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Šanchajuj užgrobia kinų laivus; 

grasina tarptautinei sričiai
nautojai. Palikti tik kinai iš
imtinoje japonų kontrolėje.

Ta pati karo vadovybė pas
kelbė, kad ji pasiryžo užimti

YRA 68 M. AMŽIAUS BAŽNYČIOS POZICIJA 
BRAZILIJOJE NEKEI

ČIAMA

LONDONAS, lapkr. 22. — 
Anglijos užsienių reikalų sek
retorius Edenas šiandien par
lamente pranešė, kad Britani
ja a nepripažins” japonams visus kinų valdiškus departa-
Kanchajaus tarptautinės sri
ties kontrolės be Kinijos vy
riausybės sutikimo.

Bet jis nepasakė, kų Brita
nija darys, jei japonai neigs 
Kinijos nesutikimų.

{ŠANCHAJUS’, lapkr. 22. — 
Japonų karo vadovybės įsaky
mu japonai paėmė savo žinion 
visus čia kinų mažus ir dide
lius laivus, priklausančius mui

mentus, esančius tarptautinėje 
srityje ir prancūzų koncesijo
je. Šiuose departamentuose 
tarnauja daug svetimšalių 
specialistų. Japonai pasiryžę 
juos visus paleisti iš tarnybos.

Be to t japonai reikalauja, 
kad tarptautinėje srityje ir 
prancūzų koncesijoje, kur yra 
daugybė kinų bėglių, būtų 
griežtai uždrausta visokia pro 
paganda prieš japonus. Parei
škiama, kad jei tas nebus pa-tinėms ir ugniagesių koman

doms, nepaisant svetimų šalių daryta, japonų kariuomenė o- 
autoritetų protesto. Iš laivų kupuos tarptautinę sritį ir 
pašalinti visi svetimšaliai tar-| prancūzų koncesijų.

Amerikos delegatas Haris bando vaduoti 
Brioseb- koefereneija

BRIUSELIS, lapkr. 22. — kalu. Sakoma, jam tas pritar- 
Amerikos vyriausias delega- ta, bet neužtikrinta. Spėjama, 
tas Briuselio devynių valsty- Į šiandien konferencijos susi rin
kių konferencijai Norman H. [kime bus išspręstai šis ir kiti 
Davig šiandien bando vaduoti klausim’ai

Kad konferencija nepavyko, 
apie tai nėra dviejų nuomonių. 
Labiausia nusivylusi Kinija, 
kad devynios valstybės pabu-

IIENDA^E, lapkr. 22. — 
laukiamas ispanų naci 

onalistų pu«»ttmas pr>š radi
kalus Arngdno fronte nesipil-

.Seniai
RIO DE JANEIRO, Brazi- 

li'a. — Netikėtai dramatiškai 
Brazilijoje paskelbus naujų 
konstitucijų (įvedus diktatū-

šių konferencijų, kad ji neat
rodytų nepasisekusi. Jis suma
no, kad konferencija nebūtų 
visiškai uždaryta. Jis nori, 
kad ji tik laikinai būtų užda-igo japonų grumuojdmų, kad
ryta ir iš naujo po kokio laiko! jos atsisako betarpiškai remti
susirinktų kuriai nors valsty
bei reikalaujant. Tuo būdu jis 
bando sumažinti nesmagumus 
prezidentui, kurs pirmutinis 
užsimojo grųžinti taikų ir ra
mybę pasauliui.

Kinijų ginklais ir karo med
žiaga, Kinija gi daug ko tikė
josi, ypač iš didžiųjų valsty
bių, kurios turi Kinijoje pla
čius interesus.

Kinija taip pat kaltina prez.
Davis tarp si su Anglijos iri Rooseveltų ir nevykusių Wa- 

Praneflzijos delegatais tuų rei; shingtono diplomatijų.
■ --r- -f T  : ■ - - '................ .... .JL=

TŪKSTANČIAI ITALŲ 
LANKE EUCHARISTINI

KONGRESĄ

TRIPOLI, įAfrika. — Čia į- 
vykusiam Eucharistiniam kon-

MASKVA SIUNČIA LĖK
TUVUS KINIJAI

Amerikos J. Valstybių vice
prezidentas J. N. Gameris. 
Vakar jam suėjo 68 metai am
žiaus. Viceprezidento darbas 
yra senatui pirmininkauti.

xs

Įdo. ’ lA Jrų), spėjama, kad Bažnyčios
Turima žinių, kad radikalų pozicija pasiliks kaip buvus, 

režimas Barcelonojc pradėjo, kadangi konstitucija nieko 
irti ir numatoma jam krizė, j nauja nepažymi Bažnvčics rei 
Radikalų vbdai tarpusnviai kalu.
kovoja už pirmybę,, vieni ki-j Jo Emin. kardinolas Cintra, 
tiems nenori pasiduoti ir vie-jRjo de Janeiro arkivyskupas, 
ni kitiems grasina “skaudžiu pareiškia, kad Bažnyčia netu- 
atsimokėjimu’’.

Nacionalistai laukia to mo
mento, kada pas radikalus iš
nyks visokia tvarka ir tada ne 
bus didelių sunkumų jiems už
duoti galutinų smūgį.

Kataliko Bažnyčios Platinimo dr-ja 
Amerikoje daro pažanga .

'!» " • ! I* mi ..
Šiais metais pastatyta 89 

misijiriės bažnyčios
Amerikos J. Valstybių Ka-J Be to, naujų bažnyčių vi- 

talikų Bažnyčios Platinimo dus išrengtas, pastatyta edt 
dr-ja ir Katalikų Misijų boar- mokyklų ir apmokėtos mokyte 
das vakar C’hicagoj turėjo'jos ir mokytojai, 
konferencijas. • i Draugija kiU[0

Jo Emin. kardinolas Mnnde-I^ 20„ ,neturtinCT
arkivę skupas, kurįe mokinasi kunigais -tini- 

narijose ir moka 20 iki dc

lein, Chicagos 
yra Bažnyčios

ANGLIJA TIKISI SUSIAR
TINTI SU NACIAIS

e LONDONAS, lapkr. 22. —
Anglija reiškia vilties, kad jai 
pavyks glaudžiau susiartinti 
su Vokietija. Tik ministerių 
kabinetai .bijo iškelti aikštėn 
kai kurių Vokietijai žadėjimų 
už tų susiartinimų. Vyriausybė 
bijo britų visuomenės reakci
jos. i /; • • 6 .

ŠANCHAJUS, lapkr. 22. —
Patirta, kad per paskutines 

grėsė dalyvavo 3 kardinolai/ dvi aavaitea 80v. Bosija Kini- 
50 vyskupų, civiliniai autori-1
tetai ir tūkstančiai italų ir af
rikiečių meldžionių.

Šis kongresas buvo dvylik
tas Italijos tautinis ir pirmas 
italų, tarpkolonijinis.

Civiliniai autoritetai nepap
rastų pagarbų pareiškė Šven
tojo Tėvo legatui kardinolui 
Dolci.

Kongreso laiku specialės Mi 
šios paskirai buvo laikomos 
vaikams, vyrams ir moterims.
Per generalinę komunijų be ki 
tų 10,000 kareivių priėmė Švč.
Sakramentų.

jai prisiuntė daugiau kaip 50 
karinių lėktuvų, kuriuos val
dys mokslinami kinai lakūnai.

ORAS
• CHICAGO, SRITIS. — 
šiandien numatoma giedra\r 
toliau šalta.

Saulė teka 6,30, leidžia
si 4:23.

ri ne mažiausio 
tinaujos šaly santvarkos. Nau 
ja santvarka, kiek iki šioliai 
žinoma, nėra '■priešinga Bažny
čiai. Patsai prezidentas dikta
torius Vargas yra atkaklus ko 
munizmo priešas.

Ir senoji 1934 metų konsti
tucija nieku būdu nevaržė Baž

jos kandieris. Viena ir kita . . mėnesi almi 100 k u,uz.„ye,u ne,u., J# Emmencljai įteikė iš ,lnJ3
pagrindo bijo- V . .., . misionierių, kurie darbusiu metų veiklos raportus. <•. . _ . .......jasi neturto ištiktuose plol

Bažnyčios Platinimo dr-jos
prezidentas, JE. vyskupas boardo „
D. O’Brien, pranefė, kad šiais'nlnkai prnneM> kad Jia b(l 
metais draugija sukėlė 1,080,- sjmet migijų reJ
000 dol. ir šį fondą išleido ka- ka]ams islpj(to 550142 do,

se.

LONDONAS, lapkr. 22. —
'Kad įgijus Amerikos palanku
mo, Anglijos vyriausybė pla?;nyčios. Katalikiški principai 
nuo ja nors kiek karo skolų mo kas link šeimos, auklėjimo ir 
keti Amerikai. Anglija jau ga- Bažnyčios socialių teisių yra 
na seniai nemoka karo skolų, [oficialiai pripažinti.

Kongreso vadai žada pravesti visos 
prezidento sonnopnos

WAŠHlNtjPTON, lapkr. 22. j tAs Garner, senato daugumos

talikų misijų reikalams Ame- 
Įrikoje, Puerto Rico ir Alaskoj. 
Apie 60,000 dol. šįmet dau
giau, negu peraiai, išleista. 
Sušelpta nuo 700 iki 800 mi
sijų.

Vyskupas O’Brien pažymė
jo, kad iš to paties fondo šiais 
metais pastatyta 89 naujos mi 
sijinės įvairaus diduma, baž
nyčios. ' |

Reikia pažymėti, kad Kata 
likų Platinimo draugija be A 
merikos remia dar ir užsi- nių 
misijas, o Misijų boardas 
išimtinai namines (Amt ikos) 
misijas.

Jo Eminencija reiškė didel 
pasitenkinimų abiejų m. h i ji 
nių grupių veikla ir atimtais 
darbais. ,

VIEŠOSIOS PAMALDOS VENGRIJOS PRE 
GIJONE ATNAUJINTOSlMHMLANKOSI VOKIETI)vadas Barley, žemesniųjų rū

mų pirmininkas Bankhtead If 
šių rūmų daugumos vadas 
Raybum. Jie visi yra demo
kratai. |

Jie visi atlankė Baltuose 
Rūmuose sirguliuojantį prezi
dentų ir ten miegamųjąm kam

Šie vadai yra; vicepreziden-į bary su juo trumpai šnekėjosi. Įmet^
_______________;_______________  • Šiame

— Senato ir žemesniųjų rū
mu keturi vadai šiandien pra
nešė prezidentui Rooseveltui, 
kad jo viši sumanymai, kiek

Diplomą tų. sluoksniuose kaJ-j|jUg gajįma, skubiai bus pfa- 
bama, kad Anglijos vyrįausy- vesti šioje kongreso nepapras-
bė į Londonu pakvietė Vokie
tijos užs. reikalų miništerį 
Neurathų. Bet iš Berlyno at
sakoma, kad nacių vyriausybė 
negavusi kvietimo.

toje sesijoje, kadangi jie visi 
būtinai reikalingi.

