 
kartu imsįsakėme už tokį planų, nes jaučia
me, kad jo pravedinias yra naudingas įmo
nėms ir reikalingas kraštui. Kuo daugiau 
žmonių turės galimybės įsigyti nuosavybę, 
tuo geriau bus valstybei. Tai daug prisidėtų 
prie palaikymo krašte laisvės ir medžiaginės 
gerovės.

suėmė Lietuvių Tautinio Ko
miteto pirmininkų Konstanti
nų Stasį ir iškėlė jam bylų. 
Penkis mėnesius iškalimu Sta 
šį, Vilniuje buvo jo teismas. 
Jis buvo nubaustas vienerius 
metus kalėti h* sumokėti 10,- 
000 zlotų piniginės haudos. 
r Uš k ugi Stanys lenkų teis
mo buvo taip skaudžiai nu
baustas? Jis lenkų teismo bu
vo kaltinamas šiais keturiais 
punktais: 1. K. Stašys 1936. 
IV.27 — 193fl.XI.23 d. laiko
tarpyje gavęs iš užsienių arti 
pusės milijono zlotų įvairia 
valiuta ir juos atidavęs lietu- 
■vių draugijoms* Labdarybia 
Draugijai — DOJjOO ti., Šven
to Kaaimiero Draugijai — 16,- 
000 zl.y “Ryto“ Draugijai — 
30,000 ti., Lietavių Mokslo 
Draugijai — 15,000 zl., kiek 
duota Švenčionių “Ryto’’

bliais neprekiavęs, o tik lai 
kęs aukso valiuta savo san 
taupas, litais niekam nemokė
jęs ir jokių operacijų svetima 
valiuta nedaręs. Nors K. Sta
šys ir neprisipažino dėl jam 
primetamų kaltinimų, tačiau 
prokuratūra vis dėlto jį ap 
kaltino, kad visas Vilniaus 
lietuvių organizacijų išlaidas 
{Kulengdavęs jo vadovaujamas 
Tautinis Komitetą*. Tas T. 
Komitetas esu dargi lėšų ne
gaudavęs betarpiškai iš Ame-

žymimi šie priešvalstybiniai 
darbai: jis esu rengęs Vil-

Vilniaus lietuvių organizacijų 
kontroliavimų K. Stašys grie
žtai paneigė, pažymėdama.:., 
kad draugijos, gaunančios per 
jo rankas pinigus, pačios sa
vo veikimų kontroliavusios,

niaus krašto gyventojus Lie-;ne® turėjusios sąvo revizijos 
tuvoe piliečiais, skiepydamas komisijas. Jų veikimų taip
jiems lenkų neapykantų, rin
kęs medžiagų kovai prieš Le
nki jų tarptautinėje arenoje, 
kunigai lietuvinę gyventojų 
pavardes, lietuviai supirkinė- 
ję nekilnojamų  jį turtų, Lietu
vių Tautinis Komitetas atsto-, 
vavęs Lietuvai, pasisavinda
mas be Lenkijos sutik/mo ko
nsulato teises, už priešvalsty
binį darbų esu jan nubausta 
800 lietuvių Tautinio Komi

pat prižiūrėjusi ir A ilniaus 
vaivadija, kuriai jos kasmet 
siųsdavuslos savo veikimo a-

nkos, o joa visos buvusios šių-, 
nemanos per Vilniaus Vada-i \ ,
vimo Sųjungų. Kadangi, pa- 
spk kaltinamojo akto, VVS 

ėžti Vilnį

infi8kiu>ta 60,000 nelegalių kny 
gų ir kt. ,

K. Stasys, kaip tardytojui, 
taip ir teisme dėl jam prime
tamų nusikaltimų n«prisipaž'-

siekianti atplėšti Vilnių nuo 
Lenkijoa, tai to paties siekių 
įr Tautinis Komitetas. Taigi,
jis dirbęs priešvalstybinį da- no. Jis pažymėjo, kad pinigus 
rbų, nes Lietuvos Konstituni- įgaudavęs iš įvairių Lietuvos, 
joje Vilnius įrašytas Liehivos Amerikos ir Anglijos lietuvių 

Draugijai, kaltinamajame ak-' sostine, VVS uždavinys — at- kultūrinių ir labdarių orga-

Toje byloje buvo iškviesta 
daug liudininkų. Patys žy
miausi liudininkai K. Stašiui 
liudijo labai palankiai, pavyz
džiui, buvęs Lenkijos ministo- 
ris, Vilniaus universiteto rek
torius prof. Vyt. Stanevičius, 
buvęs Vilniaus advokatų ta
rybos dekanas, žynius lenki; 
veikėjas adv. Shamilas, sena* 
maršalo Pilsudskio pažįsta 
mos, buvęs senatorius adv. B 
KrzyŽanovskis įr kiti. Visi jie 
pažymėjo, kad K. Stašys bu
vęs doras, teisingas, Lenkijos 
valstybei lojalus žmogus ir 
jokio priešvalstybinio darbo

(Tęsinys 3 pusi.)
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Lietuvoje vieningas kom. Nepri
klausomybės sukaktuvėms

ruošti

kevieaitę,. Kauno miesto bur
mistrų |lerkį, gyvus esančius 
aušrininkus, katalikų bažny
čios patriarebijos atstovų 
(prašomas ark. metropolitas

K, AUNAS (Tsb.). — Kau- vičių, pirmąjį seimo posėdį 
ne įvyko visuomenės organi-, atidariusią rašyt. Gabr. Pet- 
zacijų ir įstaigų atstovi) su
sirinkimas Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metą sukak
tuvių ruošos planui aptarti ir 
komitetui sudaryti. Nusista
tyta daryti pastangų, kad'Skvireckas arba jo įgaliotas 
reikšmingos sukaktuvės būtų asmuo), lietuvių evangelikų 
galimai iškilmingiau visam reformatų atst. kun. prof. P. 
drašte paminėtos. Minėjimo' Jakubėną ir vyriausių Lietu- 
iškilmės bus ruošiamos išti-įvos žydų rabinų Šapiro. 
šus 1938 metus; daugiausia į ^Komiteto Darbo' Pmidiū-
iškilmių įvyks vasarą, kai į 
Lietuvą atvyksta gausios už
sieniečių lietuvių ekskursi
jos. Vasarą įvyks pirmoji 
tautinė sporto olimpijada, di
džioji dainų šventė, įvairios 
parodos, skautų sąskrydis ir 
kita.

Susirinkimas sudarė šito
kį vyrausiųjį komitetų Ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuvėms ruošti: •

mą Išrinkti:
Pirmininkas dek V, Miro

nas, — vice pirmininkai: LTS 
gen. Sekr. Dr. S. Janavičius 
ir Liudas Gira. Darbo prezi
diumo nariai: Jaunosios Lie
tuvos .Vadas adv. Ben. Greb-

Sutartis su Vengrija. — 1937 jp., lapkričio 12 d., Lietuvos ir Vengrijos prekių mainų 1 
sutartios pasirašymas. Sutartį pasirašo užsienių reikalų ministeris St. Lozoraitis, kairėje 
sėdi Vengrijos nepaprastas pasiuntinys ir įga Botas ministeris Toeroekas.

