
sssaoBaaM
DRAUGAS

VIENATINIS TAUTINĖS I* 
TIKYBINĖS MINTIEM LIE
TUVIŲ DIENRAtTIB AME
RIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chieago, Illinois ANTRADIENIS, GRUODŽIO-DECEMBER 14 D., 1937.

Sn A O O P Y ENTKRED AB 8BCOND-CLAJ88 MATTER MARCH U, 1>1» AT CBKMOO, ILUNOIS UNPKR THB ACT OF MARCH I. 1«T»

Telefonai: Canal 7790
3c A 0 0 P Y METAI-VOL. XS

ŠI LAIVA JAPONŲ LAKŪNAI NUSKANDINO
JAPONAI APGAILI JVYKĮ, 

ATSIPRAŠO

Prezidentas sukrėstas; reika
lauja prąnešti imperatoriui

REIKALAUJA GANAPADARYMO, KAD 
DAUGIAU TAS NEPASIKARTOTŲ

Kongresas tęsis 5 dienas; 
paskui seks Sv. Stepono 

pagarbai iškilmės
BUDAPEŠTAS, Vengri per radiją. Legato kalbi i 

ja. — Čia ir visoj Europoj kongreso uždarymas. Jj 
paskelbta ir visų kitų pa aau- į Gegužės 30 d. — Sv. Ste 
lio dalių vyskupams išsiupti- pono mirties 900 metų -sukak 
nėta 34-ojo tarptautinio Eu- tuvių iškilmės prasidės MiAii 
eharistinio kongreso progra- mis Parlamento aikštėje; pa 
ma. Kongresas įvyks šiame skui su šio šventojo reL k vi 
mieste ateinančiais metais ge jomis procesija Andrasgj 
gūžės 25^—30 d. Į kongreso gatve.
programų įimta ir Šv. Stepo- Gegužės 31 d. —• Meld/i' U 
no pagerbimo iškilmės. ja į Esztergonų, kur y®

Štai kas numatyta kicl<vie? primo kardinolo Sered bn 
nai kongreso dienai; veinė. Ten yira garsi bailik

.Gegužės 24 d. — Vakare ir atkastos Sv. Stepono roz 
Popiežiaus legato, o paskiau denėijos dalys.
užsienių dignitorių iškilmin- Šv. Stepono sukaki uvė

ŠANCHAJUS, gr. 13. — 
Čia išaiškinta, kad prieš nus
kandinimų Amerikos ljRro lai
ve Panay buvo 72 asmenys. 
Šiame skaičiuje 55 įgulos, A- 
merikos ambasados Nankino 
štabo 4 nariai, 7 ųmerikiečiai 
civiliai, 1 britų laikraštinin
kas, 3 italai ip 2 neįskaieiuoti 
asmenys. ,-,;L .

Ikišiol sužinota, kad žuvo 
vienas jūrininkas. 54, tarp 
burių 15 yra sužeistųjų, išva
duota ir paimta į upės pgkraš 
tį. Kitų likimas kol kag neaiš 
kus.

Japonai lakūnai subombar
davo Panay laivų.

Amerikos J. Valstybių upinis karo lai vas Panay, kurį. japonai su bombomis nūs 
Raudino Yangtze upėje netoli Nankinor^j^ _IVASHINGTON, gr. 13. — merikiecių paėmė iš Nankmo 

Rooseveltas "nepapras- ir juos vežė upe, kad suraaU 
tai sukrėstas dėl aznerikoniš- tinkama, vietų jų apsaugai., 
ko upinio karo laivo ir kitų Tarp vežamųjų buvo beturi 
trijų aliejinių laivų nųskandi- amerikoniškos ambasados 
nimo Yangtze upėje, Nanki- valdininkai.
no apylinkėse. Preridęųto į-1 Japonų karo laivyno vado- 
sakymu valstybęs departamen vytie po įvykio greit paskel
tas šiandien pateikė Japoni-1 bė, kad ji pasiima atsakomy- 
jai reikalavimus: pilno apgai bę už PariAy nuskandinimų. 
Įėjimo, atpildymo ir pariža-Taip pat pasisakė atsakinga 
dėjimo, kad ateityje ko pana- už Standard Oil kompanijos 
šaus nebūtų. trijų laivų nuskandinimų. Pa

Greit po skaudaus įvykio kad didžiai apgaili šį
japonų vyriausybė atsiprašė, nelemtų j į įvykį.
/Amerikos per ambasadorių Įvykis nepaprastai rimtas. 
Tokio mieste. Šiandien čia Ja Amerikos azijotinio laivyno 
ponijos ambasadorius atlan- r. admirolas H. ti. Yamell 
kė valstybės departamentų kaip šiandien turėjo išvykti į 
ir išreiškė gilų apgųilestavi- Manilą. Kelionę atidėjo ir

i lauks nurodymų iš AVasbing-
Valstybės sekretorius Hull tono. •. /)•'!!

pareiškė japonų ambaeado- Nuo japonų bombų teko ir 
* riui Saito, kad prez. Roose- britams. Britų karo laive La, 

veltas tais įvykiais labai su- dybird užmušta® karininkas, 
krėstas. Reikalavo, kad apie kitaa karininkas ir jūrininkas 
šiuos prezidento jausmus bū- sužeisti. . , . ’ .

leną, tarptautinių Eacharisti- 
i nių kongresų rengimo pasto- 
i vaus komiteto pirminįnkų.

Gegužės 95 d. — Į Bangų
Įžengimo diena; Didvyrių ai
kštėje 9.-00 ryto Mišios ir šv. 

i Komunija visų mokyklų vai
kams; 11.*30 šv. Stepono ba
zilikoje kunigų Eucharistinė 
konferencija Popiežiaus lega- 

itui pirmininkaujant; 4.*00 po
piet pirmasis generalinis 
meldžionių susirinkimas Pra- 
monės salėje; šis susirinki
mas bus atidarytas lotyniš
kai; paskiau bus kalbama 

" vengriškai ir kitomis kalbo
mis; 8:00 iškilmingoji su

* Švč. Sakramentu procesija nu 
puoštais laiveliais Dunojaus

i pakraščiais.i Gegužės 27 d.,— Šv. Ko- 
, manija kariuomenei ir karve

džiams; po Mišių meldžionių 
tautinių'grupių paskiros kon- 

’• ferencijo8; 4:00 popiet antra
sis generalinis meldžionių 

'» susirinkimas; 11:00 vakare 
r Šventoji Valanda aikštėje; 

vidunaktį — iškilmingos pon-
* tifikalinės aukštosios Mišios, 

per kurias dalinama šv. Ko-
1 manija visų tautų vyrams.
[ Gegužės 28 d. — Šv. Mai

šios visose bažnyčiose už mi-
’ sijas; tų pat laikų aikštėje 

,g viešosios Mišios rytiniu ritu 
(apeigomis).; paskiau konfe- 

„ rencijos; popiet: vaidinimai 
ir koncertai teatruose. 

e Gegužės 29 d. —- Popie- 
žiaus legato iškilmingos pon- 

r tifikalinės Mišios ir ftv. Ko- 
o uranija Didvyrių aikštėje; 

4:06 popiet Eucharistini pro 
cesija iŠ bazilikos į Didvyrių

* aikštę. Popiežiaus laiminimas

Jo Emin. kardinolas Vtūi 
delein, Chicagos ark vysk 
pas, kalbėdamas Šv. Vincei 
to Panliečio dr-jos met inia 
susirinkime Palmer viešbnt 
je nurodė skirtumus tarp g 
lestingumo ir filantropi jas.

Jo Eminencija palmėj 
kad gailestingumas, paini 
jautas su paprasta labd ryk 
Paskutiniais metais pristei 
ta eilė įvairių labdarinių, 
organizacijų, kurios save v 
dina gailestingomis. T a 
nėra. Tik religinės labd ari 
gorios organizacijos, 1 r 
dirba vien religiniais s įme 
mais, vien artimo meile. y 
gailestingosios, visos kit n s,j 

religinių sumetimų v i kia 
čios, nėra gailestingosios/* 
dangi jos turi apmok a m 
valdybas.

W,ASHINGTON, gr. Į3. — 
Iš trylikos Europos valsty
bių tik viena Suomija gruod
žio 15 d. išmokės Amerikai 
savo pokarinių skolų nustaty 
tų dalį.
; Tarp nemokančiųjų skolų 
valstybių bue ir Lietuva. Šio 
gruodžio 15 d. Lietuva turėtų 
išmokėti 1,237,956 dol. šioje 
sumoje yra kelerių metų už
trauktos nemokėtos dalys.

Lietuva Amerikai skolinga 
viso 7,318,861 dolerių.

TRYS ŽUVO SNIEGYNE

MULDOON, Idaho, gt. 13, 
— Su traktorių žėrėju že- 
riant siflegų nuo kelio Šalia 
Sawtooth kalno, nuo pastaro
jo staiga ūžtelėjo sniegynas 
su akmenimis ir tris darbi
ninkus užmušė.

'Vėliasuiomis žiniomis iš To 
kio, imperatorių® gavo jAme- 
rikos protestų. APONAI PRAPLEČIA 

ARĄ PIETŲ KINIJOJ

ŠANCHAJUS, gr. IX] 
Japonai nusprendė savo' ka 
iš čia nukelti į pietinę 
ir tenai užimti didžiųsi^s 1 
lies sritis. Sakoma, jMU«J 
naudosiu gausingų k&tMBj

Tavo giminėms ir draugams 
Geriausia Dovana Kalėdoms 

j užsakyti dienraštį “Draugę”! 
Metama >6.00; Pusmečiui >3.00

' DRAUGAS” _ 2 ,
2334 So. Oakley Av*
Chicago, DI. li CHICAGO SRHTS.VM& 

matoma daugiau sniegų,* 
gal ir lietaus; maža atBMfl 
temperatūroje.

Sųulė teka 7:11, leidž 
si 4:18.

IVASHINGTON, gr. 13. — 
Vyriausiojo teismo teisėjas 
Cardofflo gripu serga. Libe
ralai jo pasigenda.

Per langų įmesta kelios a- 
ftarinės bombos Milicininkai PLATINKITE “DRAUGĄ

k HMi d
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“DSAUGAS"
t

LTTHU 
2334 S.

DAILY FRIEND
Ave., Chicago, III.

ėublfckaa baily. Sacept SunOM.
FTIONS: On* Tear '— »«.00; 81x Montha

Three Montha — f J.00: One Month — 7lo. 
— One Tear — 17.00; 81x Month* — M.00;

— .0«c.
4a "tUlAŲOJLB” brt&o beat reaulta. 
ratea on application.

