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ANARCHISTAS DIKTATORIUS 

NEĮSTENGE SUTVARKYT! MINIŲ
ASTURŲ VYRIAUSYBE BANDĖ 
PASPRUKTI, BET SUGAUTA

»

Gen. Franco dalį karo jėgų siųs 
į kitus karo frontus

HENDAYE, Prancūzija,1 grupės neverčiamos susimetu- 
spal. 21. — Ispanijos naciona- sios pas nacionalistus.
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GALUTINAI IŠRINKTAS 
NAUJAS ARGENTINOS 

PREZIDENTAS

listų vado gen. Franco legijo- 
nai šiandien rytą įžygiavo j 
Asturijos miestą Gijon ir iš
kėlė savo raudoną auksinę vė
liavą.

Nacionalistų radijo pranešė, 
kad nutverta du laivai su bėg
liais iš Gijon. Tarp bėglių 
rasta kone visa astunj radi
kalų vyriausybė.

Be kitko dar pranešama, kad 
asturų dinamitininkų mame
lių dalys pasislėpusios kasyk
lose, iš kurių nebūsią ‘lengva 
juos “išprašyti”.

Bilhao gubernatorius per 
radiją praneša, kad naciona
listai sėkmingai grąžina reika
lingą tvarką Gijon miestu.

Stebėtojai pareiškia, kad

BUENOS AIBES, Argenti 
na, spal. 21. —r Susirinktu 
čia vadinama elektorių kolegi 
ja Argentinos prezidentu for 
maliai išrinko Roberto M. Oi 
t iz, 1938-44 metų terminui, 
jį paduota 248 balsai. Pi 
balsavo 128 elektoriai. Šie pi 
miesiems prikaišiojo suktybe 
per buvusius rinkimus.

Išrinktas prezidentas 
konservatorius. Jo" priešiniu 
kas kandidatas yra radikalas
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3 ŽUVO SU KARINIU 
LĖKTUVU

Sakoma, kad miesto ir uos- perdėm užkariavus Ispanijos j 
to radikalų’kariniai vadai sa- šiaurinius pakraščius gen. 
vanoriai pasidavę nugalėto- Franco dabar apie 45,000 savo 
jams nacionalistams. I karių ir daugiau kaip 120 ka

ro lėktuvų galės pasiųsti į ki
tus frontus.

Iš pačių radikalų šaltibių 
pažymima, kad į miestą buvo 
suplūdę apie 130,000 bėglių,} Yra žinių’ kad dalLs naci°' 
neskaitanf tūkstančių nuTici-J kariu°me"*s « u^a-
ninkų. Jie išbadėję. Pradėjo riautos Anurijos jau išvyko į 
kelti riaušes ir reikalauti pa.'Ąragono frontą, 

sidavimo. Be to, nacionalistai

*

grasino sugriauti miestą ir vi 
sus žmones išnaikinti, jei ne-1 
pasiduosiu. Tad asturų 
radikalai ir pranešė naciona
listų jėgoms, kad miestą pa
duočiau /H'1

Tš tikrųjų gi radikalai jau 
negalėjo ilgiau gintis kilus 
mieste netvarkai, kai patirta, 
kad miestas iš visų šonų ap
suptas ir ginimąsis jau neįma
nomas. ' •> M

Karinis miesto diktatorius, 
anarchistas Belarmino Tomas, 
neįstengė suvaldyti minių. 
Kairiausieji gaivalai kai ku
riose miesto dalyse sukėlė 
gaisrus. Buvo baimės, kad vi
sas miestas užsiliepsnos, jei 
nacionalistai nesuskubs įsiver
žti į miesto ribas. Pietvakari

Žiniomis iš Valencijos, ra
dikalų režimo įsakymu suimta 

vadai tr-s milicdiimkii vadai genero 
lai. Jie kaltinami už “sąmo
kslą” prieš Ispanijos respub
liką. Sakoma, jie “be priežas
ties” nacionalistams padavę 
Malagą pereitą vasario mėne-

Matyt, Valencijos režimas 
kaltins ir Asturijos radikalų 
vadus už Gijono “padavimą”.