Juknevičius įrodinėjo, kad ir 
Stasys ir jo žmona esu iš tur
tingų šeimą. Prieš karų jas

į unijų yra išteisinti ir klausia j žmogelis, kuris vertęsis 
ar tuo sąrašu ir policijos a-j biznio reikalais. Vadinasi, 
gonto Beuermanno parody-čia lenkai painiojasi ir’ 
mais galima pasitikėti ! Adv.' prieštarauja. Kai reikėjo

daryti bylą, tai jie Stnšį 
zdavo dideliu lietuvių 
ju ir labai Lenkijai pavojin)

turėjęs vaistinę. Tad Stnšys žmogumi. O kai teisme pM 
buvęs tiek pinigingas, jog le-j kojo, kad jo veikimas bu 
ngvai galėjęs įsigyti turimų- legalus ir lenkų valstybės 
jį turtų. Daugiausiai dėmesio statymams neprieštarauji 
sukėlė garsaus lenkų advoka- tai jie dabar visokiais būda 
to Nedzielskio ginamoji kai-' stengėsi jį suniekinti, ka 
ba. Ar reikia man įrodįnėti, žmogų ir lietuvį veikėją, 
jis sako, kokia čia menkutė
devizinė byla. Netgi jų sujun
gus su politiniais motyvais ir 
politine byla, kaip to nori pro 
kurorai ir jų liudininkai, ji

s-gos atstovas Icikovieius, 
vice-

orgamzacijų atstovas Ky- 
braneas, Karo S-gos pirm. 
dimisijos kpt. Stanaitis, A.K. 
K. Rūmų dir. Augustauekas 
ir Dr. Leimonas.

Susirinkimas davė teisę 
sudarytųjam darbo prezidiu
mo komitetui kooptuoti ir 
daugiau narių.

Komiteto nariais pakviesti: 
“Lietuvos Aido” red. Vyt. 
lAlantas, užsienių reikalų 
imin-jos spaudos biuro atst. 
M. Avietenaitė, ^Atsargos ka

riai: Ministeris pirm. ir fi- rininkų dr-jos atstovas, Kau- 
nansų ministeris J. Tūbelis, no Konservatorijos direkto- 
vidaus reikalų min. gen. Čap- rius K. Banaitis, valstybės

^Garbės komitetas 
Į jį nutarta, sukviesti 

priklausomybės Aktą pasira
šiusieji Valstybės Tarybos 
Nariai: Valst. prez. Antanas 
Smetona, Myk. Biržiška. K. 
Bizauskai, prof. Dovydaitis, 
St. Kairys, P. Klimas, D. 
Malinauskas, dek. V. Miro
nas, J. Smilgevičius, A. Stul
ginskis, vysk. J. Staugaitis, 
prel. A. Šaulys, Jonas .Vai
lokaitis, J. Vileišis.

Ministerio Kabineto Na

Ne-

likas, užsienių reikalų minis
teris St. Losoraitis, Žemės 
LTkio ministeris V. Putvins
kis, švietimo ministeris prof/ 
J. Tonkūnas, krašto apsaugos 
ministeris Dirmantas, teisin
gumo ministeris St. Šilingas 
ir susisiekimo ministeris J. 
Stanišauskis. Garbės komite- 
tan susirinkimas nutarė kvie
sti:

K.Seimo pirmininkų inž. 
Šakenį, Kariuomenės 
gen. štabo pulk. Raštiką. Klai 
pėdos gubernatorių Kuliilių, 
Klaipėdos direktorijos pirm. 
Baldžių, Klaipėdos vaduoto
jų atstovų M. Jankų, pirmų
jų priesaikų pirmiesiems sa-

“Darbo” red. Ilgūnas, ___
liauskas, šaulių S-gos Vadas ministeris IndrišiaMS> Zemfs 
pulk. Saladžms, L. Moterų ū|(io Eflm(j djr Jokubaū8kaa> 
Tarybos pirm. Loaora.t.enė, vjInj Vaduoli g gOs 
Savanorių . Kiirėjų S-gos Dr A Juška
pirm. adv.,Gužas. Klaipėdos j ' Ka)nSnaS( ..Lietuvos

Žinių” red. J. Kardelis, Ka-

K. Stasio byla - lenkų išpūstas muilo burbulas

(Tęsinys iš 2 pusi.)

nedirbęs. Tik Lenkijos admi- 
Trimito” nistraeajos ir saugumo polici

jos valdininkai, greičiausiai

pirm.

tonas savo kalbose stengėsi 
iškelti kuo daugiausia K. Sta
sio tariamųjų priešvalstybinių

radijofono direk. J. Bieliū
nas, “Mūsų Vilniaus” red. 
P.

talikų dvasininkų atstovas, 
Vyr. Tribunolo prokuroro 
pad. M. Kavolis, “Naujosios 
Romuvos” red. J. Keliuotis, 
“L. A”, red. V. Kemešys,t 
Prekyb. ir Pram. Rūmų dir. 
Kurkauskas, Seimo atstovas 
vas M. Kviklys, Pedagoginio 
instituto dir. Mačernis, muzi
kas N. Martinonis, Moterį) 
Šaulių iVadė Marcinkevičie
nė, vieeministeris K. Masiliū
nas, 'Klaipėdos Gubern. pa
tarėjas Morkus, “Mūsų Kraš
to” red,' K. Obolevičius, 
“Lietuvos Ūkininko” red. 
Oškinis. Valst. Operos solis-
tas Kipras Petrauskas, “XX 

“Gražinos” i amžiais” red. kun. Prunskus, 
pirm. Čaplikienė, Karinome- Vytauto Didžiojo Un-to, pro- 
nės štabo viršininkas gen. (rėkt. prof. Purėnas, “Jauno- 
štabo pulk. Černius, Karių sios Lietuvos” gen. sekr. J.

Babickas,

moterų dr-jos pirm. 
vienė, Eltos dir. Pr.

Černių- j Paplauskas, 
Dailidė, Un-to prof.

vis dėlto lieka labai maža by
la. Kaltintojų šalis vienų te
davė liudininkų, būtent Beuer- 
manną. Šis XX amžiaus ge
nijus, puikus kalbėtojas ir fe- 
nemenališkos atminties žmo.

Mums, lietuviams, ši byli 
yra labai svarbi ir reifršmii 
ga: iš tikrųjų. Vilniaus tol; 
mas teisė ne StMį, bet Vii 
niaus lietuvių tautinį ir kui 
tūrinį veikimų. Kaltinamas^ 
aktas mums vaizdžiai rode' V '1
prie kokių menkniekių kabi 
nė jas i lenkų administracijos) 
ir teismo organai. Jie 
griežtumu pralenkia net žiaui

gus paskyrė visų savo jail- riuosius rusų žandarų lietuvfi
. eja X* *11 m*nystę Stasio reikalams. Tiesų 

sakant, vakar turėjome ne 
vienų, bet du liudininkus: tai

persekiojimus. Rusų laikau 
nebuvo draudžiama siųsti 1( 
galioms organizacijoms aut 
iš kitų kraštų. Pavyzdžiui, ii 
Amerikos suaukotų pinigų buJ 
vo pastatyti gražūs “ Saulės 
draugijos rūmai Kaune, 
bar lenkų valdžia tiek paskui 
dino Vilniaus kraštų, jog jis 
be pašalinės pagalbos jokii 
būdu negali gyventi. Vilniaus 
krašto gyventojams n© til 
sunku dirbti bet kokį kultū-l

darbų. Prok. Krzysztonas sa- , Beuermannas ir Jo bloknotas, 
kuriame surašyta visa jo iš
mintis. Jeigu neklystu, blok-

1 vo kalboje pažymėjo, kad už 
žiai nepalankiai,jK StaJi" Peči’' stovinli slaP'

dėl tarnybinės pareigos, Kū

uosius jo prieš a&entūra; dabar jis esųs i notas įrištas krokodilo oda. 
darbus Tačiau ir teisiamas ūž devizinius nusi- !aš dabar galvoju, kas atsitik- 
dymuose painio- kaitimus, o dar būsiąs kalti-: tų sū -mano vergše tėvyne, jei- 