/‘DRAUGAS”
Meiną kaadlen, Uakyrua aekmadlenlua.

dentaane raitų neartima, 
ryti lr neprlalunClama tam H be 

pasilaiko aau tela» tat
prtalųetua raitu* ir ypafi ko- 

aavų Uuoilūro*. Korespondentų

polemikos lr aa 
leneuos įalknatin

us tarpu* patalaymama ven* 
enttkumų. Paaenualoa korea-

Uedaklorlua priima — nuo « vaL 11*1 T vat popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikoa valstyMae: 

— 11.01;' "Puaėl metų — tt.ll; Trtma mėne- 
♦2.00: Vienam mlneelui — T Be. Kitose val- 

— I7.U0: Pusei metųeruta: 
Varianta

i Pasitraukus lš Tautų Sę-gos

oe pa-relkalavua

'? KagltoMKaMipntBE
1 ' ‘ t '" ’ ; > $ ' < f'-' < ti ■ $♦* * ’ ’ '• ~ 'i ‘ : ' 5 ;
Sv. J<mm> užrašytoje Evange- nas aiškiai pažymėjo, kad jau 

Ujoje (1, 19-28) pasakytą kad1 atėjo Mesiją, arba Kristaus, 
pariziejai iš Jerveolimte pa ' Įkilau, lai baisas jau šaukia 
siuntė kunigų ir levitų j tų tyruose, liepdamas rengti Vie 
.Betaniją kuri buvę anapus I špačiui kalius ir takus. 
Jordano, ir tenai pasiOTCiniaiJ Tas šv. Jono paminimas 

pastoja kelių'išvežti šio krašto piliečius iš radę šv. Joną bekrikštijant mažai veikė į pariziejų* jpa-,

konų laivus, duoda suprasti, kad jie nė ne
itu gintų pastoti Japonijai kelių. “Jei norit, 
kariaukit — mes nė jūsų nebijom” — be 
abejonės, taip mano japonai. Ir aišku: jie 
žino, kad nei anglai nei Jungtinės Valsty
bės tuo tarpu į kurą su Japonija nestos, dėl 
to naudojasi patogia momentu-.

Nežiūrint to viso, Amerikos valdžia ir 
Amerikos visuomenė turėtų griežtai užpro
testuoti prieš japonų žvėriškų elgesį. Jie

karo zonos! Juk paskandintas laivas “Pa-
nay" kaip tik vežė į saugesnę vietų-kelioli
ka amerikonų. 7 »

Italija pasitraukė iš Tautų Sųjungos.
' 1 Tai jati dešimtoji iš eilės valstybė toki 

žygį pabarė. ,t ' • • -.
Šis Italiąas žygis nėra netikėtu dalyku. 

Beniai buvo numatoma, kad Tautų Sųjunga 
■-neteks Italijos.
Eį, Kai prieš keletu metų Italija puolė Etio
pija, taip pat Tautų Sų-gos narę, buvo daro
mos pastangos ltalijų nuo to žygio sulaikyti. 
^Tačiau ji siekė savo tikslo nesiskaitydatma 
Sn jokiais Tautų Sųjungos perspėjimais ir 
gi ųsinimais. Čia, kaip ir daugelio kitų atsi- 
Mdmų Tautų Sųjunga parodė savo bejėgu- 
nių. Tų pajuto Italija ir todėl jau tada, ži- 
MOL-na, nusprendė apleisti Tautų Sąjungų.

H Italijos pasitraukimas vis dėlto savotiš
kai sukrėtė • pasaulį. Viena, kad Italija bu
vo viena iš stipriausių Tautų Sujungus rė- 

. mėjų tuoj po Pasaulinio Karo, o antrų —
£ pasaulis dabar dar aiškiau mato didėjančio 

karo pavojus.
2^ . . Dabar pasaulis tari tris valstybes, ku

rios pasidarė nebesuvaldomos ir kurios, ne- 
Tesiskaitydamos nei su Tautų Sąjunga nei 

šiaip jau sn sutartimis, grųeina pasauliui ka
ru,. J taliją Vokietija ir Japonija sudarė 
ąst bendrų frontų prieš Jepiojuratines vai-, 
teybes, kurios vis dar palaiko Tautų Šųjun- 
83-

Jei ligšiol Europos valstybės iš pašėli
mo ginklavosi, jej milžiniškų žmonių sumo

ti ketų pinigų taksais sumų išleisdavo gau- 
- tingų armijų Užlaikymui ir jų apgink lavi- 

mni, tai reikia įsivaizduoti kas bus dabar, 
kūonieft jau kiškiai matoma valstybių susi- 
gupavimas karo reikalams, kuomet atvirai 

f it viešai skelbiami grąsinimai? Aišku, da- 
beveik visas valstybių turtas'bus paver-

«kbmfrs kulkomis, k&nnolėmis' ir kitokiais 
žmonių žudymo įrankiais.
; To viso akivaizdoje mažosios valstybės 
tikrai turi pagrindo pugųstauti ir turi tikrai 
rimtai ruoštis ir budėtu - ' , •
u Ko galima laukti po to, kai viena po 
kitai laužomos tarptautinės sutartys* kai 
lidbėpajėgiaina sulaikyti imperialistus nuo 
naujų smurtų, nuo užgrobimo jiems nepri- 
fetasančių žemių. Italija ima, ką tik ji -nori, 
Japonija pasiguldė Kiniją, <0 prie ko ren
giasi Vokietija, taip pat niekam nėra pas-

; Dėl to, jei kada bavo reikalas Verti smar
kių ir intensyvių akciją vi taikų, lai dabar. 
“Nuo maro, bado, ugnies ir karo —(išgel
bėk mus, Viešpatie.” . ’ . ; -t .

r”

Apie Prieškomunistmį Frontu

Brooklyno lietuvių laikraščiai: “Aiąeri- 
kd” — katalikų ir “Vienybė” —- tautinin
kų iškėlė klausimų organizuoti bendrų prieš- 
komunistinį frontų. ' •

šiuo klausimu “A-ka” taip rašo:
“Stačiai koktu klausytis radijo kai ku

rių programų... Vedėjai už garsinimus pe 
šaa... Imk komuništų laikraščius. Biznieriai 
ir profesionalai duoda sieksninius garsini-1 
mus... Kai kurių garsinimų nematyti kitoj 
spaudoj. Aiški parama pastebima komunistų 
parengimuose. Publikos dauguma nekomu- 
nis'.ai. Programų garsinimai nekomuniBtų. 
Na, ir artistai (geriausi) nekomunistai... Kas 
būtų, jei susiorganizuotų lietuviškas prieš- 
komunlstimis frontas? Af nelaikąs atitraukti 
renkas nuo komonižmo rėmimo?”

tsi pastaba yra teisinga ir padaryta vi
sai vietoj. Komunistų propaganda varoma 
ir komunistų vadai tunka lietuvių biznierių 
ir profesijonalų centais ir, žiiiomą tų lietu
vių parama, kurie lengvai duodasi suvalioj 
jauni klastingais komunistų pažadais.

Tuo reikalu ir “V-bė” teisingų paatabų 
pa dato:

“Biznierių, profesionalų ir šiaip palaidos 
lietuviškos visuomenės parama bolševizmo 
palaikymui lietuviškam gyvenime stebina 
kiekvienų nuoširdų lietuvį. Tarp bolševikų 
rėmėjų matome trak kataliką, ink 4r totai 
ninku. Kai eilinis katalikų ar tautininkų sro
vių žmogus nueina j bolševikų vakarus, dar 
galima nesistebėti. Betgi reikia daugiau nei 
stebėtis, kai inteligentas profesijonalas, apsi 
švietęs biznierius, ar aktyvus tautiškos Vi
suomenės veikėjas remia bolševikus skelbi 
mais ir į jų Vakarus nueina. Kodėl taip yra? ”

Kalbant apie priėšfašistinį frontą, “V- 
bė” sako: 1 . , , 1 , 4,

“Norint atitraukti nekoniunistų rankas 
nuo komunizmo statymo, reikia pirmiausia 
lietuviškos visuomenės vadams susiorgani
zuoti ir bendromis jėgomis saugoti visuome
nę nuo komunizmo šuntakių. Reikia daugiau

Dėl Naujų Įvykių Toiimuoee 
Rytuose

Šienus -dienomis japonai botu bardavo ir 
Ičaskanditoe Jungtinių Valstybių karo IbtVų 
“iPanfty”. Keletas amerikiečių sužeista. Bu- 
No ir užmuštų. .
i Japonai bombardavo ir Anglijos karo 
Urvus. Vieną kareivį nušovė.

friH amerikiečių ir anglų užpuoliftruts yra 
rintei a usias.Ligšiol irgi buvo paliesta ir ri- 
inerikicčių ir anglų, tačiau ne taip skaudžiai.

• Japinai pasiaiškino, atsiprašė ir tuo konfiik 
tui buvo likviduoti. j ,‘

Atsiprašys japonai ir dabar ir greičiau
sia tuo tik ir baigsis. Tačiau iš to Teikia 
rierli fclftmkanias išvadas. .

JaMr.lja visu savo griežtumu užsimojo 
atsiekti savo tikslo — užimti ir pavergti 
Kiniją. Tno ji siekia sudaryti gau sih gi ausiu, 
ir galingiausių imperijų pasaulyje. Jinai, 
“netikėtai” apšaudydama anglų ir ameri-

jitf e- Iri 
1 iai: I

Anones, klausė jo, kas 
sus, bene Kristus, o gal Eli 
jas, ar šiaip pranašas. Sv. Jo
nas pasisakė nesąs nei Kris
tus, nei Elijas, ūei pranašas, 
bet esųs Kristaus pranokėjus, 
prirengiąs žmones, kad jie 
tinkamai priimtų, veikiai atei
siantį Kristą1-HJžūot klausu 
šv. Jonė, kaip
rūožtis prii
įw&

imtinius, nes jie statėsi ge
riau už jį žiuų Av. Raštų, o 
kaip tik tame jiė ir klydo. 
Malakijas buvo sakęs, kad E- 
iijas atehs prieš pasaulio pa
baigų, prieš didžiųjų ir

Ano,< 
klausimas 
kaištas. Šventasis ramiai atsa
kė, kad jis krikštijus vandeniu, 
bet jau arti esąs Kristus. Ka
rtu pažymėjo ir Kristaus Die
vybę, sakydamas, kad Kris
tus buvęs pirma jo, t. y., kad 
Kristus yra ųinŽinas. Be tu, 
pridėjo, kad jis nevertas Jam 
nė kurpės dirifeHe atrišti. » 

Tais laikais, kada V. Jėzus 
gyveno šiame pasaulyje, visa 
Aydų Žemė tikėjo, jog veikiai 
Dievas atsiųs didesnį už visus 
pranašus Asmenį, kuris visų 
tautų išlaisvins iŠ visų jos va
rgų. Tų Asmenį žydiškai va
dindavę Mesijam, o graikiš
kai Kristum. Taigi pariziejų 
pasiuntiniai klausė šv. Jonu, 
ar jis nesąs tas Mesijas. Av. 
Jonui atsakius, kad ne, jit 
vėl klausė, ar jis nėsųs Elijas. 
Mat, Elijas buvo didis prana 
šas, gyvenęs apie 700 metų 
pirma V. Jėzaus ir nemiręs, 
o paihitas į dangų (4 Karai. 
2, 11). Pranašas Malakijas y- 
ra parašęs Dievo žodžius: Štai 
ai siųsiu jums pranašų Eliją 
prieš ateinant Viešpatis® die 
nai didžiai ir baisiai (Mai. 4, 
5). Iš tų pranašo Malakijo ž> 

-džių pariziejai spėliojo, kad

' t. yJ prieš pasku
tinio teismo .dienų, o parizie-J 
jams bedėti, kad jis pasiro
dys *prieš Meriją Taip tie iš- 

mokslinittkai įpainiojo 
:iją-' hu j Jsrit Mršfytoj
ai & įtaiMfeė Eliją

. . J T d* J i l X • • • •

ytoju 
Elijas, 

pe jo ir ne-

lietuviško idealizmo mūsų vmtomentje pa v j)ieTas ^,,3,, Elijų ne
niekinus ir piršlu rodžius į tautinį veikimų, Į mirusį k(rf -

skleisti. Reikėtų tr kataliku vadams paliauti Į . . ... - » tr • i... . . * ... : , atgal 1 pasaulj prieš Krastausniekinus ir pirštu rodžius į tautaų veikimų,1 ® ‘
kaipo į “bedieviškų” sąjūdį. Reikia vienin
gu frontu raginti visuomenę remti ir palai
kyti lietuvius profesijonalus ir biznierius. 
Reikia negailestingai pasmerkti tuos tauti
nio veikimo vadus ų- veikėjus, kurie ben
drauja su bolševikais ir eina į jų vakarus’1’.