.. GIJON, Ispanija. — Kiek 
pataisius ir išvalius apie ke
turias bažnyčias, jose atnau
jintos viešosios pamaldos, ku
rių čia nebūta ilgiau vienerių

PENKI VAIKAI SUDEGS; 
MOTINA VOS GYVA

NEDEMOKRATIŠKI VY
RIAUSYBĖS ŽYGIAI

DIDELI POTVYNIAI POR
TUGALIJOJE

PORTALES, N. M., lapkr. 
22. — Už 30 mylių nuo Čia 
pietų link Causey sodyboje 
vienam palapiniam namely su
sprogo parafino su gazoliną 
mišinys, kuriuo norėta ųptepti 
palapinę, kad kiauriai nelytų.

Kilusiam gaisre penki vai
kai žuvo. Mrs. W. T. Beaty, 
keturių žuvusių vaikų motina, 
pavojingai apsvilo ir nėra vil
ties jai išlikti gyvai. Jos vy
ras lengviau sužeistas.

PADIRBO NAUJOS RŪŠIES LĖKTUVĄ

LONDONAS, lapkr. 22. — 
Croydon airporte išbandomas 
naujos rūšies lėktuvas trira
tis. Vienas ratas priešakyje, o 
du — užpakalyje.

Triračio lėktuvo sugalvoto
je sako, kad su šiuo lėktūVu 
nusileidžiant bus išvengta ne 
laimių.

Gali vežti du keleivius.

Federalinė vyriausybė trijo
se Chicago miesto vietose pas
tatė eilę gyvenamųjų namų su 
pigiomis nuomomis ir tomis 
dienomis šiuos visus įvykdy
tus projektus Chicago Hou- 
sing autoritetams perdavė 
tvarkyti.

Už šiuos namus miestui teks 
tik 39,731 dol. mokesčių (tak
sų) per metus, jei šie visi no
rmai būtų privačiose rankose, 
už juog reikėtų mokėti 500,000 
dol. mokesčių.

Nekilnojamų turtų specialis
tai pareiškia, kad tas nedemo
kratiška. Trūkstančius mokes
čius kiti turės užmokėti.

LISABONA, lapkr. 22. — 
Ilgiau kaip vienų parų siautęs 
nepaprastas lietus šios Portu
galijos sostinės srityje sukėlė 
didelius potvynius. Galima sa 
kyt, sostinė iš visų šonų užblo
kuota. Geležinkeliais ir plan- 
tais susisiekimai nutraukti. 
Keliolika asmenų sužeista.

mieste kone , visos 
bažnyčios apiplėštos ir ap
griautos. Kelios išlikusios bu
vo pakeistos sandėliais. Radi
kalai jose paliko daugiansia 
purvo. i

Paėmus miestų, nacionalistų 
kariuomenės kapelionai laikė 
Mišias kai kuriose aikštėse, 
tarp bažnyčių griuvėsių, go
duose, arba kituose pastatuo
se. ū t » ;1 i • ’

Gijono dalis kunigų suspėjo

BERLYNAS, lapkr. 2J. — 
Vengrijos premjeras Kolorna 
Daranyi čia atvyko. Naciai 
su kariška pagarba jį pasiti
ko. Matyt, jis, atvyko asmeniu 
kai pasiteiriauti, kokiomis sų- 
lygomis Vengrija gali prisidĄ 
ti prie Vokietijos Japonijos t. 
talijos prieškomunistinės są
jungos. Vokietija su Itali 
pageidauja į šių sąjunga 
traukti daugiau didesniu 
mažesnių valstybių.

Pranešta, ketvirtadienį Ven
grijos premjeras tarsis su dik
tatorium Hitleriu.

1

1 ŽUVO, 16 SUŽEISTA

Illinois Central Suburba n

NETEISĖTAS STREIKAS 
NUTRAUKTAS

FONTĄAC, Mich., lapkr. 22. 
— Fisher automobilių rėmų 
fabrike sėdėjimo streikas jau 
nutrauktas. Streikininkai pri
klauso United Automobile 
Worker» o f Amerięa. unijai, o 
Ši priklauso CIO organizaci
jai. Tačiau unija streiko neau
torizavo ir ragino1 darbinin- 
ninkus paliauti streikavus.

PLATINKITE “DRAUGĄ

AKRONE UŽBAIGTAS 
STREIKAS

AKRON, O., lapkr. 22. ,—

pasislėpti ir išsisukti nuo ra-(traukinys vakar vakarų ties 
83 gatvės stotimi smogė į kitų 
prie stoties sustojusį keleivinį 
traukinį.^

Viena jauna moteris žuv.^r 
16 vyrų ir moterų sužeist y 12 
sužeistųjų paimta į ligoninę.

Įvykusi nelaimė autoritetų 
aiškinama.

dikalų. Kita dalis 
išžudyta 

Prieš radikalų revoliucijų

tiesiog
Itfl

Goodyear Tire and Rubber Gijone buvo daugiau kaip 
Co. trijuose fabrikuose trijų 60,000 gyventojų. Daugiau
parų sėdėjimo 
trauktas.

streikas nu-

United Rubber Workers of 
America unija pripažino kom
panijos taikos pasiūlymų.

Per tris paras apie 12,000 
darbinnkų neturėjo darbo.

BUKįARESTAS, lapkr. 22. 
— Rumunijoje įvyks parla
mentariniai rinkimai. 6 parti
jos pastatė savoi kandidatus. 
Kiekviena sieką pirmybės.

DANVTLLE,. IU>, į lapkr. 22 
— Gaisras ąunaikino Chicago 
and Eaetern Illinois'geležinke 
lio dirbtuves. Padaryta iki pu- 
Rės milijono dol. nuostolių.

kaip 4,000 radikalai išžudė. 
Visoj Asturijos provincijoj 
radikalai apie 10,000 žmonių 
išskerdė.

Ilgiau vienerių metų radi
kalų spaudžiami ir kankinami 
gyventojai negalėjo atsistebė
ti staiga pasijutę laisvi. Jie 
urmu rinkoj į pamaldas ir dfi 
kojo Dievui, kad krikščioniš
kos jėgos nugalėjo raudonuo
sius žudikus ir juos išlaisino

ir sudeginti visų miestų prieš 
pėduosiant nacionalistam T a, 
čiau jie neturėjo progos tai 
padaryti. Nacionalistų s aigos 
užplūdimas sutrukdė jiems tų 
planuojamų piktų darbų.

Žymi dalis raudonųjų indų 
kiek anksčiau paspruko iŠ 
miesto per įlankų į Primūri
ju. Jie pasiėmė iš banko visus 

po
s

iŠ bolŠevistinio pragaro. Iš
gretimų provincijų, o ypač iš pinigus, bonus, vertybės 
.Galicijos gyventojai čia- veži- pienus ir daug užgrobtų ir
mais atvežė dųųgybę visokio plėštų brangenybių, d uigiaa- 
maisto, nes siautė badas. ’aja iš bažnyčių ir kitų tmšųjų

Radikalai planavo išgriauti įstaigų.
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Pastangos

Praėjusį sekmadienį Chicago Tribūne j-

Antradienis, lapkr. 23 d., 1937

lituanistikų Vytauto Didžiojo Universitete.
Dabar jau girdima nepasitenkinimų pasiųs
tais į Lietuvą stipendininkais. “Vytis” 11 nr. 
rašo:

“Tik reikia apgailestauti, kad šiuo sti
pendininkų parinkimu katalikiškoji visuos • ., . . . . ... _ .
menė ir yputingai vyriai jaučiasi labai n u si- u . t . -r ’ k J* Sėtuvių
vylę. Kadangi buvo tikėtasi, jog stipendinin unu. Ne seselė. •bro
kais bus parinkta Amerikoje gimę ir augę y* •*** ad IMevų ii maite rai- Rokas, o tik — sesuo ir bro- 1 
jaunuoliai, kurie gerai pažįsta šios šalies o®6 1U!i0* P^-^y* W palį Dievų lis,
jaunimų, jo pricltologijų ir palinkimus ir Dievuliu vadina. Kas da- 
jaustusi lyg ir jų atstovai... O antra, tai bu- kar kaltos? Vieni ir kiti. Šlei
vo tikėtasi, jog stipendininkai bus parenka- rtumas, jei kokis ir yra, tai
ma iš veiklesniųjų mūsų centrai mėse organi- gal tik tamv, kad vieni taip kalboje miestas vadinasi po-
zacijose priklausančių narių, kur jie Jau iš daro tyčia, d kiti tik iš nety- lis. Išeitų, paliumonas tai to-

— Policija, policmonas pa
eina iš grėkų kalbos. G tekų

PO SVCTĄ PASDAJRffUS r Apie katalikų sarooštns pa-
--------- r- ■ jubiėjunus, surinktas vilnie-

hindi ei ant savu delno de- eiarus aukas, protesto rezoliu- 
du jums, tavorščiai, -tokį už- cijas, kurių kopijes pasiųstos, • . , • . , • • ’ Ai «, • | ’**■* J1*1110} vuvvicm jai, u/r ujaoj nuuų javrjsijv o įsaoi

anksto yra sus.rišę su įetuvių jaunimo v ei- čių. Kol kas, kitus paliksior* kis asmuo, kurio gerų elgesį manymų — surengti bunko ar ir į Kaunu, anei bur-bor.
kimn”. ... ! nuošaliai, ojiapsistokim prje

Taip, rodeo, ir tarėjo būti. Tariau, matyt, ^vęs. >
į tai visai nebuvo atsižvelgta. Stipendininkų Kaip kitf^ taip ir senovės
puriukitnu nepatenkintas ir “Jauninau.”, ku-1 lietuviai diavU8> diew,-
ris savo lb nr. rašo: ,. ,įi T,_.liūs, dievaičius. Butą, mgt,

‘Bet ant kiek mes stipendijų nutarimu'ae vieno, o daug. Todėl ir va-
Krianinu unt fioLr >11 nu<L irut VtHll TUtSlI. 1 . n  ’T - • . .........• . _ . *_ * -•*dėjo ilga Donai d Day parašytų straipsnį, ku- 1 tkaaugi«niės, ant tiek jų paskirstymu nusi- rdų reikėjo daugiau, negu Vio- 

vylę esame. Iš neskaitlingų apie jas lietuvių'no Betgi i^telikai ,turi 
spaudoj pranešimų supratome, kad stipendi
jos bus duodamos Ainerikiis Jauniems Lietu

os pavartomas; “Boviet Masses in worse
ptoghd after 26-yeors”.

- Tame straipsnyje p. Day statistikos da
vimas įrodė, kad bolševikai, viešpataudami 
R r sijoj per dvidešimtį metų, pažangos nepa
darė, kraštą į vargų įtraoKe. .

Bolševikų paskelbti šūkiai 1917 metais 
— valstiečiams žemės, tautai taika, alkanie-

turėtų pasekti kiti.

— Apie trys šimtai motų, 
kai pradėta arbatų gurkšnoti 
Anglijoj. Šiandien jau visus 
pasaulis mirksta joje pasinė 
tęs. -;"•

—- Apie trjsdeš'.JKt metų tam

kai d parę nupirkimui naujų i Tcigi> ig to ir £5jo nidno 
akuliorų (akinių) Kauno gf- užmanymas —surengti bunko 
cietos ‘ Lietuvos Aido redak- ar kawj parę nupirkimui nau- 
torlama, ba seni, kuriuos da- Jų akuliorų “L. A?