^narnas ir už valstybės išdavi- gu Beuermannas pamestų šį 
bloknotą? (salėje juokas).

dijo K. 
keldami 
valstybini 
jie savo
josi. Įdomh pažymėti tas fak
tas, kad ligi to laiko, kol len
kai nesustiprino Vilniaus lie
tuvių persekiojimo, tol K. Sta 
šys lenkams buvo geras ir su 
Vilniaus vaivadomis kuo pui
kiausiai sugyveno, .lis dažnai 
yra padėjęs lėnkanis sutvar
kyti savo medžiaginius reika
lus Lietuvoje ir už tai lenkų 
visuomenės buvo labai gerbia
mas ir vertinamas. Todėl su
prantamas dalykas, kad jo 
byla sukėlę nepaprastai dide
lį visuomenės susidomėjimų. 
Tos bylos pasiklausyti norin
čių buvo tiek daug, jog jie 
visi negalėjo sutilpti teismo

mų.
K. Stasį gynė trys žymūs 

advokatai, kurie savo stipria i

Tas bloknotas pereis į isto
rijų. Nuo tiek metų Stasys ir

argumentacija sugriovė visn°, ^oni^etas dirba priešial- rog darbų, bet jiems taip pa 

daugiausia spėliojimais pare
mtus, prokuratūros kaltini
mus. Advokatas Engielis grie
žtai protestavo prieš politinės
bylos jungimų prie devizinių . T

., ... , , -vii- dimai Lietuvon). Ir prokura-nusikaltimų bylos, juoba, kad^. /_ . ,,A.
Stašvs dabar negalįs gintis ir 
kviesti liudininkų. Dar kalti-

stybinį darbą, Beuermannas gresia ir didelis medžiaginis 
žino, referuoja savo viršinin- Į skurdas. Todėl Lietuvos ir A 
kams, o tie nekaltina Stašio.
Visi ligšioliniai vaivados ben
dradarbiauja su Stasiu (lei-

merikos lietuviai, padėdipni! 
vilniečiams, daro gerų ir dė-į 
kingą darbų. Tsb.|

Vyt Didžiojo salėje. Šios įdomios bylos pa
V. Mykolai tia-

Šaulių S-gos švietimo ir kui- Putinas, “Jaurtsios Kartos 
tfiros virš. Daužvardas, vice- 
ministeriš Drevinskas, Kata
likių moterų atst. Galdikienė,

red
M

M
Pr. Razma, “Žydų Bal

so'7 red. Rubinšteinas, Vy
tauto Didžiojo Un-to rekto-

siklaųsyti iš visos Lenkijo-) 
suvąžiavo daug Įvairių tautų 
žurnalistų, advokatų, teisini
nkų, visuomenės veikėjų ete. 
Kaip jau esame pažymėję le-

Vadų “Santaros” atstovas Geleži-! rius prof. Myk. Romeris, Lie- nkams šioje byloje rūpėjo ne 
nis, vieeministeris Giedraitis, tuvos Vakarų Sųjungos tiek teisingumas (kuriam iš 
tautos atstovas A. Gilvydis,1 pirmininkas Sidzikauskas,/tiknjjų K. Stasys nėra nusi-

DURL pirm. adv. R. Skipi
tis, Kultūros departamento 

laikraščio” red. dir. Vyt. Soblys, Lietuvos 
atstovas Karo Invalidų S-gos pirm.

V. P. S. ref. J. Greičiūnas, 
“Dad Vort” red. Grinber
gas, “Mūsų
J. Grušas, seimo

vanoriams davusį ark. Kare- Br. Gudavičius, L. Rabinų

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškis

Gruodžio 10-ta Diena

“Būkite ištvermingi draus
mės metu. Dievas elgiasi su 
jumis kaip su sūnumis; nes 
kurs yra sūnus, kurio tėvas 
nepabaudžia!” — Žyd. XII, 
7.

Dievas yra taip negalintis 
būti nepaisantis link Jo pra- 
puolusios žmonijos, kaip yra 
motina link jos prapuolusio 
vaiko. Prapuolusi žmonija y- 
ra netiktai Jo prarasta, bet 
.To prapuolę vaikai. Ar visų 
širdžių Versmė nejaučia! Ir 
ar Jam nerūpi Jo prapuolu- 
sieji? Į Dievybės nepoisėjbnų

-naonosios politinės bylos nesu
darytas aktas ir nežinoma, ar 
jis bus sudarytas, o jau pro
kuroras Krzysztonas, sako ad
vokatas Engielis, skelbia sa- i 
vo sprendimą. Tai negirdėtus 
ligi šiol atsitikimas. Prieš tai 
dar kartą griežtai protestuo
ju. Vakar teismas nesutiko 
pakviesti knygnešių, motyveo 
damas, kad tai neturį reikš
mės šios bylos sprendimui, o 
jau šiandien prokuroras Krzy- 
sztobas iš menkutės devizinė:-
bylos daro didelę politinę by-' Nors visi bylos duomenysžengęs), kiek noras visiškai 

sugriauti Vilniaus krašto lie
tuvių tautinį veikųną. Todėl 
prokuratūra šių menkų devi-

dim. kap. Stanaitis, “Ūkinin-' zinę bylelę stengės, kiek įma- 
kų Parėjo” red. agr. Straz- nydama išpūsti ir sujungti su

toli lengviau tikėti kad Die- das, Vytauto Didžiojo Un-to 
viską Širdis nešioja didelį liū studentų . atstovas, Klaipėdos 
dėsį; ir kad “Skausmų Žmo- Igubematūros patarėjas Ignas

politiniais motyvais. Ir K. 
Stasį kaltinęs prokuroras Po
povas ir prokuioras Krzysz

gus” tiktai dalinai atvaizduo
ja Berybės Meilės jautrumų. 
Žmogiškose širdyse, motinas

Šeinius, Darbo Rūmų pirm. 
Pr. šulaitis, Lietuvos Žurna
listų S-gos pirm. prof. Iz.

meilėje, angeliškoje meilėje, Tamošaitis, Jaunųjų Ūkinin- 
ir Jėzaus asmenyje, Dievo kų Ratelių S-gos atstovas 
meilė turi platų ir nuostabų agr. Tiškus, “Kario” red. 
apreiškimą; bet kuo Dievaš- ltn. S. Urbanavičius, daini- 
kiausioji Meilė jos Saltinybė- ninklas Valeška, dail. .Vieno-
je turi būti virš apreiškimo žinskis, L
ir įsivaizdinimo. — Pulsford. ,--------

Dievas gyvena per amžius!
Todėl, siela, niekad nenustok 

,| vilties! Kad tu ir eini su kru
vinomis kojomis erškėčiuotu 
liūdėsio ir nykumo keliu, ta
vo Dievas parinks kuo tinka
miausių kelių vesti tave dan
gaus link, vesti tave namon.
Nes už šio gyvenimo ilgų liū
dnumo naktį Jis tau duos ra
mybę ir linksmybę; siela, ne 
užmiršk tavo skausmuose, kad 
geras viešpatauja amžinai

Dailininkų

nš negaliu tikėti. Aš galėčiau |Virš visų. — Žibu. ,

pirm. V. Vizgirda, Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos rek
torius Vilkaitis, Vyties Kry
žiaus Ordeno Tarybos atsto
vas, Valstybės Teatro dir. V. 
Žadeika, IJet. karių sąjūdžio 
Rusijoje atst. A. .Žilinskas,

S-gos Sakaučių Vadė Žilinskienė.

tūra, užuot sudariusi politinę 
bylų, rašo kaltinamąjį aktų 
už devizinius nusikaltimus. 
Sulaikytas T. Komitetas i ne 
už politinius nusikaltimus, bet 
už tai, kad nebuvęs patvirtin
tas jo statutas. Adv. Niedziel 
skis kviečia visos pakilti į 
stratosferą, kur nėra Beuer- 
manno ir jo bloknoto, knr vie
špatauja teisingumas. Jeigu 
būtų Stašys ir nusikaltęs, tai 
prileistas prie relikvijų (mar. 
Pilsudskio motinos palaikų) 
jau nuo tų dėmių būtų nusi
valęs.