Tas viskas yra geTai. Tik reikia paša-
•li l’-z-vzlrtl lrntoliLni xrodo« t (c

Antradienią gruod. 14, 1937

FO SVIETĄ PASDAIRIUS kėti ir daryti ką tik jie nori.
----------- *Jei būt gyvenę “darbininkų

Skaičiau gazietoee, kad ja- rojuj” su Matulaičiais. 2&1- 
ponai žada transliuoti varlių piais ir kitais, čekai būt rei-
koncertą per radio. Visi lau- kėję daugiau kulkų iššauti, 
kia nepaprastos sensacijos.
Kai kurie sako, kad varlių Caro čėsais vienas pulki-
koncertai • bog transliuojami nmkas pasiuntė savo dienšči- 
per radio tam, kad parodžius | ką pas kitą pulkininką, kad 
kaip reikia suderinti balsus pakviestų pietums. Nuvykęs 
dainuojant per radio Ištik
rųjų, daugelį radio artistų ir
chorų, neskiriant ir kai kurių 
mūsiškių, balsų suderinimu

d i enščikas sako:
— Vąše blagorodija, mūsų

vąše visoko blagorodija pra
šė jūsų vašė bktgorodijų a- 

” blagorodij, pietų.
oų vriaesn] ir evaa tojuj uz pi u ,ple Sangamio upes, Japoni

joj, varles, kurias, sakoma, 
vra “mumkaliRkianeros ir me- 

• lodingšansios visam pasauly , ’
>r ne wiėS.”

bepaiaė. Tše Urpu “balsas gali bitinti net

našo darbą. Met poįrieiejai ir 
jų parifofitiniai awe testa
to didžiais, « šv. Joną
Min a~—

klausė, ką reikia daryti, kad 
privengtų Viešpačiui kelius ii 
ištašytų dam tekus. Reikia 
žinoti, kad išdidumas apakina 
žmones, nore jų rikys yra sveri-

atėjimų. Todėl pariziejų pa 
siuntiniai klausė šv. Jono, be 
ne jis esąs Elijas. Sv. Jonas 
atsakė, kad ne. Tada jie ėmč 
klaidingai mintyti, kad dar
neatėjo Mesijo laikai, ir šv.4 nebūtų nieko kas Jėzui nepa-

Iki šiol Rusijoj balšavikų 
“rojaus” malonumus dažniau
siai ragaudavo rnskiai, nero- 
kuojant dviejų lietuvių (gen. 

išvysti putnog. jr Gborevičiaus), kai
M- e . / juos - pačiupdavo caro Stalino
Kri nepadarė pafiaejų pa- Dabar atėjo eilė ir lie-

siuntiniai, tų padarykime mes: ^uvių. Jau buvo gazietoee ra-
gyta, kaci Stalino čeką pasiėmė 

«i»mi ir ištaisomi Miai V.-į fav0 valil( di(1(!lilĮ La|. 
Mani i mteų ftrti ir 4r. Mataiaitį, Serben-

Kaip duobės ardo keline, Vaišnorą, Niedvarų, Ko- 
taip nnodėraėe nedaoda V. Jo- wįj h ytns. vieni jų 
zai įeiti 1 'mūsų sielų. Pim«. jan čekos -rojaus,”
tinis tad reikalas ym prašu
tinti nuodėmes. Nors nėra grie 
žtai privalome Bažnyčios įsa
kymo, bet yra vertingas t<* 
gerosios motinos patarimas 
Advento metu prieiti išpažin
ties ir atsikratyti visų savo 
kaltybių, didelių ir mažų. Jei 
yrą nesutikimo mūsų tarpe, 
užmirškime kų esame vieni 
kitiems nusikaltę, dovanokime 
vieni kitiems netinkamus iš
sitarimus ir apaiėjimus. Im
kime mylėti kits kitą kaip 
V. Jėzus kad ‘mus mylėjo, i- 
<fant iš to visi pažintų, kad 
mes esame Jo mokiniai.

Jžiūtėkime ^taip pat kiek
vienas į savo sąžinę, kad joje

kyti, kodėl katalikų vadai “pirštais rodo 
į “tautinį” veikimą kaipo į “bedieviškų” 
sąjūdį.

Knd aiškiau būtų, turime pasakyti, kad 
katalikai ne “tautinį veikRnų” vadina “be
dievišku.” sąjūdžiu, bet tautininkų veikimų 
tuo vardu apšaukia. Ligšiol tautinį veikimui 
rimtai veda tik katalikai. aTutinį darbų A- 
merikoj katalikai jau tada dirbo, kada va
dinamieji tautininkų vadAi — Šliupai, Sirvy
dai ir visa jų eilė socialistus organizavo, 
bedievybę platino ir visais būdais trukdė 
katalikams dirbti ne tik religinį, bet ir taa 
tinį darbą.

Vadinti tautininkų vedamų bedieviikn 
sąjūdžiu katalikų vadai tori tani rinitą pa- 
grmdą.

Visi tautininkų leidžieniri laikraščiai yra 
laisvamaniški, bedieviški. Visos jų organi
zacijos labai uoliai laisvamanybę platina ir 
aiškiai dirba prieškatalikiškų darbą AAneri- 
kos lietuviai tautininkai renda net tokius gai
valus,' kaip vadinamieji “nesaložninkai”, 
rion tik dėl to kad kenkti katalikų veiklai. 
Pr teareiigiskoj pkcijoj tautininkai labai daž
nai sutaria sti socialistais ir omu&istais.

Tokie daj^kai tr duoda pagrindų rišti 
tautininkų veiklą bu bedievišku sąjūdžiu.

Ir, žinoma, kol tautininkui nepaims “di- 
vorso” nuo bedievių, kurių veikimo centras

Jono klausė, ar jis nesąs pa
prastas pranašas.

fev. Jonas Krikštyto jas, s& 
kydamas kad no, nepatvirtino 
jų klaidos nė neprisidėjo prie 

Į jos. Jis aiškiai pasisakė esąs 
• balsas femfatenčio tyruose: 
Taisykite Viešpaties kebą (Jt 
no 1, 23). Tais žodžiais šv. Jo- 
ųas priminė dar pirmiau už, 
Elijų gyvenusio pranašo Izai- 
jo žodžius, kurie aiškiai kai 
bėjo apie Mesijo laikus ir sa
kė: Kalbėkite Jernzalės šir 
džiai ir užtarkite ją, nas pri 
sipildė jos nedosybė ir atkis
tas yra jos neteisingumas: iš 
Viešpaties rankų gavo dvign 
bai ui visas sAvo anodines. 
Balsas šaukiantis tyruose: Tai 
syltite Viešpačiui keBą, išly
ginkite raistuose takus mfisų 
Dievui (Iz. 40, 2. 3). Pratin
damas šitą pranašystę, šv. Jo

ti

— Grįžęs namo pasakyk 
savo ponui, kad tu esi dur
nas, — tarė jam pulkaunin-

— Ką, žadėjo atvykti? — 
klausia pulkininkas savo grį
žusio dienščiko.

— J ego visoko blagorodija 
liepė man pasakyti, kad tu 
esi durnas vąše blagorodija, 
— atraportavo dienš&kas.

A. PHipaitis.

o kiti dar laukia eiK&. Jų 
gazietos: “Priekalas” atiduo
tas žydui laužo (džionk) rin
kėjui, o “Raudonasis Arto-
jas ' iš strioko pabalo ir su
stojo aręs.

Pruseikai, Bimbos,. M i ža
rai ir kiti dideli balšavikai,

. Praėjusį sekmadienį vienoj 
mūsų -koflonijų buvo teatras. 
Ona Dzindzilienė lošė moti
nos rolę. Scenoje, kada kid- 
nepina jos vaikų, ji dideliu 
susijaudinimu, rankas laužy
dama ir plaukus raudama bė
gioja po scenų ir šaukia;

— Kur mano vaikas! Kur 
mano vaikas! įAch, kur mano 
vaikas!
' Sėdėdama salėj jos kaimy
nė Morta Govierienė neišken
tus sušuko;

.gyvendami Amerike, pagata-l — Nebūk kreizė. Tavo vai
ri visus kapitalistus išbučiuo- kas pas mus. Mano vaikai jį 
ti, kad jiems leidžia čia šne- daboja.

gėjinias šiahie pasaulyje, nors 
netaip aiškus kaip anas, ta
čiau didžiai naudingas.

Šitas žemiškasis Dievo re
gėjimu yra lengvumas supra
sti Dievo apreiškimą ir žmo
gaus sielos reikalus. Tų rei
kalų yta nemaža. Kas juos ge
rai suprantą tas išvengia dau 
gelio kenksmifigų ir skandžių 
klaidų. Iš te būna daug nau

tinka. Jisai sako: Palaiminti 
nesuteptos širdies, nes jie Die
vą ragėa (Mat. 5, 6). Gerai 
daro, kurie prieš Kalėdas švū 
rina savo namus ir rūbus, bet 
dar labiau rtikia švaros šir
dims. Išvalykimetitad iš savo 
širdžių visas įtartinąsias sva
jones, visus negražius palių- . . ,
, . - . . .. v -v vaisingumo mūsų darbams,kimus bei įpročius. Nesibijo- °
k iine pavaitoti tinkamų prie
monių, nors jos būtų ir skau
dokos ir sunkokos. Truputį 
pakentėję nežūsime, o pelny
sime daug, nes tapsime šva
rūs jš oro it iŠ vidaus. Did
žiausia gi nauda bus, kad šie-, 
la nušvis ir dvasia įgys tiek 
stiprybės, kiek jos reikia, kad 
žmogus galėtų Dievą regėti

kai, kada Lietuvoje Advento 
metu nutildavo dainos ir mu
ziką nebūdavo šokių, trečia 
dieniau penktadieniai, šešta
dieniai būdavo pasninko die
nos. Dabar pasninkas beliko 
tik trečioje Advento savaitė
je, nes Bažnyčia savo įsaky 
mus sušvelnino. Mes tiek daug 
simkenybių turėdami ir taip 
reikalingi Dievo palaimos, tu-

doz. Kemaim jos garnį.™ ir D#™ Kaūti8 Ad-
vento metu, -o naudinga būtų 
ir kitus nereikalingus pasi-

Jis mums palengvina atlikti sumažinti,
mūsų pareigas ir priduoda Ta,g> Adrert,ui es»"t ~ l a

iš to, kad gerai ir teisingai 
Dievo apreiSkamą suprantame.