, bar nešioja, jau ilgas čėsas, toriams. Kas tų
redak- 

užmanymų
jkaip jiems nelitina: pro juos pareiueite? 
jie tegali skaityti tik Ameri-f Naujų akuliorų “L. A.” r^ 

• ko> cicilistų ir balšavikų po- faktoriams nuo seniai jau 
peių d rūkų. Katalikiškų pope- n*
rų drūkis j.ems pro senus a- _______
kuliorus visai mažai, arba vi-Į Vieue« ekskareivis man pa- 
sitikai ueįžiui imas. Imkime, pasakojo tokių story : 
p r iki od ui, kad ir Spalių 9 die- per pasaulinę vainų batali-

vienų Diev^, Jokių Dievulią
LntnKlrii filrvKnia' ’ np<in i 

viams Tokiems kurie šioj šaly augo, mokslus i .. dabar dar gi dan- pertroeyt chloriniai,
išėjo. Tokiems kurie lietuvybėj nepershprus dievuliau’ dievu*- P™ «**t« *t
Du metai Kaune juo* užgrūdintų. Pavyzdžiui, «el rabO- aie'un»u. <^yuie i
paimkime mūsų sportininkus praleidusius haul lr panamai. Bet tas ^4 geriau patobulinus

Kaune po tris mėnesius mokinant Lietuvos viskas atsineša į senovės iBe- ft . „ . . ■ VaD
vulius, tik jau ne į Dievų. A- idens jau nei už pinigų nerru-

kartų l*rkt«-
vyrus krepšinio. Lietuvoj išbuvo tik tris mė-

ma duonos — pasiliko tik gražia svajone. Da- i nesiūs, bet atmaina labai žymi — geresniais4 _ * * iv a iv -i • • i • * • • I - - —- « w. • .w •bar pcio bolševikų valdžios ūkininkai žynrai J lietuviais tapo. Džiaugiamės, kad štai išsių-
tdogesnėj padėty, negu buvo prie caro. Tau
toje nėra taikos, šimtais tūkstančių žmonių 
iššaudyta, milijonais ištremta, bet taikos ir 
ramybės krašte nėra. Šapdymai sovietų ‘prie
šą' k dabar dar tebeina. Skurstančių ir ba- 
daajuBeių ftaaijoj siekiiomet nėra tiek bū
vą, kiek ją yra dabar.

Per dvidešimtį metų bolševikai valdė Ru
siją. Jie turėjo visų valdžių ir visų galę. Jie

kime penkis pusėtinai suamerikonėjusius lie
tuvius, o grįš jie j mus jau susipratusiais 
lietuviais, pasirengusiais stoti išeivijos jauni
mo vedimui. Deja, dalykai įgavo kitokių spal
vų, kada iš penkių stipendijų — Tris Pasky
rėte Lietuvoj Augusienu, IAetuvpj Aukštąjį 
Mokslų Išėjusiems (vienas net dn meta tam 
pačiaun Vytauto Universitete studijavęs). Jie 
Amerikoj išviso išgyveno tik 4-6 metus. To-

pie tai ir Daukantas ne 
prisimena^ Pikti kaimynai, ne
išmanydami, kaip kitaip kata
likus pašiepti, tai nors Dievų 
Dievuliu kamšo. Katalikai, 
nieko blogo nemanydami, bė
ga paskui juos. Nereikėtų. Da
rydami taip, parodom, jog ge
rai nepažįstam nei tik Dievo,

kai pirma kart pradėta von

•no« paminėjimų, Čikagoj. Be
veik kiekvienoj kolonijoj bu- 

įvo surengta prakalbos, knrio- 
|se Vilniui vaduoti surinkta 

Visa mūsų
‘ ‘ Draugas, ’ ’ mirgėte 
Spalių 9 dienos pa-

tarėjo progos savo mokslų įgyvendinti. Juk i kiems jau nėra reikalo lietuvybė skiepinti 
jr mėgino. Tam panaudojo ne tik geriau- Į jie jos turi užtektinai. Jiems geriau praverstų

turtingesni jį geria. Šiek tiek 
įžymesnė sueiga pas indus, be

bet nei blogos valios savo kai- dramblio pieno nepakenčiam?.; 
mynų. dalykas.

Prie progos ir da vienas da
lykėlis akį merkia. Šv. Pran-t

— Indijoj dramblys ne tik , 
sunkius daiktus vežioja, bet ' P*1, 
ir pieno duoda. Keti melžia- ■ 
jųas. Bet kadangi jo pieno m*rSė)°
nedaugiausiai būna, už tat tik dėjimo aprašymais, rezoliu-

Galų gale už visas dasius socialistų^ smegenis, bet ir prievartų, ! dar tam tikras kiekis amerikondzmo išmokti,.„------ —. ---------------- -------- , . .. . .
kad tik pasiekti savo tikslo, parodyti pašau- * kad galėtų suprasti Amerikoj augusį jauni- ciškus, šv. Mykolas, šv. An-1 1 iaes uu,'<)s.Iie unes> Pa 

mų“.^ driejus, šv. Jeronimas, šv. SU- ^menkos kinai yra dau-
“Btuden- ir daugybė kitų, tai kalti. Amerikoniškoj,

liui, kaip veikia praktikoj sAcializm&s ir ko- ‘ 
ununizmas. Tačiau visos pastangos buvo tuš- 

_&0B. Visi krašto reikalai ir vipais atžvilgiais 
smaką ir tebeamanka žemyttJ JPer dvidešimtį 
metą kraštas bevo sokaastytas karo stoviu. 
Karo stovis ir dabar nėra nuimtas įr nebus 
iittUMtųp. Tiesa, gruodžio mėnesyje bus rin
kami į parlamentų. jBet tie rinkimai nebus 
rinkami, bet tik 'akaudus žmonių apgaudi- 
nijimes, e “išrinktasis” parlamentas bns tik 
paprastas diktatoriaus fetabno pastumdėlis.

Bolševikai įrodė, kad jų skelbiamos idė
jos ntra įgyveadinamos. Gaila jų visų pas
tangų, gaila pralieto kraujo, gaila milijono 
žmonių, kurie taip skaudžiai kentėjo ir tebe- 
kenčia nuo bolševikų eksperimentavimo.

L šimutis Ar S. Kodis

V. Uždavinys, kalbėdamas Vilniui Vo- 
duoti SąjongoK suvažiavime Kaune, pažymė- 

kad amerikiečiai pirmieji pradėjo rūpin
tis Vi Įmaus vadavimo reikalais ir sudarė pa
vargtų kraštų vadaviino komitetų su red. L.
Šmčaa priešakyje.

“Sandarai” nepatiko, kad p. Uždavinys 
ftiiiRičie vardų paminėjo. Ji sako: “Ne L. 
Šimutis buvo pirmutiniu Vilniaus Vadavimo 
Komiteto pirmininku, bet S. Kodis, kuris 
jau yra įniręs”.

Čia turime pažymėti, kad Šimutis kaip 
tik. tos garbės rr neieško. Jis ištikro nebuvo 
Vilnim Vadaviano Komiteto, susidariusio Cbi- 
eagoj nei pirmininku nei nariu, nes tuo lai- 
I-u gyveno ne Chicagoj, bet Brooifyn, N. Y. 
Het užtat gyvendamas Brooklyne pirmininka
vo (ir buvo vienas iš organizatorių) Lietu- 

Pavergtų Kraštų Vadavimo Komitetui, 
buvo sudarytas daug anksčiau negu

Vilaioi Vaduoti Komitetas. Dėl to 
p. Uždavinys neapsiriko, o Vaidyla kerei- 
kale įtarė Šimutį, kad jis norį* paveržti Ko 
džio pinnininkystę.. Jei Vaidyla, kurio tais 
laikais Amerikoj visai dar nebuvo, būt pa- 
sitetavųs genesnių Amerikos lietuvių veikė- 
ių, jie kas sužinojęs, kad Šimutis pirminm-

• ni IJrooklyne susidariusiam Vilniaus rei- 
J,u.uii»s komitetui, o Kodis Chicagoj.

Šiuo reikalu tarė savo žodį ir 
tų Žodis7’, kuris 9 nr. tokių pastabų padarė:

“Mums šiandie tenka tik pasveikint lai
minguosius stipnedininkus ir palinkėti, kad 
jie LietuVbj išnoktų ne vien tik gerai lie
tuviškai kalbėti, bet ir arčiau savųjų taptų 
pažintų ir išmoktų pamilti kas sava. Tačiau 
kartu mums nesuprantama, kuriems galams 
•Lietuvos vyriausybė tokį svarbų reikalų, ku
lis vėliau atsilieps visoj mūsų išeivijoj pa
vedė kažkokiam advokatui, kuris be jokių 
bereikalingų insinuacijų, taip tolimai nuo lie
tuviškojo darbo nutolęs, jog negali pastebėti 
nė pajusti, dabartinio lietuviškojo gyvenimo. 
Lietuva, berods, Uuri savo atstovybę, savo ko- 
nsnlatns Amerikoj, ar nevertėjo tų stipendijų 
skyrimo darbų pavesti atstovybei ar konsu
latams. Pagaliau, pirmų kartų istorijoj, (gal 
būt, mes jų menkai pažįstam), tenka paste
bėti, jog stipendijoms kandidatus parenka ne 
žiponės, kurie kandidatus arčiau pažįsta, bet 
tos įstaigos, kurios kandidatų visai nežino, 
ffa reiktų pasimokyti iš prancūzų. Baryžaatus 
universitetan stipendijos skiria Prancūzijos 
vyriausybė, bet kandidatus renka ir skiria 
tik Ajherikos prancūzai. Stipendijų komisijų 
sudaro prancūzų akademijos (Assumption 
čollege, Woreester, Mass.į rektorius, keletas 

j žymesniųjų veikėjų ir konsulai. Taip rodos 
nuosaikiau ir protingiau”.

Taigi, visi jaunimo laikraščiai parodė 
nepasitenkinimo stipendininkų pariakinm. 
Nepasitenkinimai turi pagrindo ir dėl to į 
juos ateityje reiktų atsižvelgti.

Ir Kapines Naikina

Maskvoje bolševikai pradėjo naikinti ka
pines, nes jos esą trukdančios miestui augti. 
Panaikintų kapinių vietose bus steigiami pa
sivaikščiojimo parkai ir sporto aikštės. Tik
roji gi priežastis kapinių naikinimo, tai no
ras išnaikinti viską, kas tik primena, kad 
Rusija, senian buvo tikinti tauta, kų liudija 
tie gausingi pani ūkia] kappose.