J Žmogaus gyvenimas, būtų] 
labai nelaijningas, jeigu lai-, 
kas nesuminkštintų skausmų.]

Geriau mokėti vienų kalba] 
gerai, nei dešihit 
niai.

Darbui: meistrą giria.
Ne tėvų reikalas, kokiu ai n a 

tn turi užsiimti vaikai.

lą. Vakar Beuermannas tvirti
no, kad tie knygnešiai kny
gas nešė iš Prūsų. Toliau n<lv. 
Engielis kalbėjo apie lietu
viams spaudos uždraudimą.

aiškiai rodė, kad kaltinamas) j 

K.- Stašys bus isteisintas, ta
čiau jis vis dėlto buvo nubnu 
stas, nes jo nubaudimo reika
lavo lenkų administracijos ir

apie lietuvių persekiojimus teisino prestižas. Apie šių by
lą labai plačiai rašė visa len
kų spauda. Kadangi bylos ei
goje paaiškėjo, kad K. Sta 
šys lenkų valstybei yra dau
giau gero negu blogo padaręs, 
tai po jo bylos lenkų spauda^ 
pradėjo jį visaip šmeižti ii 
juodinti. Ji stengėsi įrodinė
ti, kad K. Stašys nesąs jok^

rusų laikais ir prie dabarti
nės lenkų valdžios. \Adv. En
gielis ' savo kalboje sugriovė 
visus kaltinamajame akte K. 
Stasiai primetamus devizinius 
ir kitokius nusikaltimus. Adv. 
Kowalskis, medamasis doku
mentais, sugriovė 300 nubaus
tųjų lietuvių sąrašy. Jis duo

PAIN EXPfLlER

da visą eilę teismo sprendi- herojus ir joks žymus lietu-j 
•mų, kuriais daugybė kaltina-1 vių veikėjas, bet paprastas
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DETROITO LIETUVIO ŽINIOS
EAST SIDE
Pagerbė Lošėjus

kų $55.00, utuaujiikimui Fane 
i lės švč. statulos.
I Sodalicijos valdybų 1938 m. 
įsudar.j: pirm. A. Juodsnukai-

VEST SIDE prisideda aukomis prie para
pijom, seserų ir kitokių dal
bų. Garbė tokiai patrijotei lie
tuvaitei. Koresp.

Rengiamės Prie 
Šv. Kalėdų

kietai platinami pačių vaikų, ninkai gerai padaro tame biz
Matyti, kad sutrauks didelį nyje, 
būrį žmonių.

OMAHA, NEBtt. — Jan i Lietuvis biznyje

mūsų choras daro pratybas | Jonas Butskis atidarė krau-

Vie tinis

Žmogui reikia pažinti save,

Moterų Sų-gosį 54-tos 
Motinų Dienos vakaro rengi •

Pereitų savaitę Detroite Įli
nkėsi kun. D. Mikšys lietuvių 
atstovybės ftv. Žemės reika
lais. Pasuke pamokslus ftv. A- 

tė, vioe pirm. V. Cepelionytė,1 ntano ir £v. petro bažnyčių,
i iždininkė M. ftirvaitė, rašt. O. I|ie j( j>uio<lė puv tikslus iš Je 

'!*• žvirbliūtė, indų prižiūrėtojos1
M. \ aiciūnaitė ir V. Cepelio- gavo nemažai aukų dėka pri 
nvtė. Vėliavos nešėjos O. Pi

ruzalės. h^iek teko nug rsti, nors h. Begt

j ino komisija: pirm. O. Krata 
Pvtfįenė, jaunamečių vedėja E. ,ukas> A Buroniūtė’ir S. Bu- 
L Stepanauskienė, J. Medinienė, beliūtė. Dovanų pirkėjos V. 
B^kričio d. surengė lošė- ftepe’įonytė ir M. Vaičiūnai- 

jums pagerbtuves — vakarie-
' nę Stepanauskų bute. Skanių 

vakarienę pagamino E. Ste- 
panauskienė ir O. Kratavičie 
nė prisidėdamos net stambi o

. mis aukomis, laibai malonu,
• kad šių sųungiečių vvrai jų
g. • • • i •' Sumanymui pritarė ir sykiu 
’ dalyvavo.
L' Lošėjai-jos: A. širvaitis, V.

Čepelionyti*, 1. Dai na u skaitė,
J M. Aukščiūnienė, P. Medonie-
• nė ir M. ftirvaitienė širdingai faį vienbalsiai priimti. Jau- 
e dėkoja 54 kuopai ir rengėjo- namečių pirm. pranešė, kad

is, už malonų pavaišinimų jaunametes susitvarkė, išsiri-
JJsadėdumi ir vėl reikale patar- nko ateinantiems metams 

liauti. i jų valdybų ir įengiasi
g Rengėjos labai apgailestau
ja, kad negalėjo dalyvauti: J.

£ Vaitkus, M. Mikalauskas, va-
• rgon. B. Nekrašas ir M. Stan- 

kienė.
k -'4-----------
Egi Lietuvos Dukterų draugija
: laikė metinį susirinkimų gruo žemėje. Ieškąs-priimta

•7 irty.in f* .1 Išrinkta nauiu 193S r> i • . *• -.

Po Kalėdų sodalicija rengs 
didelį balių. Į komisijų įėjo 
visa valdyba. Sodalktč

Trumpai Iš Moterų
Sąjungos 54 Kuopos
Metinio Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gruod
žio 2 d. Nutarimai ir rapor-

Aukos Lietuvių Maldos Kalėjų. Girdėjau mokina- tuvę vištoms pardavinėti. Gal kad sutverti šį tų naudingo.
Namams leruzalčie si naujas mišias dėl Bernelių kai kam atrodo, kad tai ma --------- - 23' . ------ - — šv. >SwJ?Be to, šiais 'metais žas biznis, bet pas mus Omą- ^ATlNKnĘ ”DRAUGĄ’

lankydamas Detroit, M.rli. turėsime ir muzikos. Mūsų boję jis yra labai pelninga;!.
.rinkau stambus orke^p ta'p jiat dalyvaus pu- Mes kitų mėsos produktų la 
du kitose koloni- *>' K’»eš Kalėdų gie- bai įvairių turilme. Dar kai

i LIETUVIAI DAKTARAI

nių aukų, kaip
^uučiautieuis tun dai Imi Pi- bet žnusnės parodė d’.d?-
jui Gtybui, Stasiui Stepulio- ų palankumų, ypač ftv. Anta- 
niui ii Mati i ftinu niui, kur e Bo įr Petro parapijose, 
automobiliais pavežiojo po Nepalankių aplinkybių (lėliai, 
žmones. Aukotojų surašąs tel- nejierdaugiaus a ir .Lionu at

silankė j svetaines, kur turėpa kitoje vietoje.

nau

sines piiisš Mišias ir per Of- 
fertorium.

kurie darbininkai ir prie dar
bo gaJi mėsos pavalgyti. Tai
gi, dėl permaino* mūsų žmo-'Kalėdų prt.jrattiA

Gruodžio 26 d. tik vienų perka vištas ir pramoni 
dienų po Kalėdų1X1
kyklos vaikai

musų mo- 
turės progra- LIETUVIAI DAKTARAI

. v- . . . Jau paaiškinti ir parodyti pa- kuris su įdės iš dainų,
Kv. Antano bažnyčioj misi- veiksjUs įfc ftv. žemės. Vž ta ’ į .. ’ . .