SPfLSBY, Anglija, spal. 21 
— Dėl tirštų rūkų nukrito kf 

lėktuiTai Mayo (Maia) rūšies. Rochestery, Kent, jis jau išbandytas. Skirtas per Atlantiką tolimiems skridimams. Ąnt jo
mažesnis jūrinis lėktuvas, kurs, prireikus, gali šoktelti ir savo keliu skristi. Ir vienas ir kitas turi po ke|u- rall'4k,l oro

.1 ' (Acme Photo.) [Trys lakūnai žuvo.
nugaros yra 
ris motorus.

PRELATAS MORRISON
SKIRTAS VADOVAUTI 

MELDŽIONIMS J VENGRIJĄ

CEN. FRANCO KALBĖJO 
STUDENTAMS®

Jo Emin. kardinolas Mun-. Ko.
delein, Chicago arkivyskupe, ,umbo IlacionaHstų
paskyrė Švč. Nardo katedros|
rektorių prelatą J. P. Morri- 
soną vadovauti arkivyskupi
jos meldžionims į tarptautinį 
Eucharistinį kongresą Buda
pešte, Vengrijoj.

Kongresas Įvyks 1938 m. 
gegužės mėn. gale. Chicagos 
arkivyskupijoje bus sudaryta 
gausinga meldžionių grupė.

Chicagoj planuojama ateinan 
čią žiemą parūpinti darbo nors 
60,000 bedarbių.

Vokietija nepaiso Čekoslovakijos 
protesto prieš nacio spauda

BERLYNAS, spal. 21. — 
Čekoslovakijos pasiuntinys Vo 
kieti jai atlankė Vokietijos užs. 

niara šone nacionalistai sulau- reikalų ministerį Neurathą ir 
žė paskutinius astunj įsakasi-l asmeniškai protestavo prieš 

vokiečių (nacių) spaudą, kuri 
kelinta diena begėdiškai puo
la Čekoslovakiją, ir prieš na
cių vedamą per radiją propa
gandą prieš Čekoslovakiją. Pa

muši ir neužilgo ūžtelėjo į 
miestą.

Gyventojai visur iškėlė bal
tas , pasidavimo vėliavas ir 
džiaugsmingai sveikino Įžygia
vusius Navaros didvyrius ka
rius.

Šiandien popiet ir vakarą 
į Gijon įžygiavo kiti naciona
listų drąsuolių pulkai.

Nacionalistų vadai pasitvar
kė pirmiausia išbadėjusius gy
ventojus aprūpinti maistu.

Čia gauta žinių, kad nacio
nalistai dar nepaėmę Aviles 
uosto, kur radikalai pasiryžę 
“gintis”. Taip pat, kad kai 
kuriose Asturijos dalyse radi
kalų milicininkų grupės nepa 
sidavusios ir “kovojančios” 
su nacionalistais. Bet Oviedo 
apylinkėse kai kurios radikalų

KINIJOJE PAGROBTI 4 KA
TALIKAI MISIONIERIAI 

PALEISTI

PEIPTNiGAS, spal.- 21. — 
Rugpjūčio 30 d. gauja kinų 
banditų užpuolė maritų įstaigą 
Heišange, už 12 mylių nuo 
Peipingo. Pagrobė ir nusivedė 
j kalnus du kunigus ir aštuo
nis brolius.

va
das gen. Franco kalbėjo čia 
susirinkusiems daugiau kaip 
30,000 ispanų studentų.

KINAI SULAIKO PRIEŠĄ 
ŠIAURINĖJ KINIJOJ

Japonai prisipažįsta prie kai 
kurių nepasisekimų

kino japonų milžiniškus mt 
cijos krovinius.