Vietoje Pastabos,,
• % *

Spoodoje jau buvo balsų, reiškiančių pa- 
sižeakiinna tuo, kad Lietuvos vyriausybė pa
skyrė penkias stipendijas penkiems ameri
kiečiams studentams porų metų studijuoti

vis jau dapgaus piliečiai. V a
dinti juos Pranais, Mikais, A- 
ndriais, Stasiais — išeitų tik
ra bulvienė. Betgi, nei biųkį 
negeriau nuskamba, kai vyrai 
šios da ašarų pakalnės su py
pke dantysė1 ir stiklu alaus 
saujoj, o jau save Šventųjų 
vardais vadina. Ištikrųjų, rei
kia gerokos drąsos, da už gy
vasties, o save jau Prancišku-

laisvės paragavę, su visu ini- 
rtumn pradėjo1 "po savo val
stybės pamatais knistis, ir 
apie amerikonišką laisvę sva
joti. Nei bikkį neatsižvelgda
mi į tai, kad jie prie to da 
nėra priaugę. Neilgai laukę, 
nuverčia nuo sosto carų, o iš
sirenka prezidentų. Amerikoj 
prezidentų visi gerbia ir jo 
valdžios klauso. Kinijoj anaip

ei jom*, o “Lietuvos Aido” re
daktoriai teįžiūrėjo tiktai ben
dro prunto mitingų, kuris “su
ruktas paminėti Vilniaus pa
grobimų, atstovaudamas 70,- 
000 Čikagos lietuvių, griež
čiausia pruteotuoja” ir t.t. Be- 
to, dar “pasižada morališkai 
remti” (ba medžiagiškai ben
dras pruntas, kaip žinome, re
mia Spanijos radikalus—prof: 
K.). Be to, dar, esą, bendro 
prunto sekretorė E. Mikužiutė 
išsiuntus protesto laiškus Len- 
kijos ambasadoriai, Tautų Są
jungai ir t.t.

jono, kuriame ir jis tarnavo, 
buvo labai piktas generolas. 
Sykį vienas kareivių kuo tai 
nusižengė ir perpykęs genero
las rėžė jam per žandų. Įdū
kęs kareivis griebę savo re
volverį ir, atstatęs į geaierolų, 
paspaudė gaidį. Bet revolveris 
neiššovė. Tada įširdęs genero
las įwkė: .

*— Trišdešimts dienų į gard- 
hause už nešiojimų netikusio 
revohrerio.

— Tamstos žmona pasako
ja visur, kur tik eina, kad ji 
iš Tamstos padariusi žmogų. 
Mano žmona taip niekados ne- 
dRtyttį!

— ;Ne, tikrai ne! Ji tik vi
sur pasakoja, kad daug vargo 
turėjusi, norėdama iš Tams
tos padaryti žmogų, bet jai 
tai nepasisekę! (L. A.)

ČEKOSLOVAKIJOS NEPRIKLAUSOMY
BES SUKAKTUVĖMS

mi, Mykolu, Andriejumi, Je.,toL Visi P^jo M« prrai-
ronimu garsinti. Priimtas lie
tuviškos kalbos kuklumas, ski 
riantis šventų nuo žemaičio, 
pataria gyvam vadintis Pra
nu, Miku, Andriumi, Jeru, SU 
siu ir taip toliau.

Jei taikomi tokių vardų, kų 
miklumo neturi, kai ve Pet
ras, Jonas ir daug kitą, — 
visai kas kita. Kas negalima, 
tai negalima. iBet, kam skriau
sti švento vardų ir kalbos ktt- 
klrnnų ten, kur nereikia?

Ne tik kitų, ir mūsų kalbos 
kuklumas ypatingai dvasiš
kius pagerbia. Sakyti: Sekim 
Pranė, arba, Kunigas Pranas, 
irgi nebūtą gera. Tokiame at
sitikime, sakom: Sesuo Pran 
ciška, Kunigas Pranciškų*/ 
kad atskirti juos nuo švieti4- 
krų.
/Ir da viena Šeimos galva 

gali vadintis tėveliu. Vaikams 
jų tėvas yra tėvelis. Betgi va 
dinti kunigų tėveliu, — klai
da. Kunigas negal būt - tėve
liu. Kunigas gal būt tik tėvu. 
Tas pat jr su motina. Vaikams 
motina gal būt mamytė. Betgi 
vienuolyne mamyčių nėra. Ten 
gal būt tik motina. Namuose,

dentais. O jau išrinktų prezi 
dentų kogreičiausiai nudurti. 
Kad daugiau prezidentų būtų, 
išsidrasko į' daugybę mažų 
valstybėlių. Ir paskui savitar- 
pyje didžiausius karus varinė- 

fja ir kraujuose mirksta. Ja
ponai to tik ir laukė. Be nie
kur nieko pradeda patys Ki- 
nijon veržtis. Nūdien jau tiek

Spalių mėnesį suėjo devy-pi. Čekoslovakai iš karo aiš- 
niolika metų nuo Čekoslova- ikiai stojo santarvininkų pusė 
kijos nepriklausomybės paske-! je ir ėmė organizuoti savo le-
lbimo ir valstybės atstatymo. 
Ta džiaugsminga sukaktis bu
vo paminėta ir Lietuvoje, — 
laikraščiai įdėjo straipsnių, a- 
pibudinančių tos dienos reikš
mę čekoslovakams, įstaigos 
buvo iškėlusias vėliavas Čeko
slovakijai pagerbti,

daug japonų Kinijoj enuna, didžio>
kad juos visus išvyti, jau veik I. . . , .. i karo pabaigos buvo Austrų -, nugali mas žygis. Kaip ten br.s . .. ...Vengrų imperijos dalis. Čekųar nebus, bet gi. kinai .jau var
giai laimės tų, ką pralaimėjo

ir slovakų išsilaisvinimui pa

gilinu* kovoti Santarvės ka
riuomenėse prieš Austro-Ven
griją. Čia buvo tragiškų mo
mentų, kai čekoslovakams ko
vų laukuose dažnai tekdavo 
susitikti tėvai su sūnumi, bro
liai su broliu, nes čėkoslova- 
kai bnvo *mobihzuojaiiii į 
trų - vengrų kariuomenę,! 
riai tekdavo, ypač austru i 
sų frontuose, su čekoslovaklj 
legionais. Rusijoje buvo su-

i

Paskutinėmis žiniomis šiemet visoje Lie
tuvoje pastatyta 40 Vilniau* kryžių. Įvairias 
avganūzaoijos ir parapijos aterimtį pavasarį
jaa, kaip pranešta, rengiasi pastatyti apie . , .
120 Vilniaas kryžių. Daug kur Vilniaus kry--)k^’ 
žiai per žiemą bus padirbti ir. išdalinti, o

KINIJOJE PAGROBTAS 
katalikų VYSKUPAS

ŠANCHAJUS. — Pranešta, 
, Hopei provincijoje banditai
pagrobė vyalrapą H. Bebrove- 
ną, viocentčuą, ir 8 ranionie- 
rin* kunigus: 3 parueioras, 2 
olandas, 1 austrą, 1 čeką ir 1 
portugalą.

MANMMiO BANDITU 
GMOttlU VADAS PA

JAUTAS

OHS1M1NG, N. Y. - Ii 
Moadžioko gauta žinia, kad
ten kinų banditų* gaujos vadas 

šeimos gyvenime yra broliu- pedantas ir suimtas. Kareiviai

ryvenriTie būna tik broliai' ir 
pavasarį su Atitinkamomis iškilmėmis pasta-seserys. Vadinti vienuolę se- 
tyti

gaudo kftne gaujos narius 
fti gauja buvo pagrobusi ka

talikų misionierių amerikietį
sele, arba vienuolį broliuku/kun. G. A. Donųvanų.

. organizuota 50,000 vyrų čeko-
srroosinias buvo vykdomas • rr i, v / .dravMra karinomene. Ta ka-
dar toli prieš didjjį karą, ta-'
čiau tiktai tasai karas sukė
lė vilčių ir pagaliau sudarė 
sąlygas Čekoslovakijos valsty
bės atstatymui. Čekoslovakai, 
prasidėjus pasauliniam karui, 
tuojau nusistatė, kad jų kraš
tas galės Nepriklausomybę at
gauti tikfai Austro - Vengri
jai, jų pavergėjai, karų pra
laimėjus. Šitokiu nusistatymo

riuoinenė nelaukė, kada jai a- 
teis laikas stoti į kovų su Če
koslovakijos laisvę, bet ėjo 
į kovas prieš austras - vokie
čius dar 1916 - 1917 metais. 
Kilus Rusijoje revoliucijai bo
lševikams paėmus valdžių, če
koslovakai pareikalavo juos 
išleisti į Praneozijų, kad iš 
ten galėtų tęsti kovą. fiolše- 
vikai, būdami silpni, davė sa-

ir buvo paremtas čekoslovakų i vo-sutikimą praleisti čekoslo 
veikimas karo metu. Reikia, vakų pulkus per Kibirą ir To-
pripaiinti, kad čekoslovakai • ūmuosius Rytus, į Prancūzi-
aiškiausiai ir drąsiausiai šie 
kė savo laisvės ir tam tikslui 
nevengė ir kraujo aukų. Jie 
nemtenkino vien nepasisekimų 
Kukėjimais austrų - vengrų 
ginklui, jie patys gamino ir 
kur galėjo pavartojo ginklų 
Habsburgų imperijai anžlugdy

ją. Čekoslovakų kariuomenės 
traukiniai iš Ukrainos pradė- . 
jo slinkti į rytus. Vokiečiai, 
padarę Lietuvos Brastoje su 
bolševikais taikų, pareikalavo, 
kad Sovietų Rusija neišleistų 
čekoslova k ns iš Rusijos, o juos 

(Tęsinys 3 pusi.)
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BŪDAI PAŠALVI I 
VARGINANČIAS

SLOGAS
SVEIKATOS KELIU

Rago Dr. A. O. Rakauskas

Vakaras Seserų 
Pranciškiečių Naudai

SKAUSMAS

PAAAIJK.t GKKKLM 
Gftl.IMĄ — AIIKKA- 
TL'.MĄ — BKA.G8M4

t «e»Ą 
PATKNKA PI

VIDURIUS
IB

PAAALINA
GBLTMĄ

Greitumas, kariui) Havru laMM| 
veikla, ka.l padalyti kankin^B / 
MloKU simptomus ir kartu aHgįgB
sukauti tarki..
ru stebėtinas... ir ky-1 yniaJ^Hffi 
stebėtinai paprastas ir maia^^Į 
Štai. ką jūs teturite darytįaBįĮ 
trilpyk ir Ištirpyk tris t ikrijS Baye® 
Aspirin tabletus trečdalyje vi. u5 
dena stiklo. Du sykiu iSgargali... k 
gerklę su tuo skiediniu, gerai už
laužęs galvą.

Tas gydantis gargaliavimas veiks 
velk taip, kaip lokalS aneat .,a 
ant žaizdos, suersytoe gerklSs o->. 
dos. Sopėjimas greit ‘ palengvt 
šiurkštumas esti pašalinamas.

Jūs pasakysite, kad tai '
,na. tr tas keletas centų, 
nuoja yra tai didelis sjtti4^Hiias 
ant brangių gerklės gargall&W ia 
vaistų ir stiprių gyduolių. O nįld 
damas, tai žiūrėk, kad smH 
peliniu.- HAVI.lt ASHIIJnM

Pripažinta $250 dovana. Metinėj Amerikos piešėjų ir skul
ptorių kūrinių parodoj Chicago Art Institute, šis kūrinys 
“Drifters on the Mississippi” laimėjo $250 dovaną. Jo auto- 
rius yra Joseph Vorst.