Jeigu šv. Jonas Krikštyto
jas šiandien gyventų ir tmes 
jo paklaustume, ką reikia da
ryti, kad, gerai Adventą per
gyvendami, tinkamai sulauk- 
titine -Kalėdų, tai jis, be abe
jonės, pasakytą' “Darykite 
atgailą1”. Tą jis^ sakydavo vi
siems ir visuose savo pamok
sluose. Tą jis pakartotų ir

Dievu regėjimas veidu į vei- mums. Nors je dabar nėrą
dą galimas yra tiktai dangu
je -žuionėtes perėjusiems per 
mirtį. Bet yra kites Dievo re-

bet je vietoje Bažnyčia mums 
atiko, kad Adventas yra at
gailos takas. Neseni tie hai-

prieikime išpažinties, 2-a at 
statykime taikų su savaisiais, 
3-ia sustiprinkime širdies šva
rumą 4-a pridėkime atgailos. 
Prie tų keturių daiktų pridė
kime daugiau maldos, tai bus 
visą kų šv. Jonas -imums pa
tartų. Tas patarimas išpild
žius atsiras V. Jėaatis meilė 
mūsų širdyse, o Jo palaimi
nimas atgtivins mūsų vargs
tančias nekas.

f Betrac Br. Mčys, MIC.

riti su jais į bendr^Tlarbų, ne« tas tik ir. netietaginiti bendradarbiauja sn komu- 
lų pakenkti dabar kattiftkų dirbtinam tetai- metate, kurie užgauna švenčiausius katalikų 
"iam darbui. Z įtettemtenrus Ir iš pagrindų griauja katalikų

Prieškomotiistinį frontų reikia sadaryti. paltflfcomų krikščioniškų dorovę, būtų sta- 
dabar yra Maskvoje, tol katalikai negalės i Bet jį daryti au tokiais žmonomis, kurie nors tyti namą “fint smilčių.

Palaimintas žmągus. kuris 
suranda atinkainų savo talen
tui darbų.

Kaip altiniai praplečia rai
džių dydį, taip mokslas iš 
knygų praplečia gabumus fi
ziniam darlie.
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lis postmaateris Farley ir nei 
Jungt. Amerikos Valstybių 
galva prer. Rooseveltas. Pa
starasis skaitomas filatelistu

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

KRAUJOPLŪDIS IS 
NOSIES

Kraujoplūdis ii bet kurios a 
kūno dalies yra svarbiu ko- \ 
kios nors ligos ž nklu, nors 
nedidelėj kiekybėj gali būt > 
tuoui jiat kartu nepavoj.ngu, į 
Nuolatinis kraujo sunkimasis s 
gali privesti\prie labai pavo-. 1 
jingos padėt’.es pirm pačios, i 
ligos rimtumas gali paa.škė- f 
ti. Kia prcga tenka prisiminti . 1 
anemijų kaipo jaisėkų lie'.mr- į 

įltoids — (pailau) arba tam t 
tikrų rūšių kirmėlių. <

Dažniausiai įvykstųs krau- ] 
joplūdis yra iš nosies, didžiu-J 
Inoje surištas su nelaimėmis Į 
Nosies vidų kloja plona plė
vė, kurioje yra gausingai iš
vystytas kraujo indų tinklas. 
Vžgavus nosį šie kraujo indai 
trūksta, o to pasėka — krau
joplūdis. Nekartų net Smar
kiai šnypščiant nosį kraujo 
indai'neatlaiko ir trūksta.

Kraujo padėtis daug čia 
gali sverti savo pajėgumu su
austi arba sukrekėti. Yra žmo
nių, kurie turi įgimtas bei 

. paveldėtas kraujoplūdžio ypa
tybes. Šiems nors ir prie ma
žiausios priekabės kraujas i- 
įna tekėti. Taipgi yra žmonių, 
ktirių kraujuje trūksta tam ti
krų elementų reikalingų krau 
jo sukrekėjimo procese. Jie 
irgi kraujoplūdžio yra vargi
nami. Pas senesniuosius krau
joplūdis gali paeiti kartais 
delei labai neaiškių priežas
čių, reikalingų nuodugnaus ty 
rinėjimo. Čia gali įeiti per- 
aukštas kraujo spaudimas, 
kraujo indų trapumas, ligos 
surištos su inkstais, širdimi,

• tumorų augimas.
Didelėje didžiumoje kraujo

plūdžio vieta nosyje yra ran
dama be sunkumų. Prispaudus 
tų vietų vata ar drobule krau
jo tekėjimas stoja ir vieta 
užgyja. Kai kuriems yra rei
kalinga pavartoti vaistų.

Betgi vienur kitur tenka su
sidurti su tokiais ligoniais, 
kuriems tai didžiumai naudo
jamos priemonės kraujoplūd
žio nesustabdo. Šiuose atsiti
kimuose priseina šmirkšti į 
•minkštimus kraujo iš kito as 
mens arba tam tikrų kraujų

POtANO

mainyti ant menkniekio. , Be *^^k Suomija ronų u2| 
to, mažai nusimanantis apie ^°- &*ame braižiny ratelitt 
filatelijų labai lengvai gali šešėliuota vieta parodai 
vertingų ženklų padaryti be- kiek nuošimčių Europos 5 
verčių jį plaunant arba lip- ^J1*8 H* apmokėjusios D|
dant į albumus. Samui vis(>6 savo karo 8

los ir kiek dar skolingo®.
Atsižvelgiant į tai, dviejų Matiniam rately pažymėta S 

žymesnių filatelijų (lg. Sa- mi> (Finhmd), kuri 
kalo ir A. Būdvyčio) tarpe baigs savo “rorių gydyt 
kilo sumanymas — įsteigt, opeimanto” diena yra7# 
Chicagoj lietuvių filatelistų džio 15 šiame braįžiny 
draugijų, į kurių būtų šabui ?ym6ta dar sk,aiįng<)s 
'ti visi lietuviai pašto ženklų ,Kaniui: Kstija, Ungari^ 
rinkėjai. Draugija, veikdama j vija, Rumunija, Pietų Sl« 
toje srityje, koresponduodama ir Lietuva. Lietuva I>ėd^| 
su Lietuvos ir kitų valstybių
filatelistais, ne tik kitbtau- 

Įčius supažindins su mūsų tau 
tos menu, bet parodomis i, 
kitais būdais supažindiųs 1;
lietuvius su Lietuvos pašto
ženklais, kurių Lietuva yru
daug išleidus nuo pas'skelbi- .• '■ ••••'.
mo nepriklausoma valstybe.

Tat šiuomi, prašomi atsišąn 
kti visi lietuviai pašto ženklų 

i rinkėjai Chicagoj. Rašant lai
škų: iniciatoriui, prašoma sy
kiu atsakyti ir į šitios klar.-

1
. y

s fenus:

1) Kokių valstybių renkate 
ženklus?

2) Kiek ir kurios valstybė • 
turite pašto ženklų?

3) Kada pradėjote rinkti?

4) Ar vartojate {ikrus al
bumus, ar lipdote į papras
tus sųsiuvinius.

5) Ar rinkdami pašto ženk 
lūs naudojatės katalogu?

Laiškus - atsiliepimus pra 
šome siųsti šiuo adresu: Igno
tas Sakalas, 6747 So. Artesian 
Avė., Chicago, 111.

Vienas iniciatorių

Nebus bėdos su sniego nukasimu. Atvaizde demonstruojama nauja mašina sniegui nuo 
kelių nukasti. Mašina veikia greitai ir net didelės pusnys jai nesudaro kliūčių.

Į Pašto Ženklų 
Rinkėjus

RINKITE IR TAUPYKITE VARTOTUS 
PASTO ŽENKLUS

Mūsų gerbiamų skaitytojų Pastaraisiais laikais filate- 
tarpe, be abejo, yra nemaža lija, arba pašto ženklų rinki- 
žmonių, kurie dirba įvairino- ,nias, taip yra prasiplėtęs, kad 
se pašto centruose (“mail hou nėra nei mažiausio krašto, kur 
sės”), ofisuose ir kitose pana- nesirastų filatelistų, 
šiose vietose kur suvežama ir j Rinkimas pašto ženklų ne
atidaroma pašto laiškų. Ku- ra vajkų zabova, kaip dauge
le, tat, gali prašomi prie pro- bs yra pratę galvoti. Tai yra 
gos vartotus pašto ženklus su- savo rūšies mokslas, nes pab
rinkti ir atsiųsti Seminarijos |0 ženkluose kiekviena valsty 
Misijonierių kuopAi. bg ir tauta stengiasi atvaiz-,

Artinasi Kalėdų ir Naujų duoti savo ideologijų. Juose 
Metų šventės. Šiuo laiku ypač, ne tik vaizduojama gražiosios 
siuntinėjama daug laiškų ir | krašto vietos, tautų omamen- 
paštu daug visokių siuntinių. Į tika, pagarsėję visuomenės vei 
Todėl kada gausite, gerbiamie kojai, valstybių vyrai, bet cha 
ji skaitytojai, švenčių lAetu rakterizuojama ir krašto ypa- 
laiškų ar siuntinių, nuplėški- tybės. Pašto ženklais atvaiz- 
te pašto ženklus (palikite apie ' duojama taip pat valstybių 
pusę colio popieros) ir kada' valdymosi formos, pasikeiti- 
jų daug prisirinka, pasiųskite niai, paminimi didieji įvykiai 
Seminarijos Misijonierių kuo- t.t. Rinkdami pašto ženk- 
pąb lūs, jei kas renka tik savo

krašto, prisideda ir prie tau-
Vartotus pašto ženklus vi- meno Khnw Tnomi 

sais laikais siųskite adresu: |iama menas kih! teu.
Mission Club tų akyse.

Mariau Seminairy, Didžiosios filatelistų sųjun- 
Hinsdale, Illinois gos apskaičiuoja, kad visam

N. B. Seminarijos Misijonie- pakuly >'ra suvirS mi,i- 
rių kuopa renka taipgi viso- iollai Pa”to 
kiną blizgučius (senų auksų), Siaarts Amerikoje ir Kana- 

I sutraukytus rąžančius, meda- virS P“®"*™ mi.
likčlius, paveikslėlius ir pana- '‘i“10' J<i ,arP® ne tlk 
šios dalykus. A. J. M. Įvairaus am-

žiaus, lyties ir luomo, ne tik 
studentų, valdininkų, prof esi - 

Mama, noriu pyrage! jonalų, pramonininkų, bet ir 
j Kad jau euvalgci, vai- žymių valstybės vyrų. Ame- 
kck- • ’■ rikos filatelistai didžiuojasi,

— Tai nors sakyk, kad šian- kad į jų eiles įeina tokios įžy- 
die duona yra pyragas. mybės, kaip Fordas, genqra-

EKSKURSIJA J 
LIETUVĄ 1938 M.