ias veda kun Ji Pauliukas * • , 4 - - • • dekkunaujų, giesmių, dūlių,ia> \eua Kiin. n. rauiiuKas, tai p|atesmoji Vismine m-|. .
dominikonas. Žmonės misija. tulx-.j0 progos įuršti apie lu* da'ykų- Vaikai jau
Skaitlingai lanko. Gruodž o r,Jt-a,np turėti .Tpruzuloiu nrfe :nuo seniai mokinamimanu

per p'.ętus ir vakarai;, ii ti-

kienė, A. Gustaitienė, A. č'er 
naaskienė, Jurgelaitienė, Soli 
nskienė, Viseravičienė, Reske 
vičienė, K. Mongolis, A. ivi-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Hal.ted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Ry..:
2456 W. 69 Sfc

Tel. Ofiso:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMlack 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—S P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

ir 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal gutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4970 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien is.-kyrus Sorcdų, 
Sekmadienį* susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus vulundų popiet, bet nuo
10—12 va), ryto.

reikšmę turėti Jeruzalėje prie 
12 d., 3 valandų po pietų bu* Išganytojo karsto savo atshi- 
m.sijti užbaiga. jvybę bei vienuolynų. Bet gi

! atsirado žmonių, kurie tikru 
i Spaudos platininio darbas pasišventimu padėjo man pa
varoma kiek galAna. Jei visi sidarbuoti, kad daugelis ga- 
suprastų katal. spaudos svar ,lėtų paremt tų reikalų, l^ai , ._
lių, daug daugiau galima būtų Panelė Švenčiausiai suteikia l^egienė, O. Vafiuko-

niiĄ; Vasilienė, A. Robinienė, 
Seikauskienė, J. Žemys, A. 
Stankus, P. Jančius, T. Jurė- 

Cuplevičienė, Padolskie- 
. Tomsa, Bendoraitis, P.

B. Mongo

U Tt
j- j o-nt išparduoti laikraščių. Kai ku-^gausių savo malonių už aukas, 

iriems labai sunku centas spau Aukojo: Felicija, Punai skįenė
prie

i ■ l -Į
kuopoje dvi ligo- . ... ....4 . . . . . T nesigailima ntc uoierio.nės, kurios guli ligoninėje: J.

Astrauskienė ir E. Wise. Na- “Draugas” dumia mums 
rėš prašomos jas atlankyti, puslapį. Korespondentai paš-

Gautas laiškas nuo kun. D. venčia laik# ir dar i4Uidtu 
Mikšio reikale lietuvių namo padengti. Jie lai

vakaro.
Randasi

dai išleisti, o visokiems maž- 
1 možiams, lie vertės dalykam;-,

Z džio 5 d. Išrinktą nauj-n 1938
- ln. valdyba: pirmininkė P.
- Bandzienė, vice pirm. M. Ka- 
• sevičienė, finansų rašt. H. fta- 
j laševičiūtė, protokblų rašt. S.
Z Žvirbliūtė, kasin. O. Kramh- 
r lienė, kasos globėjos P. Me-

donienė ir M. Aukščiūnienė,
t * ' *' X I■ tvarkdąrė O. Barkauskienė.. ir 1’ r J*'’ daktaras kvotėjas J. J. 

kailis.

Paskirta iš kasos ii’ šiaip sų 1
jungietės suaukojo viso $58.00. i rbuot« įvertinus. Bet mažai 

kas supranta, kad korespon-

$25.00, P. Laučius $5.00, S.
Atkočiūnas $10;(X), J. Bogue 
kas $2.00, Draugystės Nepers.
Pagalbus
(Šv. Petro P.) $10.00, M. Ši
monis $g.00, C. Sanison $2.00,
A. Paliukaitis $3.00, U. Darni- 

'o, kad kolonijų vaikinu,'$2.00, S. Stapulionii bėjui kun 
čiau iajudinua. veikėju da,!*5-00’ S' BemkmtK $1(1.00, S. S. Ilueral 

Širvinskas $5.00, J. Slivinskas 1

nas,
i .ne.

Td. CANal 2345

DR. F. G. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt SL 

Tel. CANaT 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON 

10 N. Broadvvay, Melrose Pk.
Valandos nuo 10 ikt 12 v. dieną ir 

1 iki 4 ir nuo 7—9 v. vakare
Tel. Melrose Park 660 

Res. 2126 S. 5th Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 2413

ir Dievo Motinos Bud™’ L'tvaitis 

lis.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Surengtai seserų Pranciš
kiečių naudai “Suprais shovz- 
er grose party” visus produk
tus irgi suaukojo narės ir pa
siuntė seserims.

Valdtbon 1938 m. įėjo: dva- 
Jan^81055 vftda*s kun. J. B. Cižaus- 

kas, pirm. ta pati O. Kratn- 
M. Kase-

dentų darbas nėra lengvas ir 
dar turi pakelti išlaidas vi
suomenės labui. Todėl pasi
stengkite prie bažnyčių vienų, 
kitų laikraštį nusipirkti, arba 
užsisakyti. .. . A

Draugijai prikiauso 154 na-1Vlclene’ vlce pLnn 
Ss. Sodrinkime dalyvavo a- viHenė' nut ražL *» P““ M 

Ke šimtas nariu- Aptarta da- Vaiė.iinaitė, finansų rašt. R. 
ng naudingu dalyku- Knip bū- i Vatatkevičienė, iždininkė ta 
tų gera, kad narės visus susi-

$6.00, N. N. $3».(i), Mrs. Pu - ' 
rienė $10.00, K. Misevičienė 
$2
$5
Miškinis $10.00, L. Širvaitis 
$2.00, 0. Kartavičienė $10.00, 
S: Klapatauskgą $10.Q0, P 
Padolskis $2.0Qr. 'X." Pfetžulis 
$2.00? J. Sakalauskas $3.00, 
Šaparauskienė $5.00, A. Klen-

$2.00, N. N. $5.0(į P. Grybas 
$5.00, J. Grumiiokis $2.00, J.

Smulkių aukų — $1.75. 
Aukos pasiųstos fondo glo- 

A. Linkui, 12259 
EiuerąLd avė., Chicago, III

Kun. D. Mikšys

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiiiaiit sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IBL.

rinkimus taip skaitlingai, 'a- 
nkytų, tuomet draugija susi
lauktų dar geresnių vaisių.

Linkime naujai valdybai sė
kmingos darbuotės.

Kapsų Aguona

Iš Sodaliečių Veikimo

Gruodžio 4 d., sodai ici ja i n 
corpore ėjo prie šv. Komuni
jos. Kun. J. Čižauskas viešai 
padėkojo mergaitėms už au-

Įiati E. Steponauskienė, iždo 
globėjos M. Yalatkevičh nė ir 
A. Kaminskienė, maršalka A. 
Banitskus, indu globėja U.- 
Mičiutienė, korespondentės O 
Yurgutienė ir M. Vaičiūnaitė, 
knygų peržiūrėtojos P. Medo- 
nienė ir M. Kasevičienė, jau- 
na'mečių vedėja E. Steponaus-? 
kienė, jaunamečių globėjos M. 
Aukščiūnienė ir K. Dailydie- 
nė, daktaras kvotėjas J. Jo- 
nikaitis.