Seselės ir parapijos vaiku 
ciai stropiai ruošiasi prie ka 
ledinio perstatymo, kuris į 
vyks gruodžio 26 dieną.raybę. Svarbiausias skirtumas 

čia bus tas, kad Lietuva bu
vo anksčiau Rusijos dalimi, o 
karo metu buvo vokiečių oku
puota. Lietuvian.s buvo sun
kiau nusistatyti, kokiomis ap
linkybėmis jie tikriausiai ga
lėtų laisvę atgauti: ar pralai- 
mėjus rusams, ar vokiečiams, 
nes nei vieni, nei antri, nuro
dė Lietuvos Nepriklausomybei 
palankumo. Geriausia sąlyga 
Lietuvos valstybei atstatyti 
susidarė tada, kai abudu su
sipešę galiūnai, -vokiečiai ir 
rusai, karą pralaimėjo...

Iš visų po karo susikūrusių 
naujų valstybių, Čekoslovaki
ja gal geriausiai buvo pasi
ruošusi nepriklausomam gyve
nimui kurti ir tvarkyti. Nese 
niai miręs Čekoslovakijos pre
zidentas išlaisvintojas T. Ma- 
sarykas, dabartinis prezi den 
tas Dr. E. Benešąs ir kiti vei
kėjai buvo karo metu sudarę' racijos metu, lapkričio 12, 13, 
palankią čekoslovakų valsty- j 14 dienose, didysis altorius 
bei atstatyti tarptautinę nuo- buvo labai gražiai padabintas, 
monę, nepriklausomybės pas- Labai daug žmonių rinkoj 
kelbimo metu čekoslovakai jau melstis. O prie Komunijos tn», 
turėjo nemažą kariuomenės, turbūt, priėjo visi parapi jie- 
taip pat turėjo jau beveik ga- čiai.
lutinai sudarytą vyriausybę. Vaikučiai visi susirinko an* 
Todėl Čekoslovakija greitai su valandėlė^ atkalbėti rąžančių 
sitvarkė viduje ir tuojau ūžė- ir litaniją, vadovaujant Juli 
mė svarią vietą tarptautinė- jonai Andriuškevičiūtei. Gra- 
je politikoje. Per kelioliką hne žius pamokslus sakė sekma- 
tų Čekoslovakija yra labai dienį mūsų pačių kunigai. Ki- 
daug nuveikusi savo kultūros, tomis dienomis pamokslus sa- 
ekonomijos ir politikos Srity-'kė kun. J. Bakanas, kun. A. 
se, ir ji gali drąsiai ir ramiai Petraitis, kun. P. Strakauskas, 
žiūrėti į savo ateitį. kun. K. Jankus ir kun. S. Knei

Pažymėtina, kad Nepriklau- žys. Be to, buvo atvykę kuni- 
sopioji Lietuva su Čekoslova- gaį: p. Virmauskis, K. Urbo
kija visą laiką tūri labai grau- ■ ......
džius ir nuoširdžius santykius jų sričių šių dviejų draugin- 
ir nuolat vis surandama nan- gų kraštų bendradarbiavimui

Čekoslovakijos Nepri
klausomybes Sukaktis Lapkričio 21 d. Šv. Cecili

jos choras, vadovaujant muz. 
P. Sakui, vaidino operetę 
“Raulas”. Girdėjau, visą pel 
ną skiria vargonų fondui.

Aušrelė

‘skilvy. (Tęsinys iš 2 pusi.)

j -Skausmas surištas su apen-' nuginkluotų ir atiduotų Aus 
diko įdegimu ne visados yra trijai, nes čekoslovakų kariuo- 

I vienodas. Vieniems skauda menė Jtusijoje buvo suorgani- 
daugiau, kitiems mažiau. Skau zuota daugiausia iš austrų - 
smo vieta irgi ne visuomet ta vengrų kariuomenės belaisvių, 
pati. Didžiumoje jis jaučiama Aišku, kad čekoslovakųs lau- 
tiesiame pilvo šone. kė, kaip valstybės išdavikus,

šie nors trumpai prisiminti 3eiS" j',e bū‘*l bl’v« »
pavyzdžiai aiškiai nurodo 1 Austr0 ’ Vengrų,. Todėl kaip 
skausmo vaidmenį ligos rei-,***“ bolševikai Anė daryt. 
kal ge - |kliūčių čekoslovakų kariškų

---------—————— traukinių slinkimui į rytus,
Gamtoje vienas reginys rami- čekoslovakai, būdami Rusijos 
na sielą, kitas ją apvalo ir ki- gilumoje, drąsiai pakėlė gink- 
tas ją iškelia. Bet yra galima prieš tos šąlies naujuosius 

Į to paties vaizdo akyvaizdoje šeimininkus — bolševikų val- 
ir tuo pačiu laikb, vienam džią. Čekoslovakai ginklu sau 
žmogui jaustis vienaip, o ki- kelią prasimušė iki Sibiro, o 
tam kitaip; vienam būti iškil- Sibire visai nuvertė bolševikų 
nintam, o kitam susilaukti valdžią. Tačiau, kai susiorga- 
daugiau vilties. Taip kaip, žiū nizavo Sibife rusų priešbolše- 
rint į palaimintą Kristaus vei- vikiška valdžia, čekoslovakai, 
dą, linksmas žmogus nekal- santarvininkų pageidavimu, 
čiau džiaugtųsi, o a&ųngasis paliko Sibire net iki 1920 me
kenčiau liūdėtų. Taip yra su tų pradžios. Bolševikams vėl 
gamta. O laukuose kartais ma- užėmus Sibirą, čekoslovakų 
n0 siela jaučiasi apsupta lyg pulkai per Tolimuosius Rv- 

žinai, — Jo augti amžinai. Jos-galingojo Tėvo rankose. Tai tus, vandenynais grįžo jau į 
čielybėje augs išmintis, kurio- yra it vėjas kuždėjo man die- išsilaisvinusią savo Tėvynę, 
je šis pasaulis yra padarytas, viškų žinių ir tai yra lyg die- nes tuo tarpu pasibaįgė pa 

Tamsoje visa yra uždaryta viską prasmė prasimušė iš de- saulinis karas, žlugo Austro- 
nuo jūsų bet visagalė akyvai- besu, ir nuo pakalnių, ir iš Vengrijos imperija ir 1918 me- 
zda, ir tat tamsoje Dievybė a- tarpo žvaigždžių. Ir aš žinau, tų spalių 28 dieną Čekoslova 
pšupa mus aplink kaip jau- kad aš priaugu prie visos tos kija pasiskelbė Nepriklauso- 
čiama akyvaizda. Ryški nak- dvasios, — prie saulės skais- ,ma Respublika.

.u* 12 V 
• TAU- ' 

LĖTŲ

: PILNI TUZINAI 25c
maždaug 1 c tabl

Tėmykite Biznierių Bargenus

LIETUVIŠKOS SPALVUOTOS 
PLOTKELES

Su įspūdingais Kalėdą vaizdais, lietuviškais ir lotyniškais 
atatinkamais užrašais, sekančiomis spalvomis — baltos, 
žalsvos, rausvos, gelsvos, melsvos, fijalitavos,- yra kepa 
mos Marijonų Vienuolyne.

Su užsakymais reikia kreiptis adresu — -9
BROLIS VLADAS >3

2334 So. Oakley Aye. Chicago. IIIKeturdešimtėvertė

“Nes aš 
būsite gyvi DRAUGO" KALENDORIA

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 

. mėnuo turi skirtingą paveikslą. 
Kaina 25c vienas. Imant 15 ar 
daugiau vienu kartu, tik po 15c.

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicagc

GERKIT

Smbtosia H PIXON
HURRY/GlVE ME
THAT SAACE SUfT/yHERF'S 
I’VE GOT TO SAVE/VIBRATION RAY 
DASH SOME THAT WILL

b*. VVA/Z'/PARAl.YZE ANO
JJ^PFNETRATE ANYTHING 

BŪT ŪSE IT ONLY AT , 
BWy>AcLosE RANO-E /

DOT IS SHOT OUT INTO 
SAACE THROUGH THE VACUUM 
DOOR. SHE OUICKLY GOES 
AFTER THE APOSIANS —

ąE> ASH IS BEING CARRIED OFF
BY THE TVVO AOOSIANS TŪVYARD 
ONE OF THEIR SPACE 3HIPS — 

DOT ftEĖS THBM) ------
LOOK ,CHIEF?ZW2OUNDS/

THEY HAVE CAPTURED) VVE ARE . 
DASH* VVE MOST^/MELPLESSZ 
DO SOMBTHIHC- X OUR RAYS 
QUICK/Z VVOULD KM.L DASH

^YYE ARE BEING PURSUBD.? 

DROP BACK AND TAKE CARE 
lOF THE INTRUDER . I SHALLj 

6-0 AHEAD/ z--------

^oshZMMMHL^.u<* f,x- 
Dor/k5F2s s

Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SLA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Rimto Telefoną* BOIIJCVARD 117«

DOT is IN FOR A BATTLE . 
CAN ŠHB RESCUE DASH P

HAVI.lt


-

Antradienis, lapkr. 23 d., 1937

Mnaiflrpnizmtiji Veikte
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

CICERO NAUJIENOS
Darbščios Klūbietės

Iš Federacijos Chicagos 
Apskrities Susirinkimo 

Paskaitos ap e Lietuj oi

K&portai ii Spalių 9 d. A'nierikos Lietuvių R. K.
Spalių 9, minint Vilniaus Dukterų klubas įvairiais bū- 

užgrobiiuo metinę sukaktį dau dais rodo savo darbštumų, va- 
gdy kolonijų suruošta pemi- dovaujant pirm. Atkočiūn e- 
nėjimai, rinkta aukos Vilniaus nei. Ji moka gražiai tvarkyti 
krašto lietuviams. Skyriai čia klubo reikalus.

t pat pridavė aukas, kad Fede-' Lapkr. 9 d., po trumpo su
sirinkime nutarta kas penkta- raLCįj<J^j centras jas pasiųstų sirinkimo, įvyko draugiškas 
d»«ų rengti paskaitas ii Lie- vilnia-us Vadavimo Fųjungos vakaras, surengtas narių pn 
fuvos iBtorijoe, padedant la- Centrui ailiaksmmiimn. R<m ko-

15 d. PaAailas T^8tl- _ K-.-i... ■...<■ miaija šauniai vaišinu narus
įsiėmė kun. M. Urbonavičius, persekiojimus Vilmaas
(C. Paskaitos rengiamos Lio krašto lietuvius

krikšto 550 metų sukak- ' Sus-mas vienbalsiai užgyrv 
Kmm, šaukiamų masmitingų lapkr.

Šia hm- sus-me paskaitininkas ^., Lietuvių auditorijoj pro 
kun. M. Urbouav’čius piane- testui prieš lenkų represijas 
šė, "kad paskaitas lanko did- Vilniaus krašte ir perselcoji- 
ži urnoje jo parapi jonai — ve- ll1^ lietuvių veikėjų, kurių š. 
stsaidiečiai. Iš kitų kolonijų n’^a’ i*11 sukimšti į kalėjimu-, 
klausytojų mažai lankosi. Ka 0 ^ar teisiami.