Žiniomis iš Peipingo, jaj
• ' • ’ 'nnai pripažįsta, kad jų verži

' T. SĄJUNGA PINIGIŠKAI 
REMIA KINIJA

■PARYŽIUS, spal. 21. — T.
Sąjungos kontrolės komiteto, 
kurį sudaro Venezuelės, Pran
elizijos, sov. Rusijos, Čekoslo-,1 ŠANCHAJUS, spal. 21. — 
vilkijos, Norvegijos, Lenkijos fonų kariuomenės vadai pra

neša iš šiaurinės Kinijos, kad 
kinams pavyko ne vien sulai- 

bet vie-
juos dar ir atgal at

blokšti. ! . . .
Kinų lakūnai Šantungo pro-

ir Vengrijos atstovai, čia įvy
kusiam susirinkime nuspręsta

dėlė ir laisva šalis. Ragino stu --Skirtl kyti jap0BU veržlm*si
_ ; k____L:___  460,000 dol. padėti Kinijos vy|tomjs

Nacionalistų vadas pareiškė, 
kad Ispanija buvo ir bus di-

dentus ištikimai tarnauti savo 
šaliai ir aukotis už jos išva
davimą iš bolševikų.

riausybei kovoti prieš siaučia 
nčias ligas.

Be to, nusprendė į Kiniją 
ka -(■siųsti medikų specialistų gru- 

W.

masis kai kur sulaikytas. Be 
tas įvykę, sako jie, susidūi n 
ne su kinų jėgomis, bet su k i

Pažymėjo, kad ispanų 
riuomenė, laivynas ir patrio-

(tizmas nepripažins jokio kom-Į ------------------------
promiso su naminiu priešu — OLANDIJA JUNGIASI PRIE

vincijoje su bombomis sunai-; tomis kliūtimis.

RASTAS VIENAS GROBE- OKLAHAMOJ ALIEJAUS
JAMS IŠMOKĖTAS 

BANKNOTAS
(radikalais.

BRITANIJA GINS SAVO 
SUSISIEKIMĄ SU RYTAIS

siuntinys nurodė, kad tuo bū
du tarp abiejų šalių įtempia
mi santykiai.

Vokietijos ministeris atrėžė, 
kad nacių spaudos užsipuoli
mai prieš Čekoslovakiją yra 
pateisinami, atsižvelgus į čekų 
policijos brutalų elgimąsi su 
vokiečiais Čekoslovakijoje.

LONDONAS, spal. 21. — 
Anglijos užs. reikalų sekreto
rius kap. Edenas parlamente 
pranešė, kad Britanija visados 
energingai gius ir saugos savo 
susisiekimų kelią su Rytais 
Viduržemio jūra.

SUSIDAUŽĖ DU VOKIE
ČIŲ LAIVAI; 7 ŽUVO

9 VALSTYBIŲ KON
FERENCIJOS

VENGRIJOS NACIAI NU
BAUSTI KALĖTI .

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spaL 21. — 1936 metais gegu
žės pirmąją Vengrijos naciai 
bandė sukilti prieš vyriausy
bę. Suimta 89 naciai, jų tarpe 
ir vyriausias vadas Zoltan Bo 
szormeny.

Dabar teismas juos nuteisė 
kalėti. Vyriausiam vadui teko

LONDONAS, spal. 21. —f 

Olandijos pakraščiuose dėl rū
kų susidaužė du vokiečių gar
laiviai: Westfalia — 945 tonų 
ir Scbwalbe — 842 tonų. Pir
masis nuskendo. Žuvo 7 jūrei
viai.

HAGA, spal. 21. — Olandi
jos vyriausybė sutiko dalyvau
ti 9 valstybių konferencijoje 
Briuselyje Azijos Rytų klausi 
mą spręsti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
INDIJOJE

SIMLA, Indija, spal. 21. — 
Šiurpus žemės drebėjimas iš 
tiko šį miestą ir apylinkes. 
Daugybė namų sugriauta. Del- 
bi ir gi nukentėjo.