NUTEISfi D V AŠIM N 
UŽ MINISTERIO 

“ŠMEIŽIMĄ”

Legijonierių Ekskursijos 
Komisija, susidedanti i, atsto
vų nuo Dariaus - Girėno Po
sto Nr. 271, Chicagos ir nuo 
Stepono Dariaus Posto Nr. 317 
Bostono, uoliai darbuojasi, 
kad šį ekskursija būtų skait
lingiausia ir šauniausia.

NORIAI PERLE??!/ 
‘ ŽEMĘ 7

vertė

Gruodžio 14-ta Diena

, ‘‘Nes dar mažų truputį, ir 
kurs turi ateiti, ateis ir neuž
truks”. — Žyd. X, 37.

Dievas ateina pas savo žmo 
nes neapreikštoje ir nepažį
stamoje formoje, jų nusimini
mo valandose. Tas, kas mums 
išrodo debesiu i)* tamsa yra, 
po visa ko, tiktai rūbas, ku
riame Kristus vaikščioja. Vi
si teisūs užsiėmitnai* vis.os pa
reigos, visos ištikimybės, at
neša su savimi dieviškų aky- 
vaizdų. Mes niekad nesame 
vienų vieni. Kuo vergižkiausi 
)>ašaukimai, rutina, užsiėmi
mai, daiktai nemalonūs savy
je, bet reikalingi, ir pareigos
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CICERO NAUJIENOS
Is Po Mano Plunksnos Jokūbas. Iki šiol, sako, gyvu

______ 1 nę fanuose, turėję vakacijus,
I Penktadienio, gruodžio lž ' °> *»'■ J^acijas... Petras, ma- 

d., vakare, 7:30 vai. visi Co,1’'8’ -vra labai baikitu8- •,i’ 
ceros veikė ai katalikai anai- val«8’ sava Ž1"OI,OS- 
rinks i 8 mokyklos kambarį,!ji“ ™ ae8ali bai«ti “avo P»

kur kalbės'Ane, tarsimės svar- sėtlžio. Kai tik pamato savo
.. . - • t *1 žmonas pareinant iš bažnybiais musų gyvenimo reiklu J

ėios, o ypač iš angliškų pa
mokslų, tuoj ir sako: “Būg
nini, neg gausim pipirų“. Jo
kūbas, matyt’, yra jų pisorius.

Jais. Visų draugijų valdybos 
taip pat turi dalyvauti.

Ketvirtadienio, gruod. 16 d. 
vakare 7:30 vai., parapijos sa- 
lėu renkasi visog Ciceras (fiv. 
Antano parapijos) šeiminin
kės ir veikėjos. Yra daug sva
rbių reikalų aptarti.

Jonas nežinia ar turi kokį 
nors dinstų.

Kytoj, gruod. 15 d., 7:3D 
. vuk., Visų Šventųjų dr-ja

LOYAUSTS

Antradienis, gruod. 14, 1937
=

. visų klube esamų narių ir di- dų. Kad labiau žmonėms į r o- Ar nori, kad tavo vaikai iš- 
rbo veik kiekvienam komitete dyt» katalikiškų laikraščių augtų bedieviškai ir be do- 

i .. . t , i svarba, tai ant storos popie- ros?per pereitus metu.. Lenkartas rOB b» y<> iiraiyti didalf pU. nm Satoa.
yra pirmutinis lietuvis — pre- kutai ir pakabinti prie baž- mentų?
cinct kapitonas. Mrs. Zekas nyčioę durų. „ . . i N skaityk ir toliau bedie-
yra adv. C. Zek/J, klubo lega-1, storo popiero štai kas įr laisvamaniškus lai-

... .. buvo parašyta: i
ho patarėjo motina. i (Tęsinys 5 pusi.)

Jei savo organizacijoj ture- —* “““
tume Kent 4-5 Lenk&rtui ir Ze- 
kienei panašius tai mūsų klu
bas būtų didžiausias ir stip
riausias Chicagoj.* Politicus

Atiors Vabacia nno (laroalonoa. Šiame žemėlapy paro
doma, kuriose vietose Ispanijos nacijouaiistai pastaromis die
nomis pradėjo smarkų puolimų. Norima suskaldyti loj&Ust.ų 
valdomų teritorijų atkertant Valencia nuo Barcelona ir ap
supti Madridu.

Praeitų savaitę palaidotas 
Juozapas Balčiūnas. Jis ir jo 
broliuką gyveno vargingai, 
l'abai sužinota, kad mirusis 

- paliko virš $12,000.00. Viską/ 
turės eiti į Probate Cai rt.

ia buneo ir card party. jn,jZas buvo nevedęs, tama-, 
ugi ja turi daug gražių do- ĮVo Amerikoj kariuomenėj. Lai 
ų. Y isus kviečia atsilan doluves labai gražiai tvarkė^ 

ti. Pelnas skiriamas para- g.a’t A. Petkus.
pi jos naudai.

Sekančio sekmadienio vaka
re, 7:30 vai., mūsų bažnyč"o„e 
bus religinis noAcertaš, kurį 
išpildys Šv. Antano parapijos 
choras, vedamas muz. A. Mon- 
deikos. Bus ir žymių svečių 
solistų. Vis^i iš anksto kvie
čiami. Įžanga dykai.

Laikrodininkas A. Pocius, 
senas Ciceros gyventojas, tu
ri didelę Jetvęlry krautuvę 
t.nt 14th Street, tarpe 49tb, 
Ct. ir 50tli Avė. (Žiemių gat
ves pusėje). Kalėdoms gavo 
daug visokių gražių dalykų. 
Jis priklauso lietuvių para
pijai, draugijoms ir abu su

Iš PditkK laki
MABQUSTTX PAMLO UB 

TUVIŲ DKMOKKATŲ 
* ŽINIOS

Metinis susirinkimas. Naujos 
valdybos rinkimai. Pirmi
ninko pagerbimas. Naujų

Narių vajus. Veiklūs 
nariai /

lūs dr. Poškos visuomeninio
I veikimo palminėjmui bankie
tas, tai demokratų klūbas nu- 

I tarė prie to parengimo priei 
dėti ir tuo parodyti dr. Poš 
kai savo» dėkingumų už atsi
davusį veikimų klūbo gerovei.

Iš misijų ir 
atlaidų

Žiemos metas Chicagos lie
tuviams yra misijų ir atlai
dų laikas. Misijas atlieka ne 
vienas misijonierius, o kele 
tas. Todėl uolesnieji, katali
kai vyksta iš vienos parapi
jos į kitų, kad išgirsti negir-

ette Parke, ant Town of La-

Taaii pačiam valdybos posė-
gio parapijoj.

Dabartinėse misijose išve-

» v , — --  -   — I------ ~ — 
j naujų narių vajaus planai ku-1 ba. Mat dabar apsireiškė pa
riuos patiekė vajaus vedėjas šaulyje visokių laisva’many- 

bių. Didžios baisenybės tęsia-

Marque*ite Parko (13-to wa- I grūmos punktai yra: , sikoj. Tose šalyse bedieviai
rdo) lietuvių demokratų klū- į _ Klubo narystėn Mat . Įgijo YirW P^ ,^vo spaudi- 
bo metinis susirinkimas įvyk.|quette Parko lietuviai bu,'

•Viki

Katalike!
Ar nori, kad tavo prakaitu 

aplaistytais centais pastaty
tos bažnyčios būtų su^ri^iu- 
tos? Mokyklos atimtos? Vie
nuoliai ir kunigai iššaudyti?

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiao: Ree.:

LAPayette 4017 2456 W. 69
Tel. namų:

HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

ir 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti.

ULATINKITK '‘DBAriUA’

LIETUVIAI DAKTARAI
ToL CANaI 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

ToL CANaI 0402

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Res. 2126 8. 5th Avė., Mayurood Av. 
Phone Mayvood 2418DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VlRginia 1116 4070 Archer Avo.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

(kasdien išskyrus Seredą, 
Sekmadienį susitarus. '

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai. ryto.

DR. P. ATKOČlflNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CL, Cicero, I1L
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 

3147 So. HaLtad St., Chicago
1 Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DBNTISTAS

Į 4300 So. Fairfield Avenue

Ofiso Tel. VlRginia 0086 
Reaidendjoe TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS*

žmona visur gražiai darbuo- (renkama nauja valdyba. Tai.‘kurie asmeniškai aplankys katalikiškų spaudų. Brighton! 10 ik?T v™ vakaro
■ i jasi. Patartina nepamiršti A- • svarbus reikalas ir nariai pri kiekvienus lietuviškus namus Barke', kur misijas vedų je- Sekmadieniais ir Trečiadieniaib 

1 - - zuitas tėvas Kidykas karstai
. ,it. . . . . x. kalbėjo apie katalikiškų spau
skaitlingiau susuunkti. • , klūbas paskyrė po tris asme- ■ - ■ ■ -----

----------_ ! iws kiekvienai gatvei.
Yra dar vienas jaunas Je- J)abartini* k,bbo pin»min- j 2. — Vajaus geresn-am iŠ- 

wei; y biznierius Joseph Kish- kas dr; J; R Po6ktt (pi™u- j garsiniai bei pr&vedimui nu 
ninkauja jau treti meta1, nuo skirta specialus publikacijos 

vedėjas.
3. — Jaunuoliai nuo 20 iki 

25 metų amžiaus vajaus tne

Cicero profesijonalų: dakta
n^. advokatų skaičius vis au-'ntano Pociaus, ypač, dabar,! valo susirinkiman kiek gal nt ifctam warde. Tam tikslui Ulbėjo

dicinų ir chirurgijų praktikuo
ja dr. Joseph G. Stone - Sto
nis. Jo ofisas randasi 1907 
S. Cicero avė. Dr. Stone yra1.

fi. - - - i liūnas. Jo biznis irgi ant 14thĮaugęs vienų žymiausių medi-!............. ..... . __
< ii.os mokyklų - Loyola Me
dical School, b*

Street, tarpe 49th Ct. ir 49tli

č. Antano ligoninėj. Reikale,'8“™ an,ati» ir .^itai patar-
. : • , .. j nauja kestunieriams. Jis yraj nuartum lietuviams kreiptis1 J

pat klūbo susitvėrimo) yra
. gerai moka įP°Pularu8 ir nanQ mėgiįpas 

Visi tikėjos, kad jis apsiim.“

Pnfri.1 Sntnrti

i daktarų Stonį. Jo telefonas: 
Cicero 457.

Du jauni advokatai lvizas ir 
Tuniavičia labai gerai patar-* 
nauja savo žmonėms. Tai tik Į 
i i mūsų žmonių reikalų ginė-! 
jai. Adv. Tumavičia yra iš
rinktas nariu Cicero High 
School Board.

ki n. A. Kishkuno brolis. 
Toliau bus daugiau apie

Cicero.biznierius ir gyvento
jus. A , A. Z.