Linkime valdybai gerų sėk
mių iš "vien dirbti, organiza-

Ona Rufkelaitė, pagarsėju
si siuvėja, atnaujino “Drau
go” pren. Ji yra ilgametė 
“Draugo” skaitytoja; skaito'linskas *2 00> SvedienB 
ir kitus laikraščius. Visada j $10.00.
........... ............. - --------- į Po $1.00: Navąrauskienė, U.
ei jai, kuopai, (Bažnyčiai ir vi-' Kristopaitis, M. Visockienė, ’ 
suomenei. j A. Neciulienė, P. Gedvilas, Ži-

Kp. korespondentė J.H.M. lin;kienė,. (Baihokąs, B. Dap-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1.80 V So. Ashland Avęnue 
- V a lando:-:, kasdien?nift'9 iki 12: 

nuo 1:3fl iki 8 vai. vak.
TeL CANal 0523

Offieo Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by Appointment

DR. STRIKŪL’ISI
* PHYSICIAN and SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedūlioniis pagal sutartį. 
Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Telef. PROspeet 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 ‘ 

2423 W. Marųuette Road
; Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Ncdėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nno 6 iki 9 vai. vak.
Tel. CANal 0257

Rea. PROspeet 6659

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

Rezidelicija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

8£

• I

■

ta $2.00, J. Jocys $2.00, J. ži j LIETUVIAI ADVOKATAI

KLĄUSYKITĘS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGAMŲ Ift STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 Iki 7:30 vaL vak. 
Sekmadieniais — nuo 9:00 Iki 9:30 vai. vak

JOHN B. BORDEN
LIETUVIU ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telef onaa C ANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7888

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6vv. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL RepubMc 5047

Office Phone Ros. and Office 
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St.. Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsteu St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

[Tel. BOUIevard 7042

i DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj paįral sutartį

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAUJĄ BUffiNį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei% parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir są
žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 
kurie jie parduoda parodo, kad z

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

3$ Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS'

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Ęockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tek LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tek Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
Ofizo TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. .

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rez.:«TeL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai, dieną

UR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Noo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po p»etl b nno 7 iki 8:30 v. v.

Tel. ofs. REPnblic 7696
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2428 West Marguotu Road
Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeitadieniais nno 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečindieuiais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sutartį.

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SYENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vak vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį.

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Aseociation Ir American 
College of Surgeous, yra Class A 
rfliies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfteų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th St., 
tel. HBMlock 6760.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas laik
raštis.

Veltui statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikysite misijas, 
jei neplatinsite ir nerems i te 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų ^dienraštyje DRAUGE.
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Penktadienis, gruod. 10, 1937

eina prie šv. Komunijos.

nairnis

CICERO NAUJIENOS
Bendra Šventoji 

Komunija
tiniu — šv. Komunijomis, da- 
bąr norėtų naudotis, bot jau 
per vėlu. Jie susidraugavo su amžius 
apsileidėliais, tapo blogi ir

lones, ypač atgailos ir dažnos 
šv. Komunijos sakramentu*. 
Pats Kristus sako: “Kas gy
vens manyje, Aš jame gyven
siu ir tas bus su manimi per

Sekmadienj, gruod. 12 d.^ šiandie daugelis jų į kalėjį-
17:30 vai. m.šaose Šv. Vardo mus uždarytą. Jus juos Į>ažį-1 / . • , I
draug jos nariai ir C. Y. O. statė. Ar gi jūs norėtumėte 
organizacijos nariai bendrai su jais ten būti!

Kas nutolsta nuą> Dievo, tas
Draugus jaunimel Širdingai save veda ir j šio ir j pojnir- 

raginu visus, ypač vaikinus, tinta gyvenimo nelaisvę. 
hendr»i eiti pr e šv. Komuni | |;aba|. a(lveI,to |aikaS)
jos. lteirodykite, kad jūs su- gai,os |aįkaa Jet n()r|me u. 
prelate aavoa rote verte, rt,į linksmas Sv KalMas, ku- 
k».l žinote, jog, kaip ' rio5 jau netolii rucękime> puo.

. silpsta be maisto, ir dėl to jk,m(i vie5paifiai kelilĮ 
negali savo paroigų tinkamai Širdyje, naudodami Dievo ina 
atlikti, taip siela silpsta be
dvasinio maisto ir negalės dva 
sios darbi s tinkamai pasirei-1 
kšti. ' ;

Tasai jaunimas, kuris nu- • 
! tolo nuo Dievo, kuris liovėsi j 
naudotis Dievo malonių šal-

fA. I A
ANTANINA
SHUKIENE

(pu lėvaLs Kraučliiiiahč)

Civilio kapo veteranas auginu antrų šeimynų. Dr. Ju.ues Monroe Harris iš Tulsa, Okla. 
konfederacijos karo dalyvis, 92 metų amžiaus, savo antros žmonos ir vaikų tarpe. Su pir-i 
majų žmona pra suluukęs 10 vaikų, kurie jau augę ąr vedę.
fa- -ii ’inimian——ag?— . . 14 - x.—_■ - ■ ■■■ -
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 20 M. »» Mondeiktanė iškėtė turi- ( 
SUKAKTĮ CHICAGO LIETUVIAI MINĖS "i I

kalais. Baigiant vakarenę, į

Asthma Cause
FongM |n 3 Minutes

anteed *

«toy-

iIlmlTlK ud 
that eana— 
attacka, tha

daco remorea tba cause of your a<

psoundly tonfcht aoouM wtU. ,

ASHLAND AUDITORIJOJ
e ------- » . muz. Mondeikai pranešus, kad ♦

Dalyvaus Visi Chicagos Ir Apylinkės Parapijų (.įa, ant stalo, turima ir kleb. I.
Chorai, Bus Statoma Scenoje Kantata “Broliai’' kun. Vaičūno dovanų, pagau- Į 

-v i , , ti entuziazųio vargonininkai I
Po keturiasdešimtės atlaidų muzikos veikalų Sasnausko sustoję padainavo “Ilgiausių ' 

Šv. Antano bažnyčioje, susi- kantatų “Broliai”. Ashland Metų” kleb. kun. Vaičūnui,

,w,n«!rą*„r»
_ U your drunlat la out ask 

ordar Mendaco for yoa. Pan t auBer er
, The guarantee |

rinkusius muzikus - vargoni- Auditorium sceu# yra tokia, taip pat ir šeimininkams Mo- 
ninkus A. M.ondeikos, Šv. A- kad lengvai gali tilpti jung- ndeikams, pas kuriuos visuo- 
ntano parap. varg., reaidenci- tin s Chicago ir apylinkių pa- met yra malonu viešėti. Rap. 
joj, Varg. Sų-gos Chi ag s rap. choras. Be io, kiek teko1

ARE YOU 
NERVOUS?
Here is « wey te help celm 

quivering nerves
Do roo feel ga 

amam? Arą t* 
and IrrttaMe .
Obe aro d.araat ta yaa>

H rour aanca aro piNKHAM-a vacrr,

Prov. komisijos Dainų Šven- girdėti iš Federacijos komi j Jg Marijonų Rėmėjų 
tei rengti komp. A. Pocius ' sijos narių, į šį Lietuvos ne į Skyriaus Sus-mo
sudomino pranešimu, kad Dai ' Prikl. 20 m. sukakties pami
nų Diena kitais metais bus. nėjimu bus kviečiami Lietu-
rengiama sykiu su Uetuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių paminėjimu Vasario 
90 d., Ashland Auditorijoj, k u 
rioje telpa virš 500C žmonių. 