Vyriausybės agentams vie
na moteriškė pristačius vieną 
dešimties dolerių banknotą, 
kurs išmokėtas už pagrobto 
Rosso paleidimą. Moteriškė 
banknotą gavusi iŠ apdraudos 
kolektoriaus Blue Island dis
trikte. Agentai veikia.

SOVIETUOSE 65 f>AU- 
GIAU NUŽUDYTA

MASKVA, spal. 21. — 
Spauda praneša, kad įvairiose 
sovietų Rusijos dalyse 65 
davikai” daugiau sušaudyta

’ “is-

ŠALTINIŲ DARBINE 
STREIKUOJA

ARDMORE, Okla., spal. 21 
— CIO vadai sukėlė streiką | 
liejaua laukuose. 60 aliejai 
šaltinių uždaryta.

Oklajiomos gubernatorius 
ra^CIO pusėje ir1 jis verč 
kompanijas pripažinti darb 
ninku reikalavimus.

Kad tai atsiekti, jis pašai 
kė valstybės kariuomenę 
goti 10 šaltinių, kad kompan 
ja nepradėtų darbo su stre 
laužiais, arba su kitais kuriai 
organizuotais darbininkais.

JAPONAI SVAIDO BOM
BAS APLINK NANKINĄ

ŠANCHAJUS, spal. 21. — 
Japonų lakūnai iš didelės pa
dangių aukštumos svaidė bom 
bas i kinų airportą šalia Nan-

Abudu kunigai ir du broliai
paleisti ir jie laimingai grįžo!26 mėnesiai ir dešimčiai metų 
į Heišangą. Jie pranešė, kad J atimtos civilinės teisės. Kiti 
greit bus paleisti ir likusieji 6 nuteisti trumpesnius terminus Į kino. Taip pat pultas kinų
lirollftl. IzalSfi ' or-oATiala-kalėti. arsenalas Pnkowe.

SIAURINES AIRIJOS PROTESTANTAI 
PERSEKIOJA KATALIKUS

DUBLINAS. — Anais me-ikvietė įsisąmoninti ir grįžti
tais Arija pasiskelbė laisva ir 
nuo jog atskilo Šiaurinė dalis, 
kur yra įsigalėję protestantai. 
Jų vadai pareiškė, kad Airija 
yra katalikiška, o jie nori pa
silikti ištikimi ^Anglijos kara
liui ir anglikonų bažnyčiai.

Nuo to laiko protestantai 
ten ėmė spausti ir persekioti 
katalikų gyventojų mažumą. 
Laisvosioa Airijos vyriausybė 
keletą kartų tą šiaurinę dalį

valstybės vie.nybėn 
tai nenori nė klausyti.

Paskutiniais laikais tie pro
testantai ten darbuojasi kata
likams panaikinti balsavimo 
teises.

PRIEŠINASI MASARYKI 
VARDU VADINTI GAI

Chicago miesto taryboje 
keltas sumanymas 26-ąją ga 
vę pavadinti mirusio Čekų bi 

Protestan-Ivueio prezidento Mas 
'vardu.

Kelios stambios piliečių gt 
pės griežtai priešinasi šiai 
sumanymui.

ORASDubline vykdomi masiniai 
susirinkimai ir keliami protesCHICAGO SRITIS, 
tai prieš tuos šiaurinės Airi-1Šiandien debesuota ir šalta 
jos protestantų, žygius. KoL Saulė teka 6.11, leid u 
kas visi protestai neigiami. Įsi 4:59. , ■
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PASIKALBĖJIMAS SU TAUTOS 
ŠVENTOVES REKTORIUM

žinioje yra katalikų misijos, ku griežčiau 
šiai tų žiitių užginčyjo, prutaodocui, kad ta* 
gramozdiškai sugalvotas šnariita* yra tiek 
nesųmoa ingos, jog jie neinate raikai* aa jį 
užginčyti. Jie uiunė, kad kiekviena* nors 
kiek galvojų* žmogus pats supras, jog toks 
klastingas prasZiKanyiuaa painiota* vien tik
slu pakenkti Katalikų (Bažnyčiai.