Baigiasi 1937 metai.

kandidatuoti į pirmininke s ii ! tu hūs klūban priimami" do- 
sekantiems metams, bet pas vanai. 
kuriniam valdybos posėdy dr

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys eguminuojunos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0023

LIETUVIAI ADVOKATAI
Poška pareiškė, kad savo ka- j Kalbant apie 'klūbo narių Telephone: BOUIevard 
ndidatūros neišstatys ir ragi- i veiklumų negalime praleisti J lAOrnil I PRI^U 
no vadovybėn pastatyti vienų nepagninėję dviejų kurie nu- JUvLI II Ji Uillvll 

' kurį iš jaunesniųjų veikėjų, veikė už dešimtį. Tai Juozas ' LIETUVIS AD\ OIvATAS 
Kadangi sekančių metų sau- Icnkartas ir Mrs. Zekas. Jie-4631 South Ashland Avenue

šio 9-ta yra rengiamas specia du tarp savęs prirašė 30 nuoš. .Bes. 6515 S. Rockwell Street 
I Telephone: REPubiic 9723

281)0

siems geriesiems •“Draugo“
skaitytojams pranešama, kad 
jau laikas užsisakyti vienin- 

* * Į Cicero vis daugiau atsi- telį katalikiškų dienraštį 19- 
k< lia žmonių gyventi, ir dar 38 m. Nelaukite rytojaus die- 
n«> bile kokių. Ar jūs žinote? nos, šiandien užsisakykite 
Nugi neseniai Lenino - Troc- “Draugų“ ^1938 metams! 
kio gazietoje apsiznahnino, Laikraščio kaina: $6.00 me- j 

' tams, $3.50 pusmečiui ir Lieknu Ciceroj apsigyvena trys 
“apaštalai“: Petras, Jonas ir tuvoje $7.00.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6 A LTI M I E RO
RADIO PROGAMŲ IŠ STOTIES W.H.FjC. (1420 K.) 

Pirmadieniais — nuo 10 iki 10:30 vaL vak. 
Penktadieniais — nuo 7HM) Bei 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — nuo 9dM) iki 9:30 vai. vak.

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank namo 
Vaiandoa: kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyiios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9500

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakaro išskiriant sek
madienius if trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHTCAOO, ILL.

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
• Nedėliomis pagal sutartį. 
Offiao Telef. BOUIevard 7820 
Namtj Telef. PROspeet 1930

Tet CANaI 6122

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

Valandom. 1—3 ir 7—8 
Sere domia ir Nedėl. pagal autartį. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubiic 7868

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
, i -----------

Rezideneija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal autartį.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJO IR OHIBUBGAS * 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Subatomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ot.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.
Tel. CANaI 0257

. Rea. PROspeet 6659

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halstt[eu St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

iftskyrus seredomis ir subatomis

GERIAUSIA VIETA PIRKTIS NAIUį BUICKA!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo Wcst 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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
į Buick ' Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. ,TeL Crawford 4100

KAL & ZARCTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Potnyėioj nuo 2 iki 6 v. ▼. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

Tet Proapect lOlfi 
Res. Tat Republic 5047

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARIES SEGAL
0MSA8

4720 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvay 2880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, po pietų ir nne 7 iki 8:30 v. v.

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

Tet YARda 0994 
Ras.: TeL PLAsa 2400

VALANDOS:
Noo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

Office Phone
PROspeet 1028

Res. und Office
2359 S. Leavitt St.

Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
' (K0WAR8KA8) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W 63rd SL. Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPayette 8018

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—0 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieuiais 
• pagal sntartį.

Tel. ofs. REPubiic 769« 
Melrose Park 620

DĘNTISTAS
2423 West Mar<*ne*te Road

Antrad., ketvirtad. ir penktadieniais 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Čeitadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvvay 
MELROSE PARK. ILL. 

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

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

Tet BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tU Street 

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

TeL Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res.: KENvrood 5107

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

756 West 35th Strest
Chicagos lietuvių kv. Kryiiaus li

gonini, kaip ją pripaiįno American 
Medical Association ir American 
Oollega of gurgeons, yra Glaas A 
rūiies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
gonine priskyTč prie geriausių Ame- 
rikoe ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu, 2700 W. 69tk St, 
tai HEMIock 6700.

Kiekvienoje katalikų šeimo
je turi rastis katalikiškas Iaik* 
raštis.

Veltai statysite bažnyčias ir 
mokyklas, laikyaite misijas, 
jei neplatinsite ir neremsite 
savo katalikiškos spaudos.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Vert* Kun. A. T. (Samata) Parašė James Q. Murphy

ANTI-RELIGIJA ISPANIJOJE
Gerb. Kun.'go Juozapo A Karaliaus premijuotas vertimas

(Tęsinys) Tai yra toli nuo tiese®, ikad vari Losi
. nacijonalistai remia dabartinę valdžių, ke:

“Jos ten guli užsiimti prekyba, vykdyti pro- riamsola tvirtino. Socialistai, komunistai 
fesijonaVę ir inenškų karjierų, ir atrodo, anarko-sinditodistai yra g#H įgai ©rgan.zu 
kad jo® eina lygiomis su vyrais įvairiose U Rilbao metl’opoiio industriniame baskų a 
kitose srityse. Jos nėra verčiamos pašiau- skrity„e, iš kur paeina Prieto, eocialistų Oi 
koti namams ar šeiniai. Taip tai turi būti ir Vandenyno ministeris. Ne taip kaip Ma< 
su ispanėmis moterimis, kurios eina j buž- , ridas, Barcelone, Valencija ir kiti miešti 
nyčių ir per daug meldžiasi. Ispanės mer- karinos ^raudonieji -valdo, Bilbao metropol 
ginos vien mąsto apie tą dieną, kurią susi- laikė kai kurias bažnyčias atidaras ir šv. M 
tuoks, ir visą laiką leidžia maldoje j bent šių auka buvo visada laikoma jose nno p: 
kurį šventąjį, kad jis joms prisiųstų vyrų. civilinio karo pnusidė„amo. Tačiau, sekm 
Tai yra Juokinga.” ‘ ' dieni s retai praėjo, kad nebūtų buvę sus

Nuodai. „uuMm/a Mm. k“'.t.'«*'».’•* į“?i. « la“k" <"P k
, taukų baskų rr >anti-retigjskų baskų komTas ruutas jaunuolis, kurs papuolama, y- k anaafeiM žirojo 4,r ’iti kl

ia nevedęs, i»irode es»s isTtikmęs, kad A- asi’16pUs tykoti tų nepakankamai šimpa, 
menkos gražioj,i Mis ll»ra sumani ir eupian- n,„rkiin,u ir sindikalizmu, k,
tanti, ir tuo pačiu visai nesidomi religija. . •• •’ , nHt:i.4:

Anti-retigiški propagandistai seniai kon- 1
centravo savo- pastangas pavilioti ispanų mo- Kaimiečiai, dirbantieji sart savo ūkių > 
teris, kurios paprastai yra maldingesnės ne- suse Ispanijos dalyse, dar nebuvo taip dai 
kaip vynai. Tie propagandistai parodė, kad atitraakti nuo religijos, kaip kad buvo nu 
jie nežiūrį sunkenybių, ir imasi kraštutiau- nieriai ir industriniai darbininkui miestuoi 
mo, kad tik atsiekus savo užsimojimo. Pra- Andalūzijos ūkininkai Velykų metu būrėsi 
ėjusį pavasarį, jie platino “nuodais našai- Sevilę praėjusiais metais, vien keletas n 
dintą” išmislą tarp motinų įš arbininkų kla~ nes:ų prieš civiliniam karui prasidėsiant, 
sės Madrido apylinkėse, ir iš to ėjo paseka, parodė taip daug nepaprasto- efrtuziazmo 
kad sudeginta keletas, bažnyčių ir vienūoli- religinio uolumą, kaip jie kad turėdavę I 
jų, ir žiauriai pulta ant kunigų ir sesenj-vie- džiosios Savaitės prooesijų metu.

kad šeši ar septyni vaikai mirė, kuomet kuni- Net neabejotinai -raudonieji industrini 
gai ir vienuolės jiems davė užnuodintų sal- darbininkai ir kiti orgauzuoti -darbinink 
dainių. Ta fantastiška istorija taip skubiai Kevil-ėje taip atsidavusiai ėmė dalyvumą to 
įgyjo {tikėjimą, kad delegacija iš moterų tuo- šventose ceremonijose kaip visada būdai 
jau kreipėsi pas Vidaus Reikalų ministerį Įteikia tik prisiminti, kad vienas augaluot 
Kasaresų Kvirogų, ir jam netikėjo, kuomet Flemcriko 'laivo dailininkas, kurs padėjo gi 
jis užginčijo, reikšdamas, kad nėra miręs' vėmis nešti Makaaūnos Švč. Panelės štai 
nė vienas vaikas, ir kad miesto ligoninėse ne- lų,. atsiliepė į žiauriai atrodančių vyrų gi 
siTado nė vieno- kito- vaiko, kurs būtų buvęs pę, kuriai nepasitikėjo, reikšdamas; 
užnuodintas. pats esu komunistas, bet aš pirmasis nuka

Kuomet “kunigas” Luis Sarasola praėju- siu tų, kur® kėsinsis kenkti šiai mūsų Vi 
sį spalių mėnesį atvyko į Jungtines Valsty- dovės Statulai.”
bes «« Marcelinu Domingo, buvusiu Edu- ui. - - aj.- •. •Racijos kairiųjų republikony misteria, ir . KS* V- 1 ““
sa U,din de Bale.™, neseniai Madrido da*>"">k?' «« yra sociabsUi ar kon,o n 
valdžios paskirtu ambasadoriau, Švedijai, su- »',« socmlKtų revoliacr.onmny vadas, O,
darvti prakalbų maršrutų ir kelti simpitijų “f. Te“j knra’ spalių, men. 1934 metu 

k vw, veikliau dalyvavo Astunjos apskrities mRaudonųjų užsimojimams, jis buvo pagar- . . kilį b rainiai išrinktas k 
.siutas, kad vra Praneiškunų vienatlis ar dar r,ų sukilime, mn o ramiai išrinktas, k
baskas. Viigi, nuo jo buvo skuhiai nuimta "" nt at,stova“1’ .Ko?.e
skraistė ir na,Wvta, kari jis tikrai vra pran- *• b“° <&r kalejune, kuomet vienetui 
ošfemus apauto'.. kuriam Bonu, visiškai už- bal6a'.“na». buvo .v^°”aa( ”
draudė -Sikinė^ 'ttėnt kurias kiškas y*“™ « ““.‘“f*

fc’sassa.