Lietuvos nepriklausomybės

WEST SIDE. — Praeitų 
trečiadienį įvyko Marijonųvos Įgaliotas Ministeris Ame

rikai pulk. ŽaileiJtis, konsulas Rėmėjų 19 skyriaus susinu- 
Daužvardis, Illinois vai. gu jkimas, nebuvo skaitlingas na- 
bernatorius, Chicagos miesto iriais, gal iš priežasties didelio 
majoras ir daug įžymių as šalčio, bet aptarti metinio ba, 
menų. Į rengimo komisijų ko- nkieto, kuris įvyks gruodžio 

20 m, sukakties paminėjimas °Pfe°jan‘a visa mūsų vei-'12 d., reikalai, išrinkti darbi 

ir Dainų Šventė bus rengiamu minkai įvairiems darbams
bendrai su Federacijos Chi- j ~ * iP^e tikietų: Ig. Kryževičius,
cago apskritim. Gruodžo 8 d. I Chicago varg. yra gra- Pr. Šliogerienė ir D. Jankevi-
įvykęs Chic. Parap. Chorų S- i^Ufc PaPlotys baigiant 40 vai. čius: prie bufeto: A. Radze- 
gos atstovų susirinkimas Auš- i*tlaidus kiekvienoj bažnyčioj -:si- ~ —- —--------vidus, K. KulbFs. Taip pat 

nutarta po Kalėdų surengti 
kokių nors pramogų, kurtas 
pelnas bus kaipo Marijonų 
Rėmėjų Draugijos seimui do

ros Vartų parap. salėje vtan-į8UV<^uoti ir 8avo giedojimu 
balsiai užgyrė šį sumanymų i Pluošti pamaldas. Taip bu 
ir įgaliojo' komisijų bendrui Jv® \r Pra®ju®į antradienį C' 
suruošti tokias iškilmes, ko- ceroJ-
kių dar nėra buvę Čbicagbj. ' Po pamaldų Šv. Antano po- ivana- Tam tikslui išrinkta ir 
Prof. A. Poc/aus pranešimu rap. varg. muz. A. Mondeika ! komisija — P. Šliogerienė, L 
tų dienų jungtiniai chorai sta visus svečius muzikus pakvie- Kryževičius, A. Radzevičius, 
tys scenoje vieni} gražiausių tė į savo rezidencijų, kur po- kuri, padedant kun. K. Ven

grui, rūpinsis svetaine ir nu
matys kokių pramogų geriau
siai būtų surengti, kad išven
gus didelių išlaidų.,1938

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU GATAVI

Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis Šventėmis. Kiekvienas 
mėnud turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sutnas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

xd66c:

Tik tas gali būti linksmas 
ir tikrai laisvas, kas neturi 
savyje nuodėmės, o nuodėmės 
gali išsisavgoti tik tas, kas 
dažnai su Dievu vienijasi.

Todėl brangūs, Šv. Antano 
parapijos jaunime, ypač vai
kinai, kviečiu visus į Dvasios

Puotų, prie Dievo Stalo > 
sekmadienį.

Klausydami savo dvasios 
vado, klausote Dievo. Dieve, 
jus laimink!

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

Nepatyręs vargo, mųmžinsi 
laimės.

Visus jaunus piliečius rulttj| 
laikyti lygiais, kol jie neparo
dys suvo pareigų atlikimo Skir, 
tumo.

=s
Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausiu' 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities ji

Mirė gruodžio 8 d.. 1937 m., 
7:18 vai. ryte, sulaukus 32 me
tų amžiaus.

Kilo iš Sakių apskričio. Ru
dos paapijos, šųnkartų kaimo.

Paliko dideliame nulifidime 
vyrą Jonų, seser} Matildą Ard- 
sįjauskienę ir Jos šeimyną, tris 
brolius: Joną. Vincentą lr Bla- 
dlslovą i jų šeimynas, pussese
res, pusbrolius ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje motiną, seser) 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4329 So. 
Spaulding Avė. Tel. Virglnia 
0114.

laidotuvės įvyks šeštadien), 
gruodžio 11 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J Švč. Pane-
I5s Nekalto Prasidšjiąio parap 
‘ ’ r?lą. ‘ ’bažnyčią, kurioj )vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

brol

Nuliūdę: Motina, Vyras, Še
rys, Broliai, Puss~-srč<;, Bus- 
ullai lr Gimines.
Laidotuvių direktorius S. P. 

Mažeika Tei. YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Dt MDttlUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 $o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tet LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausius patams vintas — Moteris patarnauju
Phone 9000 620 W. 151 h Ąya.

Išdirbėjat aukštesnės rūšies 
paminklų ir grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 60 metų prityrimo 
o-

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Jj

Klausyklų mtsų Lietuvių nulio programų Tirmadieaio vakaraia, 
10:00 vaL vakaro U W. H. T. 0. etotioo (1480 K.) — PranaMfas 

T. SALTOOKBAS

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

BLUE FLAME RANGE OIL
DEGINAMAS ALIEJUS DEL VISORIŲ PEČIŲ IR BOILERIŲ

Ištirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio 
Todėl Karščiau Degi Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti aliejai

GREITAS PATARNAVIMAS '

Saukite - Lafayette 3768 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
SI 58 S. We»tenn Av. Chieago, Illinois

B. KANAPACKIfi, tevininka.•

____

AUDIII Aki P r PATARNAVIMAS 
AlnDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

I. Liulenčios
S. P. Mažeika
A. Masalskis
IPetkE
S. M. Skudas
1.1. Zolp
Juozapa:i Eiideikis
P. I. Ridikas

KOPLYČIOS 
MIESTO D

4348 So. California 
Phone LAFayette 3

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehill 0142

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

■ 1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-55(66

IR 4704 So. Westcrn . ' 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halated St. 
Phone BOUlevard 4089

Lachawicz ir Simai
2314 Wcat 23 rd Plaoe 
Phone CANai 2515 
Skyrina 42-44 E. 108 SL 
Phone PULIman 1270



B
ss

MARIJONŲ SEMINARIJOS KLIERIKŲ 
CHORAS METINIAM BANKIETE

?en£tadienls, gruotf 10, 1937
— —, > . r . •

Bo to bus.ir vienas - kitas iš praėjusios, ir pavykurios,1 snv> teisėjo John C, I^we, ku- 6 valandų vakare, Lietuvių Krotkaitės aukų $100.00 iš
ris yra draugas finanseriauskalbėtojas ir kiti {vairumai. (bunco party. Narės džiaugusi 

Taipgi teko nugirsti, kad pasisekimu. O. ftakūnienė Iki-- Justino Markevičiaus, vedėjo 
T f-v « i •• cm ..jj *« •• O“ "J • 'laidotuvių direktorius S. D. mėjo pirmininkės dovaną už Standard Federal Savings ir
Į arbę Kolom JŲ SkytlŲ I. njcnŲ JB1 Lakavičius su sūriais ir bizn. į Uolų pasidarbavimų, t. y. par Loan įstaigos, 2324 S. Leavi*t

.Beliko tik kelios dienos^lū^Vnrlų piu-np. svetainė Įmonę- ^ftrluvit''us ?r';on'z"oja .Kav0^a"^‘”us'a **'<*e'' , , „ . ...
draugus biznierius į rengiamų tų. Į Kalbės ir J. Mackevacins.
bankietų. Pasisekimo jiems! ' Nutaria rengti šokius 29 <1. J Girdėsi to naujų epizodųdlart- 

Bulvariškis vasario m. Išrinkta veikli ko k*> Šeimynoj. Bus pranešta ir 
misija iš: Volterienė^, A. Pa- vėliausios žinios. Bo lo, bus

Liuosybės svetainėj. Biznie
riai daug gerų daiktų suau
kojo. frus ir prio “durų do
vana’

Klubo priežmetinis susirin-

Chacago, III.
Paulina Rimkienė iš Chica

go Heigbts, III., prisiuntė 
$63.30. Čia tų aukotojų var
dai, knrie, rodos, dar nebuvo