Kokį gi sumetimų galėjo turėti ko šnieii- 
to skleidėjai f £>ia sumetimų yra net keletas. 
Pirmiausia supjudyti katalikų misijonierius 
su kiniečiais, pastatant juos išdtiviikų rotejo. 
Jei bolševikiškai aasistatę kiniečiai pn 
galvoti, kad katalikų misijonlerilai palaiko 
grobikų japonų pusę, tai misiįeatorian** gra
sia mirtis. Čia kaip tiktai pasireiškia to šmei
žto gra<mozdišk urnas: ar gi Vatikano diplo
matija būtų Jau tiek nesubrendusi, kad sa- 
vo misijonieriams parašytų mirties ištarmęt 

t Sveikai gal vo jautieji žmonės tuojau supras, 
kad čia yra klastinga provokacija, ket šrueį- 
žikai matomai išskaičiavo, kad aaivių sen
sacijų gaudytojų pasaulyj* yra labai d»u&, 
a piktos valios žmonių dar

Kuo. Fęfttę Kapočiaus Pirmieji Įspūdžiai Ame
rikoj, Kaip Atrodys k Kiek Kainuos Tautos 
Sbeatovea Pastatas* Nauji Įdkonus Ryšiai Su

Jūsų korespoadsatas turėjo baa prikaltos paminklinės te 
garbės pasimatyti ir pasišml- ntes au atatinkamais parašais, 
btti su svečiu iš Lietuvos, Ftk Pastatysim specialų altorių su 
uoiakliari Priaikėkruo bažny- 'prisikėlusio Krietaas statulų 
eras Vykdoaiajpi Kana teto Pi-, Prie šio altoriau* bus laiko
rmininku, Kauno dekanu ge

mI •Ve !Jy 5

nios gedulingos pamaldos, mi
rb. kun. F. Kapočium, kuris nint metines mirusiųjų suka _ "7 .7“7 ***
šiomis dienomis atvyko į Čt- klis, gedulingos mišios už m i-1
kagg ir sviesi pas J. M. .rusiu* ir pan Kaip Tamsta
prel. Krušų- Gerb. svočias te 1 iš paveikslėlio pastebėjai, 
bai uMdoooųs būdų, puolat be-į ntovė* langai iš lau^o atrodo 
sišypeųs, paprastas ir atviro*, siaurų i® juo* matydamas vair

PO STOTĄ PASBAIHRJS Ka prieš brolį sovodžtotejais,
------------ prapiiMtafrit žmogau# garbės

Sakoma, kati tik Amerike, tarty tojai* ir MobaRiais, Jūs 
žmonės toandrūa iv visokias svetimų dvasių įnagiui, lauk
"biznius išmislija. Ale prašau1 is mūsų tarpo!”

Pasakykit, tavorščiai, kas 
būtų, jeiga, šaky šuo, liktų iš
varyti “kauk iš uaū*ų tarpo”

var- 
(tarnas}, turis

teiksi žino vėm* visokius pa- (tie, kiurio kritikuoja dr. šliu- 
taruavimus. Sakysim, pradėjo, po. “tautiaiue darbus?’' Ko-

, staatų <r juos uimyuamus \air , ,. .- ,. ... ...
_ Kum Dokaae laikruš nduofeuk kad bažnAčioie tu -lytl’ ° * namų b^Jai ** ““‘Iydingu* lietuvybei ir « t aJ 1 teeko. PateJefojiavai į “ Ser-! Lietuvai darbas parodytų Ig-

čtumeo skaitome "Lamsto* b vos būti, tamsoka, tačiau pa . ? ... | ... -u • -

Amerikoj čerteris HmM, «»-, Kto. to,, ttoV ««*» »to S toto i « k» k„4. ™’ “ *«*»“» *“« “ “ •«««»»«• k-mpo-cat
‘ krįaykiaaa tiks^ ik piiriMmmiaši jge bū