buv* rfrjX ‘

ap}ridiino°ilakžmSt!r nimėjinm SiTTom” Pirma nekaip gaisras ėmė viršų, ū

nų. provincijai Kantofcrijoje, Baskų apygar-
Kuomet atvyko į Nmr York,, ir turėjo prodMą gmirą Įr ryž

pasikalbėjimų su laikraštininkais, jis paša- „ būtu^Buirnve "nėra abeionės kad bi 
kojo: “Ispanai katalikai iš vien ei na su (da- £e 8u«av^’ nera abeJ°ne8> kad »’
kartiną) Valdžia. Taip tikrai yra, nes -iš jų J- nu incaV?-
gilaus religinio pobūdžio jie susijo su Loja- Ispanai marksistai (ir socialistai ir ko® 
listais. Fašistai išžudė daugelį baskų ku- nistaiį) atmeta religijų, nes ji neturi vie 
nigų, nes jie priešinosi stoti į sukilėlių eiles.*’ socialinėje revoliucijoje, kurių jie Temia. <

iie skiriasi nuo fašistų, kurie būtinai rei Bnlv navjcnahvtai religUo6> ir fcurie taip pat reįkai«
f kunigo -Sarasolos tokį pareiškimų ne- -pagarbos religijai, namams ir šeimynini 

trukus atsakymų davė iv įtonjos vyskupas, sugyvenimui. Fašistai tvirtina, kad tie pi 
turįs pilnų jurisdikcijų visam Baskų kraštui. cipai yra TeįfcaiiBgi tautos ir savo t
\ itorija buvo laikoma sukilėlių rankose nuo diciių išlaikymui ir gerovei; ir tam fašizi 
civilinio karo praduos ir jų vyskupas, kaip vįršam vįga ko yra atsidavęs, 
visi kiti baskai naoijonalistai, visada šimpa- ..... ..
tizavo su Baskų aatonromijos tautinėms as- Generolas Franko .aiškiai yra prizadė, 
piracijomis. Tačiau, keletas dienų po Sa- kad bus tikėjimo laisvČ Ispanijoje, ir 1 
rasolos atvykimo į Ameriką Vitorijos vysku- žydai ar protestantai nebus persekioja 
pas paskeHiė ganytojiškų plepėjimų arba kuomet „acijonubstai tarmes ir-valdys ki
p^ergėj.mų pn«S kub; nanjPMltftų to- pnsiimdarmm pareigas, krfp® riacijo
nybę su komunistais. Cm taip pat reikia .... ! , ų /•
atsiminti, kad didžiaus a galybė, susidėdanti *18^ valdžios egfcekntyvas,_ spawų 1 die 
iš uolių religiškų kartis,ų, kurie iš vien jka- Burgos mieste, jis pareiškė: 
riauja sų sukilėliais, randasi Navarėje, Bas- (Bus daigini)
kų provincijoj#- ir A ragane. v ... _____

Rado 1 M MISIJŲ IR ATLAIDŲ
ratuos '(Tęsinys iš 4 pusi.)

gai aiškino, kaip vandens la
šas, lašėdamas per ilgą lai
ką, padaro skylę ir akmeny
je, tai taip ir bedieviškas lai
kraštis ir tvirtų katalikų per
verčia į netikintį.

Šie lietuviški katalikiški 
laikraščiai yra Amerikoj:
“Draugas,” “Darbininkas”, 

“Amerika,” “Garsas,” “Vy
tis,” “Moterų Dirva”, “Lai
vas”, “Studentų Žodis,” 
“'Clevelando Ži>ios.” Rap.

KALĖDINĖS
ATVIRUTES

Siųskite savo girna-' 
nėnis, draugams ir pa 
žįstamiems lietuviškus 
kalėdines atvirutes. Jas 
galima įsigyti “Drau- ,j 
go” raštinėje už priei
namas kainas. .h

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Av., ChicajoSKAITYKITE TIK KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠCTUS

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4;30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

(Oo tėvais KisItkiuM»)
Mirė gruodil o 13 d., 1937

m., 1:30 vaL ryto. sulaukus 36 
metų amžiaus.

Gimė Plymouth, Pennsyl va
nta. Chicagoj Išgyveno S 5 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antaną, 5 sūnus: Edvar
dą, Antaną, Joną, Raymondą 
lr Adomą, brolj Jhouts Klshku- 
nas- Ir brolienę Valeriją, dvi 
seseris; Clara Tegtmeyer, švo- 
gerj Maroki ir Julla Polltes Ir 
SvogerJ Joną, dėdes lr tettrias 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2225 So. 
Leavitt Street.

Laidotuvės Jvyks penktadie
ni, gruodžio 17 d. IS namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Bro
lis, Seserys, švogerlai. d|Mos, 
Tetulos lr Ghntnės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawlcz ir Sūnal. Telefonas 
CANai 2516.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
» KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

išdirbėjai aukštesnės rūSles 
paminklų ir grabnumlų •'}

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

BuvirS 60 metų prityrime

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės L 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

AVENUE
ARU GI t AND AVĖ.

TelefonasANTANAS BE1NOR1S
mirė gruodžio 11, 1937, 12:3® 
po pietų, sulaukęs gilios se
natvės.

Kilo 18 Raseinių apskr., Vi
duklės mesto.

Amerikoje išgyveno 38 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterj Rosaliją, po tėvais Pa- 
trokaltė, dvi dukteris: Stanis
lavą, Eleną, žentą Mykolą Ro- 
žinskj lr jo Seimą, du sūnų: 
Feliksą ir Antaną ir marčią 
Elcnorą Ir jų Seimas, tris se
seris: Veroniką Jablansklenę, 
SvogerJ Antaną. Prancišką Ka- 
snsauskienę, brolj Louis, Svoge- 
rj Stanislovą lr Antaniną Be- 
noraltę, Svogerlus Antaną Pet- 
rokas lr Antaną Baržinskas ir 
jų Šeimynas, lr daug klt#4 gi
minių.

Kūnas pašarvotas 4605 Se. 
Hermltage Ava

Laidotuvės Jvyks Antaradle- 
nft Gruodžio 14 d., 1937, IS
koplyčios 8 vai.. ryto bus at
lydėtas J 6v. Kryžiaus parap. 
bažnyčią kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J Sv. Kazimiero kapi
nes. ,

Nwodlrdžiai kviečiame visus 
glmlnea draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvaut Šiose lai
dotuvėse. ,

Nuliūdę Moteris. Dukterys, 
Aentas, Sūnal, Marti, Brolis Se
serys, tivogertal Jr daug Įtiki

CHICAGO, ILL.

Mirė gruodžio 12 d., 1937
m., 7:15 vai. ryta, sulaukęs
pusę amžlaua
•Kilo 18 Panevėžio apskričio, 

Aoduvos parapijos, fillaikunlų 
kaimo.

Amerikoj Išgyveno 48 metua
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Leoną, brolienę Brlgytą, 
broHo sūnų, lr dvi dukteris, lr 
glmlnea

Kūnas paSarvotas Petkaus 
koplyčioje, i6834 So. Western 
Avė. 1

Laidotuvės Jvyks ketverge, 
gruodžio 16 d. 18 koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas 1 Gimi
mo Panelės dvč. parapijos baž
nyčią, kurtoj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio 3iolą Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kaslmlero kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamua-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brunetų®,
Brolio Sūnus, lr Bukterya

Laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus Telef. Gro 6148.

LAIDOTUVIŲ 
F 81SEIT0BIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i IID IU A IIP f PATARNAVIMAS 
llflDULRIlbt DIENĄ IR NAKTĮ

A T KOPLYČIOS VISOSEU I KAI MIESTO DALYSE
Laidotuvių dlrektortus J. F. 

Eudeikis Tel. YARds 1741. •

3319 Lituanica Avė.
Phone YARda 1138-1139 /

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORES
TAUPYK ŠIĄ ŽIEMĄ

John F. 718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

IR BOK ŠILUMOJ LINKSMAS SU

“STANLEYmUTMHi nt DOMBAHffiJL LAIDOJIMO {8ZAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Namftact Avė.
4447 Sarti Aram

Tel. LAFATBCra

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

IR 4704 So. West« rn A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883i BLUE FLAME RANGE OIL

DEGINAMAS AUSTOS DEL VISOKIŲ PEČIŲ IR BOILE&IŲ
Ištirtas vartojant ir Laboratiynjoj —■ pripažintas kaipo aukščiausio laipsnio 

Todėl Karščiau Dega Ir Mažiau Sudega kaip kiti paprasti abejai 
GREITAS PATARNAVIMAS

Saukite - Lafayette 3766 arba Prospect 8157

STANLEY OIL COMPANY
51S8 S. Ufestenn Av. „ Chicago, 111 i iro

KANAPACK1S, Savininkas

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

DYKAI 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. T >8 St. 
Phone PtJLlman 1270

4348 So. California Ava. 
Pitone LAFayette 3572



Antradienis, gruod

RĖMĖJŲ VAKARIENE PASISEKĖ
t - - i-- į j •-

Jaunų Kunigų Priėmimo Vakarėly Salė Buvo 
Pilna

PREKYBOS BUTAS RENGIA VAKARĄ, 
KAD SUSELPUS VARGŠŲ ŠEIMYNAS 

Vyry Komisija Kviečia Visus

'Pųpeitų sekmadienį Aušros J. Brazaičiui ir jo sekstetui
Vartų pamp. svetainėje įvy-1 Turiningų ir gražių kalbų 
Ro Marijonų Rėmėjų Draugi- ir sveik in.'.nų sudėjo še as- 
jes labai jaukus bankietas, jnenys: gerb. kun. Ig. Alba 
ktirit.'.n skanių vakarienę pa-.vieius, gerb. prof. kun. dr. JV. * * — X »’
gūiijino įžymi biz.rfierka EmL- Vaitkevičius, Marijonų Sėmi- 
lijįa Karlavie’ene su savo vi nnrijos rektorius, ark. M. Za 
sii štubu šeimininkFų: E. Vy- blokas, kun. M. Urbonavičius. 
Sniauskiene, V. Glebausk:ene, A. Hvilpauskienė, J. Kiselius, 
V. Jasevičiene, A. Alekniene," E. Andreliūnienė, B. Cicėnie 
0. Budrikiene, J. Zalatoriene, nė, P. Vaičkanskas, B. Nenar- 
ir M. Aitutiene; prie stalų tonįs, kun. J. Jenčvus, O. Kra 
patarnavo sodahcijos mergai- sauskienė, O. Zdanevičiūtė, V 
Us; H. Rudytė, I, Aitutytė, Kavaliauskas, dr. A. Rakau* 
A. Kulikauskaitė, S. Kazanau- kas, Em. Karlavičienė, šenųi- 
skaitė, A. Aleknaitė, Ad. A- ninkių vardu, L.* Šimutir, 
lęknaitė, J. Daniūnaitė, A. C “Draugo” red.,v vakaro sole- 
saitė, E. Nausėdaitė, M. Ke- nizantai — kun. K. Vengrai 
tarakaitė, G, Kraujelytė ir K. ir kun. V. Andriušjca ir ant 
Bagdonaitė. Už pavyzdingų ir galo didž. gerb. Provįgcijolaš 
gražių tvarkų didelė garbė ir kun. J. Jakaitis turininga ka 
ačiū priklauso poniai Karlavį- H»a dėkojo visoms ir visiems 
čienei ir jos pagelbininkėms, ir ragino, kad ir ateityje nė. 
kuri savo pareigų, kaipo va- pamiršti ne vien tik darbais 
davė, tikrai puikiai atliko. bet. ir maldose prisiminti, ė 

Po vakarienės Marijonų Se- Tarpuose kalbų buvo pada 
rainarij.os klierikų būrelis ryta pora laimėjlnų, kuriuos 
dviem atvėjais gražiai išpildė išleidus padaryta gražaus pe- 
keletu Relinių. Taip pat pro-J Ino —» $30.00. Dovanas - rank 
gramo je pasirodė ir muz. J. darbius aukojo Marijonų ne 
Brazaitis su sikstetu, suside- nuilstančioĮu įr- žymios veikė- 
dančiu iš: E. Rudytės, M. Re- jos, biiteht: Ogehtij,šeimyna

Lietuvių Prekybos Butas, a-, fti Uotu' 
rba Lithuanian Chaniher cf fesijonaJų 
Commeree, rengiu card ir bu- Kumskį, 
neo party trečiadienį, gruo Vakinį, V 
džio 15 d. Visų pelnų skiria teisėjų Zi 
nupirkimui kalėdinių dovanų gų ir suk 

i vargšėms lietuvių šeimynoms. Darbštų
Daug yra lietuvių Mpynų,-^“1^ J* 

kurios negalės palinksminti un<°
savo vaikučiu per Kalėdų žv? ,IT1^OS Pr'

. , , . . . . . gruodžontes; neturės skanių pietų r p
brangioj dienoj. Taigi, preky- dyie avfi 
bos butas prisidės piie labda- Prašom 
ringo darbo ir stengsis nu- centais) 

s džiuginti nors kelias . suvar- būdu pad
• t s

• gosiąs šeimynas.