Pastarame Feder. apskr. su-

Po puotos komisija dar su- 
rucšė keletu žaidimų, per ku
riuos išdalino gruž ų davimų.

daugi penktadieniai pas rodė 
trankūs paskaitoms, nuta-

Džiaugsminga, žinia
Susirinkimas, išklausęs L. 

kaitas perkelti iš penk šimučio pranešimų, kad Lie- 
ų į antradienius. Todėl, tuvos vyriausybė legalizavo 

000 šio laiko per žiemų aps- I filosofijos fakultetų Vytauto 
paskaitos bus kas ant-1 Didžioo universitete, džiaugė

paminklų projektų konkursų, 
mūsų menininkai gyvai juo 
susidomėjo, ryidainiesi paruoš 

Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga tik tokiem8 parengi“1*108 ir ti tokį projektų, kuris tinka- 
25c. Pelnas skiriamas parapi- tinkamas.- . | mai pagerbtų didingų Dariaus
jos naudai. , Taigi dėkoju pp. Stričkams, *r t/irėno žygį.'

Stašaičių apatinis namų pa- 
i gyvenimas labai patogiai pri- 
• ruoštas, kaip kokia salė, kaip 

ir

— Katakikų tikėjimo platu 
nimo tikslams visame pasau
lyje išeina 539 laikraščiai, ku
rių tiražas siekia 104 mil. eg 
zempliorų/Didžiausias tos rū
šies laikraščių nuošimtis ten-

Visus eiceriečiūs kviečiame dukters Valerijos gimta-j Upkričio 2 d. pasibaigė te- ka Britų Indijai, 
atsilankyti į šį vakarų A J dieniu proga, kad ir man te- rminas paminklo projektams . —

_______________ j ko jūsų tarpe linksm.ntis ir pateikti. Viso yra pristatyti į LIETUVIAI DAKTARAI
linkiu kuodaugiausiai panašių 33 projektai, tarp kurių ir la-Bulvariuaų Vaišės

Ir Kvietimas j Bunco 
. Party

gimtadienių praleisti.
O dabar nuoširdžiai kviečiu

visus bulvariškius ir kitų ko Į kad mūsų menininkų kruopš 
loni jų lietuvius ateinantį šeš- čiai ir atsidėjus padirbėta.

Praeitų šeštadienį pas J. ir tadienį lapkričio 27 d., skait-
Ag. Stašaičius įvyko nepapra- 1 ingai suvažiuoti pas pp. A!i- 
stos vaišės pagerbimui F. i: šauskus, kur šiuo laiku stro 
M. Stričkų dukrelės Valerijos1 piai rengiama bunco party su 
josios gimtadienio proga. Sve-' visok’ais įvairumėliais. Taigi,

bai vertingų. I
J

Projektų gausumas parodo,

PLATINKITE “DRAUGA1

LIETUVIAI DAKTARAI

Praeitų trečiadienį klūb'etčs C,M dalyvavo virš š.mto asme norintieji, plačiau susipažinti j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
“Plunkett Dinner’’ 11 lb vakarienės; ku- su bulvariškiais ir jų vaišingu VIRginia 1116 4970 Archer Avė.

mu, atvykite viršuiinėtų dienų
į M. ir S. Ališauskų namus, o

si ruošė
parap. svetainėje. Žmonių bu
vo daug. liko gražaus pelno 
Buvo gražių “door prizes’’.

Dabar klūbietės rengiu šo
kių vakarų, bet apie jį bus 
vėliau paskelbta.

Šį klubų sudaro čionai au
gusius lietuvės moterys ir me
rginos. Jos dirba kiekvienam 
jiarapijus reikale ir atjaučiu 

. nares ligoje ir kitokiuose gy-

r ų gamino šeimininkės — O. 
Krasauskienė, O. Karublienė,

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdien išskyrus Scredų, 

Sekmadienį susitarus.
Etų. Kaninau.skienė ir Vale- šeimininkai stengsis visus kuo Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne-
lijos mainytė M. Stričkieaė. 
prasidėjo graži sveikinimų ir 
linkėjimų programa, kuriai 
vadovavo nenuilstančios bul- 
variškių tarpe, veikėjos Onos 
Krasauskienės marti, Jose- 
pbine Krasauskienė, gražioj 
lietuvių kalboj, kas labai rc-

gražiausiai priimti.
Komisija, susidedanti iš da

rbščiausių asmenų — Jose- 
pliine Krasauskienės, Onotij 
Krasauskienės, Mateušo ir So 
fijos Ališauskų, šiomis dieno
mis su dideliausiu uolumu rū
pinasi, kad atsilankusius sve-

. biais nebus valandų popiet, bet nuo 
I 10—12 vai. ryto.__________________

in> vakarų, Aušros Var gį tokia žinia ir dėkojo Fede- veninio reikaluose. A. V. 
svet. Kitomis dieno- racijos centrui, kinio pasių-

atfckiros kolonijos gali stas prašymas Lietuvos prez. 
egentų sn paskaitomis pa- tame reikale, be abejonės, da

sviesti.
Vasario 16

.Lietuvos nepriklausomybės 
metų sukaktuvių proga ne

tarta rengti bendrų paminėji
mų. Bus sm/bryta plati prog
rama. Esamai komisijai pave
sta pirmiausia pasirūpinti sve
taine. Paskui komisija bus
papildytų.

Raportas iž Labd. S%-0Q8 
seimo

tug svėrė. J. Šliogeris

Žiemkenčių - Sėjos. 
Plotas

KAUNAS. Šiemet žiemken
čių užsėta 681,340 hektarų vie 
ton 658,980 praėjusį rudenį.

Našlaitės Sapnas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyrius dirba kiek 
gulėdamas vienuolyno, taip 
pat ir savo parapijos labui.

Vietinės seserys, norėdamos 
pareikšti padėkų parapijai už 
visokių paramų, ir taipgi mū- 

j sų gerb. klebonui, išmokino 
I jaunametes rėmėjas atvaidin
ti gražų .veikalų “Našlaitės 
sapnas”. Vakaras bus lapkri-

tai pasitaiko. Valerijai Strič- tolius kuogražiausiai pavaiši- 
kaitei sudėta ne vien tik gra- • nūs ir apdovanojus. J. K.
šiaušių ir nuoširdiausių linkė-! ------------------------
jimų, bet giminių ir draugų >
gausiai susilaukė ir brangių/ 
dovanų, už kų Valerija vi- Į 
siems dėkojo. J. Krasauskienė j 
savo’ pareigų gražiausiai* 4fli- > 
ko. Turiu pažymėti, kad ir 
jaunuoliai dalyvavusieji irgi 
sudėjo sveikinimus ir linkėji- į 
nius lietuvių kalboj.

Dariaus • Girėno 
Paminklui 33 Projektai

KAUNAS (Tsb*) — Prie 
Lietuvos Aero Klubo *uorga- 
nizuotam Dariaus ir Girėno

Po programos prasidėjo šo
kiai kuriems grojo Povilo Eit- 
niono orkestrą.

PP-

— Tamsta sakei, kad Tarn-
jstos žmona serga ir vakar ba-, ne. , . , _ mp , z.- j- y eio 28 d., parap. svetainėj©. Tunu pastebėti, kadj-—'Raportų išdavėvF ŠIiogw^Įvv-pt» gydytojų. Šiandien aš, F . **

; Seimus nusisekė. Seneliams ir mačiau madų salione!
’ našlaičiauns prieglaudai vieta I — Hiatai, Tamsta, madų sa-

galutinai nutarta prie Šv. Kry 
žiaus ligoninės.

liūnas — moters vaistinė!
(L. A.)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

Š A L T I M I E R O
RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES WJLF.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 Iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekma<flerrfais — nuo 9.*00 ild 930 vai. vak.

GAS-OIL-LUBRICATING-WASHING|

MIDVVEST SERVICE 
STATIŪN

TIRE and BATTERY SERVICE
24 VAL. PATARNAVIMAS

2335 S. WESTERN AVE. TEL CANAL 3764• * ‘
VIC. YUKNIS, mgf.

Super-pyro-Prestone-Zerone-Anti Freeze

1

GERIAUSIA VIETA PIRKUS NAUJĄ BlACKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apietinkei, parduodami ir taisydami puikius auto
mobilius... Dėl to jie uždirbo reputaciję 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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Tel. Ofiso:
LAF ayet te 4017 

Tel. namų:
HEMbck 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 ir 6—8 P.M. 
Rez. ofiao vai.: 10—12 A. M.

ir 8—9 P U.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaisi

—ESKLbSŽSSŽL.

Rez.:
2456 W. 69 St.

Tel. C ANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

TeL C ANal 0402

DR, W. V. NORAI
PHYSICIAN and SURGEON

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

1 iki 4 ir nuo 7—0 v. vakare
Tel. Melroee Park 660 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Calnmet 5974

OFISO. VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- 

įnadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
, DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L CANal 0523

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundavs bv Appointment

DR. STRIKO
PHY8IOIAH and SURGBOM 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Offiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

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

DR. J. J. SIMONAITIS
(VVBYTOJAS IB OHIRUROAF * 

2423 W. Marųuette Road
. Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

Subatomis Ciceroj
1446 So. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. CANal 0257
Res. PROapect 6659

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

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

6 iki 8 vai. vakaro

LIETUVIAI ADVOKATAI CAMai 6122

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CAHal U75 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPnblic 9600

I KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

’ 6322 So. VVestern Avenue
, VALANDOS:

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

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

TeL Prospect 1012 
Rea. TelL PepahKc 5047 

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS’

4631 South Aahland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN ,
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS '
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Rea.: Tek PLAsa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryte; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedčliomia nuo 10 iki 12 vai, dienų

' DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. S. BIEŽ1S DR. SUSANNA SLAKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.
, Telefonai REPnblic 7888

Office Phone Res. and Office
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St
V ai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. C ANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd SL. Chicago

Nedčliom ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

DR. A. 1SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LArayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tai. ofs. REPnbbc 7898 
Melrose Park 620

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road ** 
Antratį., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v., v. 
Še&tadieniais nuo 9 v. r. iki I p. p. 

101 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r? iki 9 vai. vakaro 

ftefttadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagali sntart;

TeL LAFayette 8018

DR. C. J. SYENCISKAS
____ DEHTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 0 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sntartį.

Moterų ir vaiky ligy gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
ifc-kvrus seredomis ir subatomis

DR. B. J ZUBRJGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘
OFISAS IR REZIDENCIJA

2808 VVest 63rd Street
Chieago, Illinois 

Tel HEMlock 6111
Ofiso Valandos: 2 iki 4 po pietų ir 

7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

^pagal antartį;

Tel. ROUlevard 7042

DR. C. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avej
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Tol. Ofiso BOUlvvard 5913-14 
Res.: KENwood 6107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
. Ofise vai.: 2—4 ir 8—8 p. m. ..

Rezidencija
8939 8o. CUramoat Ava.