Vakar paskelbėme tikrai nudonių žinių, 
kad jau registruotas Lietuvių R. K. Susivie-

styfeėj. Tų įvykį ypatingu būdu akcentuoja- [šalininko no tik iašūuuuu sn naetmttt bot fcr'vyfeiran tiksiu ir piruraMsirši pro t&ngaa byra į bažnyčių 
me, nes jis yra labai svarbus. L Katalikų Bažnyčių į politikų ir padaryti jų j- įspūdžius tarp. Amerikos bo- j labai Švoba gausi šviesa

stabmeldiškųjų japonų talkininke. Tbiįna i? tuviu. Kaip sebkaingai Jūsų Bidftiaj&me altoriuje bus į- 
čia kyšo tas pats gvamondiškwnaa Barny- vykstą t Įdėtas Lietuvių tautos pašiau
eiai rūpi a* fašizmas oo naeianvo, bet dhra- Bbtvni-. takai norai ko^uma Jmus Širdžiai aktas.
sme kotahkų geroji* Kinijoje kątobkų yrn atsakė Svečias, i-®* ** suktos Šven
virš 2 mtlijoaų, gt Japoni^eų voe keke* do-1 į..................

Saikia žinoti, kad Lietuvių B. K. SMsir 
vienįjiunfcs Amerikoj per dvidešimtį metų 
stengėsi legalizuotis Mass. valstybėj, bet 
vį» nepasisekdavo. Tam tikslui atsiekti at
sirasdavo visokių kliūčių, skundų ir t.t No 
be to, kad nebūtų trukdęs ir pats centro 
valdybos neveiklumas arba netiksiu* veiki
mą* siekiant ta tikslo. Nemažai trukdė čar- 
terį įregistruoti buvęs gana didelis deficitas 
lėšų fonde.

t*. R. K. S. A. kuopos Massackusetts val
stybėj gyveno tikrai sunkius laikus. Nuo 
>926 metų jos visos buvo suspenduotos ar
ba, geriau sakant, panaikintos. Joms neva
lia buvo viešai veikti, nes buvo pavojinga. 
Nariai buvo skaitomi priklausų prie vadina- 

’ųios centralinės 222 kuopos. Esant tokioj 
pųdėty, būdavo keblumų su pomirtinių ir 
pašalpų išmokėjimais, nes tai buvo prieš 
Mass. valstybės įstatymus. Nuo to labai daug 
nukentėdavo visos mūsų organizacijos vei-

ŠMntys tūkstančių. Koks išroktoviaias Kata
likų Bažnyčiai paneigti ir išnaikinti šimtų 
kartų dktesae^ Kinijos misijas, kad galėtų 
beveik iš naujo įkurti jas Japomijąjįt Tačiau 
politikieriai sako, kad Popiežius kovoja su 
k/jmuniziMU, tai japonų taHūninkystė jota 
labai paranki. Bet Bažnyčia ae Su ginklais, 
ne su japonų pagalba nori nugalėti komu
nizmų. Ji kovoja dvasiniu būdu, moraline 
pajėga. Pagaliau, ne visi kiniečiai komunis
tai. Didesnė jų dalis priešinga bolševizmui. 
Praktika parodė, kari misijonieriams geriau 
sekasi darbuotis tarp kiniečių, ne kaip tarp 
japonų- Taigi būtų labai negudri ir nežino 
niška politika pražudyti misijas Kinijoj Lr 
ta kaina nusipirkti labai abejotinų japonų 
“palankumų”. Bažnyčia taip nesielgia. Jai

kiuias. Mass. valstybėj nebuvo galima varyti lygiai brangi visų tautų dvasinė gerovė. Tų 
jokios agitacijos u# L.‘HJX- & A. Nebuvo [ klastingų žinių skleidėjai labai paviršutiniš- 
galima daryti jokių viešų parengimų, Kuo- ^ai žiūri į Katalikų Bažnyčio* veikių, dfeLto
met kiltas hrateraalės organizacijos ten nau
dojosi visomis teisėmis ir varė savo darbų 
be jokių kliudymų, mūsų Susivienijimas tu
rėjo laukti ir kentėti. Dėl to darydavos nuos
toliai įr medžiaginiai ir moraliniai. Esant 

.. tokioj padėty, plačių dirvų turėjo (mūsų idė
jas priešininkų organizacijos. Jos tarėjo pro
gų gaudyti katalikus ir juo* prirašyti į sa
vo organizacijas, nes Katalikų Susivieniji- 

nogalėjo viešai veikti.