Salta, o ra a nebe|rlna pro duria, kada 
įdedame **weather atrlpa." Taip pat 
npbejtdna Ir pro lamrua. Kam rei
kalinga. pašaukit HBMlock 257 3.

J. PURTOKAS
C425 80. Rlchmond St.

Black Onld I.ump arba F.gg $8.00. 
Mine run 15.75. fitoker Screenings 
|6.00.

ORUNDY MINING CO 
___________ CANaI 7447_____________

PARDAVIMVI BL'NGAI.OVV

5 kambarių naujas marinis bunga 
low. Parsiduoda pigiai.

6417 So. Trlpp Avė.

BE VERI .Y SHORES

Kelioms dienoms papigintas lftparda- 
vlmas lotų, kurie randasi ant Mieh- 
Igan ežero kranto tarp Indiana State 
Park Ir Michigan City. Y.ra lotų 
kalnuotų Ir lygių, be mifiko Ir su 
mišku, prie pat ežero h- toliau nuo 
vandens. Dėl Informacijų laikais 
kre|pkltės J '•‘'Draugo" administraci
ją, 2834 So. Oakley Avė., arba tele
fonu CANaI 7790.

REIKALINGA MOTERIS 
» AR MEBG1NA .

KUR GALIMA PIRKTI

Piano accordianas 12 basų mokintis ...... 0-50
48 basų $^0-00, 80 basų po $00-00 ir 120 basų 
pilnos mieros už $00-00 pilnas kursas lekcijų dykai. 
Didelis pasirinkimas Itališki;, Ruskų, Vokiški; ir Ame
rikoniškų ako rd i onų.

Naujos Remington rašomos mašinėlės po .. »10.75

1938 model radios Philco, Zenith, RCA
Victor ...................................... .............. .. $^|0-75

Gražūs žieminiai pečiai po..........$19 ;"’0» $30-00

Gražios floor lempos po .... $0.95, $0.50 ir $0.50

Pilnos microB dviratis su Baloon Tires- už ji 19.75

9x12 karpetai po $^ ^-75, 19x12 klejankės po $0.75

Budriko Krauiuvis atdaros kiekvieną vakarą, o 
nedėliomis iki 5-tos vakare.

3417-21 ir 3409-11 S. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 So. Halsted St

vanų laimėjo Veronika Mas- vai. vakare, į kurį kviečio 
iauskienė, o A. ftvilpauskie- knodaugiguaiai iš visų kol©- 
nes — O. žolynienė. nijų -kyrių atstovų suvažiuoti

Labai ačiū visiems dar’ouo- ir •vis'ts tuos, kurie turite Ii- 
lojams prie durų ir prie bu- kietus paėmę, i jąfcųžinti tikie 
feto: C. Drukteniui, A. Radze- tus ar pinigus. Siame susirin- 
viriui, K. Kulbiui, D. Jenke k ime bus renkama valdybe 
\ičiui, Pr. Šliogerienei ir Tg’1938 metams, tat, brangieji 
Kryževičiui. i rėmėjai įsitcbiykite ir daly-

Taip. pat nuoširdžiai dėko raukite kas tik gali. Svarbu! 
ju mūsų'biznieriams: Ben. J į
Kazanauskui, ilgamečiui Si-1 
r.ano Daukanto ir Skolonimoį 
bendrovės raštininkui, p. Pi-, 
leekui, Balčiūnams, M. Ka»-| 
lavičiui, J. Dobrovolskiui ir už1 
vis nuoširdžiausias lietuviškas 
ačiū p. S. Linanskui, kuris j 
vaišino visus ir visas, kas tik 
su juo snsitiko ir matėsi. Tai 
nepaprastai geros širdies biz
nierius p. Linauskas, kuris už
laiko savo užeigų kampas Len- 
vit ir 23rd Place. Progai pa
sitaikius vietiniai vestsaidie- 
ėiai turėtų neužmiršti šių mū
sų kilnaširdžių biznierių, juos 
remti visokiais būdais, neg 
jie ar vasarų, ar žiėmą, visa
dos ir visuose parengimuose 
galima matyti. Ačiū jums!

Taipgi labai ačiū visiems ir 
visoms kolonijų Marijonų ben- 

?d ra darbi ams, .kurie darbavosi 
Jir platino bilietus, kas ir pa
dalė šį bankietų tikrai metiniu 
bankietų.

Į Dėkoju nuoširdi ausiai vi
sai komisijai: Onai Kraftaus-

. kltr ei, Sofijai Ališauskienei,
Ciprijcnui Druktenmi, Ignui 
Radzev ičiui, Antanui įBacevi- 
čiui už viskų. Taip vakaro ve
dėjui Antanui Bacevičiui įr 

i kallx"‘tojams ir programo pil-
11 dvtojams ir dar kartų brau- 
' gioms šeimininkelms p. Karla- 
i vičienėf vadovybėje ir ;mtar 
Į nautejoms sodalietėms. 
j Taiposgi dėkoju gerb. kle 
I bonu i kun. Mykolui Urbonavi- 
I čiui, už. pagarsinimų bažny- 
! čioje .ir nž suteiktų pastogę, 
i I Marijonų Rėmėjų Drau- 
» Ktių i-tojo amžinais nariais 
| Petras ir Pranė^škn© Kalniai,
| paaukodami $100.00,
I Motiejus Balčiūnas paauko
ji jo Marijonų Seminarijai $5.
| Ant galo pranešu, kad atei- 
J nantį trečiadienį, gruodžio 15 
j d., Aušros Vartų parap. mo 
B kyklos kambary įvyks mėtinifc 
į susirinkimas Marijonų Rėmė- 
į jų Chicagos apskrities, 7:&*

Jau Turime Naujus 
Vargonus

ja valdyba. Viw>s narės turi 
laiku susirinkti.

Pirm. R. Mazeliauskienė

Reikalinga moteris ar mergina, nuo
latiniam namų darbui ir valgių viri
mui. Būti vakarais. Turto savo 
kambarį. Atsišaukite:

T. COHEN
2735 No. Kranciaco Avė. 

Chicago, Illinois

Bunco ir Card Party

CHICAGO HEIGJITS. - 
Lapkr. 25 d. iškilmingai pa
šventinti nauji vargonai ir pi
rmų kartų girdėjome jų me
lodingus balsus. Šventinimo 
apeigas, atliko pralotas M. L. 
Krušas ir pasakė pamokslų. 
Asistavo kun. A. Linkus, kun. 
S. Gaueas ir vietos kleb. kun. 
A. C. Martinku:. Žmonių pri
sirinko pilna bažnyč-a ir ilga 
eilė “sponsors” — kūmų.

8 vai. vakare choras buve 
surengęs “formai dance” nau 
jų vargonų fondui., ’ Čia vėi 
žmonių priėjo daug. Vakarai 
gražiki pavyko ir pelno likc 
$71.00. • '

MAŽI DVYNUČIAI MIRĖ

Mrs. Yolanda Žemaitis, 24 
m. amž., 6704 So. Artesian 
avė., gimę mažyčiai d vy liū

čiai mirė Michael Reese ligo
ninėje.

Paalklauayklta tyintų radio pro*r*mą nedMIoJ I* atotlea tyCPD-170 
K. kaip 7:10 vakare, dalyvaujant Slmtoaljoa Orchestrai Ir daini
ninkam* , -

L

RADIO

Lapkr. 28, 29 ir 30 dieno
mis mūsų bažnyčioj buvo 10 
valandų atlaidai. Žmonės gau 
šiai naudojosi brangiu Dievo 
malonių laiku, atlikdami ad
ventinę išpažintį, priimdami 
šv. Komunijų ir skaitlingai 
lankydami pamaldas kaip ry
tais, taip ir vakarais.

Svečių kunigų buvo daug. 
Seserys Kazimierietės išpuošė 
bažnyčių, altorius tikrai ža-, 
vingai ir prirengė gražių vai
kučių procesijų. Kadangi vie
na iš vienuolių vargoninin
kauja, tai seselėms teko ir 
choras mokinti. Rap.

WėST SIDE. Moterų Sų
jungos 55 kuopa laikys prieš- 
metinį susirinkimų šį vakarų, 
gruodžio 14i d., parapijos sve
tainėj, kant antrų lubų, 7:30 
vai. vakare. {Bus renkama nau

Skelbimai “Classified” skyriuje duoda geriausius 
rezultatus, o.mazki teatseina. Naudokities juomi.

Žodžius ir melodijas pa r aš/
Seirijų Juozas.

I dalis , — Aaventin33 ir 
Kalėdinės giesmes, barni J. 
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve 
lykų giesmės, liarm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėu
giesmės, harm. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės "5c ;

III dalis-b) — Švenč. Sak 
ramento giesmės, harm. Al, 
Kačanauskas. 9 giesmės 15e.

HI dalis-c). — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka 
čanauskas. 36 giesmės 50o.

IV dalis-a) — Giesmėt j 
Dievų, harm. Al. KaČanaus- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMU
nnpiginta kaina — Piano $1.. 
kitiems instrumentams po

“DRAUGAS“
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI. 
arba pas autorių

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 East Main Street '

Amsterdam, N. V

TIK GERĄ

ambrožia

Visi geria ir mėgsta AMBBO- 
S1A ALŲ, nea 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 greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 We8t 64th Street

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402

A. adL'A. eil

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
viską Krupniką su
karšta arbata paša BMBBBHB
linsit slogas.
Mes parduodam tik 
į tavernos. Ten irEnW> ‘ ■ 
reikalaukit. MoM|(KM8
{ kitus miestus ta 
Vernams orderius pa 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit ■■jHKHaJ 

mūsų labelj

INTERNATIONAL
Wine & Liquor Co.
FRANK VIZGARD, Sav. 

4611 So. Ashland Avė.
CHIŲAOO, ILL

Plono Boulevard 0470

Manant statyti na naują namą 
ar pertaisyti seną, pašankite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

0739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla , 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 
Ą. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
Atliek* visokiai medžio darbus, 
dideliai ir mažai, nž prieinamą 
kainą. Apkala namas iingeliai*. 
Dedame stogai.

Tnri 85 metai patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

OOAL
Analus

ILLINOIS
ANGLYS

I/TUTIJP e •••^•eeeao •
Mine Run .............. g-7!
Egg ..................... .. 60
Nut ............ ............. 6 01
Screenings (Indiana) 5 01

PtUSJl DABAR! I KAINOS 
GREITAI KYI.A

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.50 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.

■■■■M
L

t U