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

Chicagos lietnviy iv. Krykiant li
goninė, kaip Ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons. yia Class A 
rniies. Tai yra, ankMiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mėsų li- 
gontaę priskyrė prie geriaosiy Ame
rikos ligoniniy. * Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69tb St, 
tel. HBMlock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE
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tų krautuvės savininkui; A. J.
Zalatoriui, taverno savininkui
Bridgeporte; J. Ramančioniui,
Hardware krautuvės sav.;,
Paul Liesini, drabužių kraut I . _ ,. _, x

. . , . T o. ... Inti veikėja Elzbieta Ogentai-savinmkui; J. Rizgen, laikro-ixi __ . . ,
dininkui ir branto savininkui;

TOWN OF LAKE. — Vi
siems gerai žinoma nenuilsta-

=3f ■*
Rinks Aukas Seserim 

Pranciškietėms

TOWN OF LAKE. — 
Pranciškaus Rėmėjų 3 sk]

tė rengiasi prie vestuvių, ku-; ruošia rinkliavų lapkričio

uSSgt
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lmrberiui J. Mažeikai, Vana
gaičiui už garsinimų per ra
dio, laikraščiams “Draugui’’J 
ir kitiems už dėjimų praneši
mų apie dr-jos susirink’mus 
rr parenghnus. P. K., sekr.

Rtmklte Savuo ius 
Biznierius
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LAPKRITIS M1CUIGAN0 PAK2ERY.

VIETINES ŽINIOS Iš Simano Daukanto 
Draugijos Darbuotės

z*’

rios įvyks lapkr. 27 d. Šliūbas 
įbuS Šv. Kryžiaus bažnyčioj 3 
vai. po piet. Kaip jau žinoma,
E. Ogentaitė išteka už biznie- paaukoti kiek galiui., 
rio R. Andreliūno.

d., prie Šv. Kryžiaus b: 
čios durų seserų Pranciš k i 
čių reikalams. Visų pra* ‘

1

Elzbieta Ogentaitė daug me • Eapkr. 28 d., 6 vai. vi 
tų kaip darbuojusi visuonm- bus vakarienė ir graži prof 
nėj, draugijose ir parapijoj, rama parapijos svet. Visi nuo-

Linkime mnsų veikėjai daug prašomi atsB
laimėt;. Te Dievas laimina jų į Tai bus paminėjimas skyr. 12 
kelius naujam gyvenime. Rap. m. gyvavimo. Rėmėja

Naujienos iš Mūsų 
Padanges

SO. CHICAGO. — Vėlinių 
dienų Šv. Juozapo parap. baž
nyčioje samų laikų didž. gerb. 
kun. Vaitkevičiui, .Marijonų

Vakarienė Seserų 
Pranciskieaų Naudai

liaus renginio komitetui ir J. 1 
Racevičiui už tokį sumanumų.

| Ypatingai ačiū J. Romanui, 
kuris prisidėjo prie' kvarteto 
ir jaui vadovavo.

1 Taipgi širdingas ačiū dova-

BRIDGEPORT. — Lapkri
čio 7 d. draugija laikė mėne
sinį susirinkimų, kuriame pra- 

TOWN OF LAKE. — Šv? nešta, jog mirė vienas narių aukotojai^ biznieriams: I. 
Pranciškaus vienuolyno rėmė- — J. Pocevičius, Cicero, III. 'Petrauskai, drabužių krautu
jų 3 skyr. rengia vakarienę 12 Sus-me dalyvavę nariai susto 
metų skyriaus gyvavimui pa- ję vienai minutei pagerbė mi-

semin&rijos rektorius, ir pa- minėti lapkričio 28 d., b vai. rūsį. Gautas kvietimas į S. Š. 
sakė gražų pamokslų. vakare, parapijos svet | V. Jėzaus dr-jos balių priini-.

----------- Programa bus graži. Kalbės tas.
Šv. K. Ak. Rėmėjų buneo kleb. kun. A. Skri pk u s kun. j Naujais nariais įsirašė: A. 

party pavyko. Pelnas paskir- J. Juška, kum. M. Švarlys, sve- Minikas, A. Dilertas, A. She- 
tas pusiau su parapija. čias kun. A. Valančius ir R. met ir M. SI ūkis. Visį jauni

Mazeliauskienė. Pijano akam-Į vyrukai. Taipgi galutinai pri- 
bins žinomų biznierių Morui 1 imtas dr-jon: Lietuvių Vaka

vęs savininkui; J. F. Budri- 
kui, rakandų krautuvių savi 
ninkai, Progrese krautuvei, P. 
Kaledinskui ir J. Romanui, A. 
R. Junevičiui, auksinių daik-

A * A 

Juozapas Kizas
Mirė lapkričio 20 d.. 1937

m.. 9 vai. vak., sulaukę*) puaę 
amžiaus.

Kilo ift Panevftžio apskričiai 
Klovalnlg parapijos, Mellanų 
kaimo..

Paliko dideliame auliėdline
seserį UrSulę Jonaitienę, ir se
sers valkas: Dr. Ersest Jonai
tį, Birnice Hippalyte Jonaitis, 
■r daug kitu giminių. O Lie
tuvoje tris seseris lr broli.

A R. Juozapas Kizas priklau
sė prie Lietuvių Jaunųjų Ame
rikos TautiSk© Kllubo, Sal
džiausios Širdies V. J. Dr-jos 
ir Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Kūnas pagavotas 3128 So. 
Union Ave.

Laidotuvės įvyks trečiadieul. 
lapkričio 24 d. IS namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Av. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapinea

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Sesers Vai
kai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel.t TARds 1188.

Urba
4180

Flower Shoppe
Archer Avenue

LAFATEITF.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 020 W. ISth Ava

VENEIUN MONUMENT CO- INC.
išdirbėjai aukštesnės rūSM 

paminklų lr grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj\

Buvirft 60 metų prityrime
-----o-----

Pirkite tiesiai ift dirbtuvės U 
taupykite pinigus

-----o-----
Mes atllkanae darbų daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvio

527 NOBTH WESTERN| 
AVENUE

ARTI GRAND AVF.

Telefonas 
SEEIey 61O3|

CHICAGO, ILL.

Kleboną* kun. Pr. Vaitukai
tis pradėjo lankyti namus — aejauskų dukrelė Loraine. Dai rinės Žvaigždės Pašaipiais kkū J 

kalėdoti. Parapijonai su džiau uitos Sofija Jurgaitė, ak. S bas iš Astuonioliktos koloni- 
gsmu priima ir laukia atvyk- Stugaitei. |Bus ir daugiau pa įjos. Klūbo nariai, priėmę S;-
stant j jų namus d vaisios va- inarginimų. 
do.

Choro šokiai pavyko. Mūsų 
jaunimas šauniai vaišino sve
čius, kurių buvo iš visų ko
lonijų: varg. A. Mondeika, vs-

mano Daukanto draugiją prie 
saikq, pasižadėjo darbuotis 
draugijos labui.

Paskui išklausyti praneši-

Didelė 223 puslapių knyga] 
su naujausiais receptais Į j 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš-j

Šio vakaro pasisekimui da
ug dirba skyr. pirm. M. Su
deikienė, taipgi komisija, ku
rion įeina: S. Šimkienė, J. Stu mai apie sergančius narius ir 
gienė, M. Martušienė, Urbo- nutarta jieni6 išmokėti pašal- 
nienė, O. Srubienė, P. Dorša, pų.

rg. J. Brazaitis, varg. B. Ja Mikutienė. j buvusio jubiliejinio baliam fl tieaoe kepimui ar virimui,
nušauskas su savo šeima ir Tų pačių dienų nuo ryto įrengimo komitetas patiekė pla S daržovių ir vaisių užlaiky-
daug kitų chorų narių. Pasi- prie Šv. Kryžiaus bažnyčios [tų raportų. Balius pasisekė J mai, ir tt. Taipgi yra vi
rodo, mūsų parap. jaunibia-, durų stovės mergaitės ir mo- į geriau, negu buvo tikėtasi, ll šokių naudingų patarimų
priklausųs bažnytiniam eho- terys ir rinks aukas seserų I Programoj buvo 4 veikimų 2 šeimininkėms.
rui, turi daug pažįstaiuų rr 
draugų Chicagoje. Vakaras 
pelno duos apie $150.00.

Pranciškiečių reikalams. Visi 
prašomi prisidėti auka, <o va
kare nepamiršti atsilankyti į

----------- parapijos svetainę. Rėmėja
Įvykusiame dirbtuvės spro- ------- -----------------

gimė So. Cbicagoj, sunkiai su- Kaip pe lietaus pasirodo 
žeistas y S. Pipiras, senas para- saulė, taip po nelaimės lauk 
pijeons. Dabar jis randasi 1D laimės. .
gonrnėj. lankiu greit pus veik t Klysta kiekvienas žmogus, 
ti ir vėl grįžti prie savo dar- bet paklydime pasilieka tik
im. . Menamo Sūnus ' tai beprotis.

Juokų Juokai, kuriuos atliko 
Juozo Saurio vadovaujama 
grupė. Be to, dainavo Simano 
Daukanto dr-jos narių kvar 
tetas, vadovaujant J. Roma 
nui, Progresu krautuvės dali
ninkui. Dainos publikai labai 
patiko. Po programos atsilan
kę draugai ir pažįstami svei
kino kvartetų ir gėrėjosi ge
ru dainavimu. Ačiū už tai ba-

U* knygų gėlimą ganti per paš
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

0.10 
RASTINĖJE 

£1.00pi.uu

A. B A. 
Mykolas Virbalas
Mirė lapkr. 20 d., 1937 m., 

10:30 vai. nakty, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo ift Ukmergės apskr., Sa- 
žonų parap., Skuoiių kaimo.

Amerikoj iftgyveno 34 metua

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Elenų po tėvais Janru- 
laitė, posūnį Bronislovų Bara
vykų, 2 Svogerlus: Bronislovų 
lr Andriejų Janulius, 3 ftveger- 
kas: Petronėlę, Elzbletų lr Fl- 
lioljų, ftvognrkų Veronikų Pa- 
keltlenę lr Jų Seimas, lr daug 
kitų giminių; o Lietuvoje 2 
brolius lr seseria

Kūnas paftarvotas 6622 W. 
•ith Place. Tel. REPubiie 
10301.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 34 d. Ii namų 9 
vai. ryto bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gej lr pažy
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Posflais,
SvngerlaJ, švogerkas, Broliai Ir------DCItCI J Ae

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkis Telef. YARda. 1741.

i>-:

LAIDOTU Yiy 
DIBEKTOBIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCEPATARNAVmAS
DYKAI

DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ
IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

4 STANLEY © FUEL OILS”
LADOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIMIAUSIA LAIDOJOfO IŠTAKIA

P.l Rita 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4060

hMtzrSaa
2314 We8t 23rd Place 
Phone GANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 
Phone PULlman

LLMtin 4348 So. California 
Phone LAFayette 3572

S.P.Mažtia 3319 Litnanica Ave, 
Phone YABds 1138-1138

BLUE FLAME RANGE OIL
DBenAMAS ALIEJUS DEL VISOKIŲ VEGIŲ IK BOILERIŲ

Išbirtas vartojant ir Laboratorijoj — pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio — 
Todėl Karėčiau Dega Ir Maiim Sudega kaip kiti paprasti aliejai 

GREITAS PATARNAVIMAS

Saukite - Lafayette 3768 arba PnMpect 8157

STANLEY OIL COMPANY
S. VVestern Av> Chicago, Illinois

B. KANAPACKIS, Savininkas ‘

AMBULANCE
• DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.