Registravus čarterį, tos kliūtys pąšali- 
lauios. E R, K. S. A. atsidaro nauja, plati 
dirva. Nėra abejonės, Massacftusetts valsty
bėj veikiančios kuopos atsigaus ir pradės 
veikti plačiu mastu. Jos augs ir stiprės. Tai 
teigiamai atsilieps į visų Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo veikimų. Tai padidins ir visų 
mūsų katalikų veiklų. Dėl to visi džiaugia
mės L. R. K. E A. laimėjimu ii sveikiname 
centro valdybų, kuriai pavyko, čarteris įre
gistruoti toj valstybėj, kurioj tiek daug lie- 
t*vių gyvena.

Sveikindami L. R. K. S. A. Vylidomųjį 
Komitetų (centro valdybų), turime pažymė
ti, kad tos organizacijos čarterio įregistravi
me daugiausia pasidarbavo iždo globėja*. K. 
Vencius (iš Lawrepce, Mass.) ir iždininkas 
Vincas Kvietkauskas (Wilkės Barre, Pa.). 
Nėra abejonės, tame darbe kooperavo ir ki
ti valdybos nariai, taip pat Mass. valstybės 
kai kurie kun. klebonai* , |

Daba r t mis Sus-mo laimėjimas, tai graži 
dtevaaa tos organizacijos naujų narių prira
šinėjimo va iii, kuri* prasidės šių metų lap
kričio pirmų dienų.

Klastinga Nesąmonė

“ Darbininkas” rašo: ’
Pikti kai kurių politikierių Liežuviai pa

leido pasaulin paskalų, kad Vatikanas įsa
kęs katalikų misijonieriaios Kinijoje laiky
ti- japonų pusę. The piktas drauge ir kvai
los paskalas skrajojo kai kurį laikų neuž- 
ginoyjamas. Iš to kai kas padarė išvadų, kad 
gal ji* ir teisinga*. Amerikos s|>auda tuomi 
susirūpino ir formaliai užklausė Misijų vy
riausybės Vatikane, ar toj žinioj yra nors 
kiek tiesos. Kardinolai ir vyskupai, kurių

ir sugalvojo tokių gramozdiškų mesųuioaę.

Ka& Jiems Rūpi

Nekartų buvo rašyta, kad bolševikų val
džiai Sovietų Rusijoj, rūpi ne krašto ir žmo
nių gerovė, bet bedievybės ptatinžma*. Kaip 
jie tų darbų vykdo, paaiškės iš' žemiau de
damų žinelių:

Maskvos bezbožninkų organizacija už 
gautus per rinkliavų pinigus nusipirko spor 
to lėktuvų “Air-6”. Iškilmingai j j pakrikš 
tįjo “skraidantis ateistas”, Ant lėktuvo, yrą 
parašai “Visų šalių proletarai vienykitės” 
ir “Religija yra tautų opiumas”. Lėktuvas 
visų pirma bus skiriama* antireliginei lite
ratūrai išvežioti.