Marijonų RiVnėjų Chicagos a- 
psk rities metiniam bankietni, 
kuris jvyks gruodžio 12 d., 
Aušros Vartų parap. svetai r 
nėję. Chicagos kolonijų rėmė
jai, paskutinėmis dienomis tii- 
rotų daugiau sukrusti it pa
dirbėti platindami tikietus, ir 
būtų labai gerai, kad kokiu 
nors būdu, ar tai atvirute, ar 
telefonu suteiktų žinių iš sa
vo kolonijos veikimo. Visgi 
{domu būtų žinoti, nes aps
krities parengimas tai no vie- 1 • 
ios kokios kolonijos, bet. vi
sų kolonijų skyrių Cliieagoje. 
Taigi, brangūs broliai ir sese
rys, rėmėjai, pasijudinkite Į 
darbų, kad sulaukus sekma
dienio, gruodžio 12 d., Aušros

mis būtų perpildyta.
Štai, netikėtas surpryzns,

.šiomis dienomis netikėtai teko /
išgirsti iš didi. gerb. Provin
cijolo kun. J. Jakaičio, kad 
metinio bankieto programų iš
pildys pirmų kartų Tėvų Ma

kimas hus gruodžio 14 d. Bur paskelbti: Paulina Rimkienė
renkama valdyba 1938 m.

Kcm.

£

Skaitlingas Sus-mas trick, fcirvinskienė*, dėstau muzikos. Programa pra-
tienės.

BRIGHTON PARK. ~ Mo KassŠ’am susirinkime p.

choras. Tai bus ko pasi k lau- j ? įvyko priešmetims Brazauskienę, kuri įsirašė į
syti, nes jie tam rengiasi su - '^U>H'„lįr'a’nC ’Hnnk pnšalpois skyrių. Koresp. A. P.

3 ’ J 6 ta valdyba 1938 m.: dvasios; ______ ________* T - -i

rijonų Seminaruos klierikų^ EerstatC jaunų narę B.

dideliu uolumu, kad savo ge
raširdžiams prieteliams - rė
mėjams tikrai gražiai pasiro
dyti.

vadas kun. Jonelis, praėjusių 
metų pinn. E. Statkienė, vice . 
pirmininkė J. Baliūnienė, nu 
tarimų raštininkė Gedminienė. 

Taipgi šiam© bankiete bus finansų raštininkė Volterienį.
pagerbti naujieji kunigai, kų kasininkė Šatienė, iždo gl<>- 
tik grįžusieji iš Lietuvos, bū- Įbėjos P. Kelpšienė ir V&lan- 
tent: kun. Kazimieras Veng- tinienė, korespondentė A. Pa
ras ir kun. Vincentas Andriu- 
ška.

trick.

RADIO
’ z ' *. • •, a

KALBĖS TėlBtJAS JOHN 
0. LEWE

Šį vakarų pep Šaltimiero 
programų^ 7 vai. vak., iš Ci
ceros stoties WHFC (1420 k.)

$50.00, Marcelė Sabutienė $5, 
Apolonija Za ran kienė $2.00. 
Po $1.00: D. Milinauskienė, B. 
Milmantienė, R. Gaidienė, F. 
Šležienė, Marcelė.Aukos Lietuvių Namui 

šventoje Žemeje
Spauda — tai galinga jėga. 

Tų jėgų gerai panaudoję, su- 
MARQUKTTK PARK. -• Mikšio čekį $237.75 sumai. Tai kursime kultūros židinius, ap-

sideda 7 vai. Kla^sylcjas

Pranešimai

Marąuette Park Namų Sav’-;aukos iš Detroit, Mich. 
ninku sų-ga laikys mėnesini I t , v. ._ ------' . . . Anksčiau esu priėmęs per ... . ...................... VJ .susirinkimų gruodžjo 10 d., , >r i- ‘likai remia pinigais w rastais„ ... _ nn ... . kun. M. Urbonavičių panelės . . ... ... ,parap. salėje, 7:30 v. v. Visi,_________________ __ _____  katalikiškų spaudų.
namų savininkai širdinga? 
kviečiami atsilankyti į šį su 
sirinkimų. J. P. D

ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus Susipratę kata-

Ciceros Lietuvių Namų Sa-. 
vininku klūbas rengia buncoVnitorinns , . i. . ’ n..f viuiuku munas rengia Dunco

P* . įskaita girdėsite kalbų Aukštojo Tei-1ir card party gruodžio 12 d.,
• . ’ ' 1 . D J- i ~ f , '--------------------------

'-JL.

Geriate Wl. iMarrr * Mnu Tosacco Co.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street
A. A. NORKUS savininkas
Tel. Victory 9670

>■ ■ ■ ■

ThaEmT
OARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
lAtlieka visokius medžio darbus,j 
[didelius ir mažus, už prieinamą! 
Ikainą. Apkala namus šingeliais J 
'Dedame stogas.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHTCAOO

CLASSIFIED
“WEATHEB STRIPS’*

Saitas ores nebejelna pro ''duris, kada 
Įdedame “weather atrlpa." TaJp pat 
nebejelna lr pro langus. Kam rei
kalinga, paSauklt HEMiock 257 3.

J. PURTOKAS 
C425 So. Rlchmond St.

ANGLIAI
Black Gold Lump arba Egg $6.00. 
Mine run $5.75. Stoker Screenings 
$5.00.

GRUNDY MINING CO 
CANaI 7447

PARDAVIMUI BUNGALOW

5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So. Trlpp Avė.

BEVERLY SHORES

Keltoms dienoms papigintas išparda
vimas lotų, kurie randasi ant Mich
igan ežero kranto tarp Indiana Stalo 
Park lr Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų Ir lygių, be miško ir nu 
mišku, prie pat ežero Ir toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų taškais 
kreipkitės J “Draugo” administraci
ją, 2334 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

REIKALINGA MOTERIS 
AR .MERGINA

CRANE COAL COMPANY3332~&?T^

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .................... $6 00
Mine Run ............. 5-75

Egg ................................ 6 00
Nut .......................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKTI D AR ARU KAINOS 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

LIETUVIŠKAS 
KRUPNIKASr - *«

— 80 Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lactu- 
višką Krupniką su 
karita arbata paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernus. Ten ir 
reikalaukit.
J kitus ųiiestus ta- 
vemams orderius pa 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

mūsų labelį

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZOARD, Bav.

4611 So. Ashland Avė.
CHICAOO, ILL.

Phone Boulevard 0470

Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui ir valgių viri
mui. Būti vakarais. TurC'a savo 
kambarj. Atsišaukite:

T. COHEN
2735 No. Franctaco Avė. 

Chicago, Illinois

8RONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and—
Likę A Flash — Relief!
Ali cough* look atike to Bučkiey’s 

Mlxture (triple acting)—one slp of 
this grand medicine soon stops an 
ordlnary cough — tough old deep 
seated coughs and the persistent 
bronohlal cough are under control 
after Just a few doses—no more tor- 
menting, sleeplesa nights.

3uckley*s is alkaline.that’s why it’s 
so different—it “acts likę a flash“. 
Refuse substitutas—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Ine.. Rochester. N. Y.

1.—Ralackss Motor Sales DYKAI prirengs Jūsų 
karui karboralorių Ir generatorių žiemoti va
žinėjimui.

1.—Ir duos 20% nuotakios kai pirksit healer|.

Manant statyti san naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonaa PROspeet 1185.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTES

Siųskite savo gimi
nėms, draugams ir pa
žįstamiems lietuviškas 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau-. 
go” raštinėje ūž priei
namas kainas.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Av., Chic&?oĮ

PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI
Du Svarbūs Dalykai:

IH?

Balzekas Motor Sales
“U wfll Likę Us”

4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515 «

iuiHmHHtaHnHUHiMHM"
Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