South Fairfield Avenue
Pel. LAFAYETTE 0727

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

"Te,

pv Y V* Ą T koplyč*08 visoseL7 I K/l l Chicagos dalyse

Uetavtų nėie 
UJO nL vakaro li W. RI O.

B
ckottoo (14» K.)

A. Petka
1410 So. 49th Ct., Cioe» 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Ave. 
Phone GROvehill 0142

M. Skutas • 718 MFeat 18th Street 
Phone MONroe 3377

LI.Z4 I64fi West 46th Street 
Phone BOUIevard 52034 s

IR 4704 So. Westeri) A> 
TĖVAS TeL VIBginia 08K,
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VIETINES ŽINIOS Solisčių Pasiklausius DABIUG3 PASKUTINĮ KARATĄ CHICAGOJ Svečiai iš Faunų

Pranešimas Taksų 
Mokėtojams

Kiekvienos namo savininkas 
turi žinoti, kad antroji dalis 
taksų turi būt užmokėta šį 
mėnesį. Tada bus išvengta 100 
nuoš. bausmės, kurį prasidės 
su pirma diena gruodžio. Bu
vau rašęs ir kiek buw> gali
ma gelbėjau, “failiuoti objec
tions” prieš jBoard of Appeal. 
Kurie “užfailiavo” tiems nu
mušta keli dol. taksų. Kų gi 
tnri daryti tie, kurie “nefni- 
linvo objections’?

1. Mokant taksus, įciaiymai 
leidžia mokėti taip sakant pro

RAKANDŲ

GERA DOVANA AR KALAKUTAS DUODAMA 
DYKAI PIRKĖJAMS

Chicagoje Šių metų sezono .
|iiii<i/in bu\<z m-puprnstHi gnu- t

.-olisėiii koncertais. Gėrėjo 
mės dainavimu tokių garsenv

11 bių, kaip Metropolitan operos ~
1S solistės Onos Katkausknitės,
!H viešai,is iš Kauno art stės Ma- f '.-Y-O 'MMHAg.T.' i1

; rijouos Rakauskaitės; su giliu JV«B'
11 pasitenkinimu klausėme de- J 1
';l bintu mū-ų vietinių artisčių: y / : - ' 'T ėė

Jadvygos Kliente- ir G.'im __ / ____ r ,j

l’raėju.'ieji parengimai buvo " yr-yy-y i."...:yy:
' vert ingi ir sėkmingi, bet O. ‘ i

’t Giedraitienės koncertas, tar\ - y' ■ "r. ; j.....

Imu, vainikais apvainikavo
jim- ir. imizikantii /.argoim tn yjjl: /. / -

i( rinnt. skirtas prie •‘.leser . iy y?
ai *>a’nos solistės kruopš IhJB
— ■
jjj 2 ai pio-i amo; -mo .y.oto- j;,,

■ dm limenu, G.-jn in,L \ ut, k t iJ štoiliio-. O| nei Ilgo-, hn/nni Ik H. y, -!

■ < >|e<lrnll imie e-nine girdėjo d;e ..JJ niiojnn, Įvairiuose pareiigibiuo
H se, bet šiame koncerte ji na '
■ si rodė pilnoje gražumoj, fit- HSSHBMHMBHSbSMH 
I skleisdama savz> muzikalį švie- Marijona Bukauskaitė, Lietu 
I sumų ir nepaprastų balso skai nos rolėje), paskutinį kartų dair

■ drumų. parengime ,kuris bus ketvirtadieni
B: eio salėj, 32 West Randolph str. (

Ji dainavo daugumoj lietu- krįčio 26 d. artistė M. RakauskeH vių kalboje, kur buvo jaučia- vyksjta. į rytines valstijas, o gruo JJ ma gera interpretacija ir rys- * Imtuvų dainuot? Valstybės operoj
| ki žodžių tarsena. Tschajkovs- ■■ ■ ■ ■■ ■>—----- ■■ --- -------------JJ kio erotiškos nuotaikos kuri-1 Šiame koncerte solistei šau- kol

■ nyje “Naktis” dainininkė pa- niai asistavo A. S. Pociaus ve- vyt 
J sižymėjo nepaprastai švelnia j damas Sasanausko vyrų cho- dr.

|£ interpretacija. Bet Meyerbero ras, kuriam pianu palydėjo ĮAu 
| “Ramus šešėlis’’ iš operos Leoną Deveikiūtė. Įdr.
I “Dinorah” ir Thomas “Esu Po koncerto žmonės eidami tui

Amerikos Liet. Daktarų 
Bankietas

Parlor Setai vėliausios mados padaryti pardavimui po 
$125.00, dabar tik po ............................... $59 OO

■

1 r"1

OLD PEOPLE fmd

wholesome
Hafitoai (bad breath) ąitickly yieMa 
te Listerine. safe antiteotic nd

I>apkr. 21 d., Amerikos Lie
tuvių Daktarų draugija minė
jo sidabrinį jubiliejų. Bankie
tas su šokiais įvyko La Šalie 
viešbučio C rand Bali Room. 
Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Tokių sukaktuvių proga tu
rėjo būti daug daugiau.

Į sukaktuves atvyko daug 
žymių svečių, kurių tarpe bu
vo Lietuvos konsulas Chica
goj P. Dauzvardis ir eilė. ki-

Platina “Draugą

$125.00, dabar tik po ............................... $59*00
5 šmotų breakfast Setai po.......................$ 14.50

Ant Miegamo Kambario Setų nuolaida 
nuo 20% iki 45

Angliniai pečiai po ................................... $ 18.50
Aliejiniai Pečiai (Oil Burners) po -« ^9Q.SO 

(100 GALIONŲ OIL DYKAI}.
Philco 9X Radio, gražiame kabinete už 8x50 
RCA Victor Radios po . *29.50
Zenith Radios po .......... M 9.95

Jos. F. Budrik Ine.
DON’T

NEGLECT 

A COLD

3417-21 South Halsted Street
Telefonas BOUIevard 7010

3409-11 Sq. Halsted Street

Krūtinė* nlogoe, kurto, gali IŽnl- 
vjratrtl | nelaimę, paprastai na- 
InųpiMa pavartojm nunfcMnAa, 
All.lančtą Mii.trrole. Muntrrolr nė
ra tiktai mostė. Jinai ym “Ooun- 
ler-lrrllant." Milljnnal yra varto
ję Ją per Ift ai. Daktarai rekomen
duoja. Galima šauti aptieknae.

■ Paniklaunykite gražaus radio programa nedėlioję, 7:30 iki 8 vai. H vakare iŠ atoties WCFL, 970 k. Programe dalyvauja Helcn D. H Bartuah Chieago Civie Operos dainininkė ir Budriko Orkestrą.

“Draugo” ofise lankėsi Ka
zimieras ir Boleslovas Baraus
kai, fermeriai iš Ludington, 
Micb. Jie į Chicagų dažnai 
atvažiuoja su farmeriškais 
produktais. Ypatingai gerų, 
sultingų abuolių pas juos ga
ilina gauti. Ta proga užsirašė 
“Draugų'1’ ir žadėjo atvykti 
į “Draugo” metinį koncertų, 
kurs įvyks vasario 6 d., 193Rr 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Lietuvoje Laukiama 
Daug Ekskursijų

TAV-PYMAI. PIRKIMAI, PARDAVI 
.. MAI. PASKOLOS. APDRAUDOS

Mūsų rnStlnAse— Keistučio lr Lie 
tuvos Spulkoae- galite taupyti, pasi 
ukolytl, namus pirkti, parduoti, ren 
duoti, apdrausti.

Kreipkitės pas:
JOIŲV P. EVALDAS, sekr 

Sto w. as St. Tel. YARtls 27»(
arba

JM IV. 18 St. Tel. HAYmarket 5«8<

KAUNAS (Tsb.) — Atei
nančiais metais, IJetuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga, ruošiasi į 
Lietuvų atvykti, kaip tenka 
patirti, iš daugelio pasaulio . 
liėtuvių ekskursijos. Iš Š. A- 
menkos į Lietuvų vykti šiuo 
metu esu sudaromi net speci
alūs fondai. Didelė užsienio 
lietuvių ekskursijų, kaip gan-1 
ta žinių, ruošiasi atvykti ir iš ' 
P. Amerikos. Visi ruošiasi į 
Lietuvų atvykti ypač dabar 
pageidauja tikslesnių žinių,’ 
kas kuriuo metu ateinančiais _ 
metais bus Lietuvoje repgia-' 
įnn. ♦. • »•

NORTH SIDE. — Sv. My
kolo parap. vargonininkas N. 
Kulys dabar lanko parapijo
mis su kalėdinėmis plotkelė- 
mis. Kartu jisai platina 
.“Draugo” kalendorių 1938 
. metams ir taipgi užrašinėja 
(“Draugų” ir “K. K. Laivų.”

. - Rap.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
fSveterių Krautu- 
lUngM -Vė Atdara Kas' 
A Diena Ir Vaka-

raia — Ir Sek-
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

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

■nnimiiiHiiiinniinini
PRIRENGKIT KARĄ ŽIEMAI S

Du Svarbūs Dalykai: __
1—R*lwUaa Motor Sale DYKAI prirengs Jfl«ą «

ItanH karboratorių Ir generatorių ilemon ra- aflRptf 
BnCJtmnl.

>•—Ir duo. >0% n no lakios kai pirksit heaterj.

“U will Likę Us 
4030 Archer Avenue Tel. Virginia 1515

tfanant statyti saa aaająį namą 
ar pertaisyti seną, paženkite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, * 

0739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .................. $6-00
Mine Run ... ....... 5-76
Egg ..........  6-00
Nut ..................  600
Screenings (Indiana) 5 00
PinKn DABAR lt KAJUOS 

, GREITAI KYLA
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

TeL ARDmore 6975

C BAKING 
POVVDER

Šame Arxe lodau,
9 ar 45 yi»rsAqo 

25 ouneės254 
^bk™oubleAction/

MiLLIONS OF POUNDS HAVE BEEt 
USED BYOUR GOVERNMENT

00NTRACT0B
2223 West 23rd Place

Atlieka visokios medžio darbus, 
didelios ir mažos, ož prieinamą 
kainą. Apkala namas žingcliais. 
Dedame stogas.

Turi 36 metas patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

— 80 -Proof —
Labai gardus gėri 
mas. Gerkit Lietu
viską Krupniką -u
karšta arbata paša HBBB8
linsit slogas.
Mes parduodam til 
į tavernas. Ten ii • j|
reikalaukit. mUĮmOA
Į kitus miestus ta 
Vernams orderius pa 
siunčiame ekspresu. pįįjįĮjįmjEB 
Pirkdami pastebėkit

mūsą tabelį ™

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė. 
Pbone Boulevard 0470 

CHICAGO, ILL.

Kunigai turėtų įsigyti 
! Vyskupo Petro Pranciš

kaus Bučio, M.I.C. para- 
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75 B
“DRAUGAS!
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

Vandens Baltumo — Nesmlrda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDMAU8IO FUEI. OIL. RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRISTATOME IR OARAMTVOJAME PILKA MTER4 
SU CITY SEALER APilCRftTAIS. SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS SAUKITE
OANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel, REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.

t