Maskvoa bez bužui nikų oi'ganitaacijps 
> ciatyva gandinamos įvairiomis kalbomis pa
tefono plokštelės. Jau galima gauti trys plo
kštelės: Nr. 1. Beabečninikų himnas ir Paš

Kjuapųįs dažnai amsrikrečin* tosios Knygos su dcšimtim-s
bo šindieis be- 

Sa kai k» 
riai* ąmetrikiečiais sn*ipažinaų 
Uotavoje jau seniai ir įaitį- 
kiaaų, kad amerikiečiaii tik
rai goresni tbbaioriai uš mū 
aiškius, bot karta įsitikinau, 
kad ir karta ir nepaprastai 
geros širdies. Išvykstant iš 
Lietuvos man tikino kiti, kad 
Amerikoje jausiuos labiau sa
viškių taFpe, negu Kauno, i» 
taip iš tiesų atradau-. Esi 
nustebintas nepaprastu gerb 
tėvelių - kunigų nuoširdume

^pnknkštyja tūkstančių Lietuvos ir Ame
rikon lietuvių katalikų pamu
šų. čia tai ir boa tas šventa
sis Lietuvių Tautos archyvas, 
uuasų sandoros sa Kristumi 

'arka. Beje, didysis altorius 
bu* pakeltas aukštokai, kad 
visi bažnyčioj esantieji viens 
kitam nekliudydami gražiai 
matytų apeigas. Sėdimų vietų 
mandme įtaisyti apie 1UO(X Iš 
viso bažnyčioje galės tilpti ar 
iti 5060 žnmnių.

Ant bažnyčios stogoy kuru

ambrehų, ale reinkotį ir ka- j Dabar bepig šnekėti, girtis
liou-iš. Išėjai iš teatro, bijai(tautiškais darbais. Ir musė 
vienas uaruo eiti, patelefona- sykį tupėdama ant jaučio, k 
vai į ‘^Servįs,*’ ir. jo agentas ris plūgų traukė, rago gyrė 
tuojau pribus ir namo paly- ei: ir aš ariu.
dės. Pamiršai kų nanne, pate-
le foną vai į “Servis,.’” ir jo a- 
gemtas nubėgs į namus ir at
neš. Rengies kur važiuoti, ne
reikia. pačiam rūpintis pasu, 
bilietu; patelefonavai į ^Ser- 
vis,” ir jis viskų parūpins.

Matot, tokio bizniu ir Ame
rike dar nesame girdėję.

•Bruklyno Vienybės Ignotus 
išdrožė tokį spyčių:

“•‘Jūs, kurie neigiamai kriti
kuojate d r. Vidūno, dr. Šliu
po, dr. Kudirkos (ypač him
nų). ir dr. Basanavičiaus tau
tinius darbus, ženkite piraryvr 
ir parodykite savo darbų vai-

yla plokščias, bus skuAptūn
ir visų žmonių gerumu, su ku-’ niai Kristaus kryžiaus keliai, lia,uiinirus lietuvybei ir
riais lėtos susitikti. Mane tie-‘ties kuru, koplytoi f““8; "•““"S0? I*'“’*1*1 “

siog aąv| Aknerdctem-ų išeivių j bn* pavaizduota ir lietuvių1
totii didžioji tėvynės meilė, ku- tautos kryžiaus kebai. Aukc-1 _ , . . - ,. ,. , r . _» ...^.^ine tun te«ę ^s vadrnt, t™. «t-to,tu 

i ties Kristaus statute degs aua -
ri nuolatos dega jų širdyse.

— Paminklinė Prisikėlimo
bažnyčia bus, tur būt, dnl- tlw>> ugnelė nežinomam ko- 
žiamdas ir gražiausias Kaune- reivitui ir jo pasiaukojimui hz 
pastatas t Lietuvų atminti.

— D taip! Ne tik Kaune, ! — Kaip kun. Dekane su lė-
bet ir visoje Lietuvoje, čeka- 
slovakų kai kurie inžinieriai- 
architektai susipažinę su jos

šcmiis! Iš kur jų gaunate!
— Pan liuk line* Prisikėlitao

bažnyčios išorės (sienų ir sto-
pmjektu išsireiškė, kad šita1 go> statyba atsieis apie 1,200,-
bažnyčia ypatingu stiliumi ir|W© litų (2tMXOOO dolerių). Su g^g 
dvasia neturėsianti sau lygios i vidaus įrengimais apie ĄOOO,-' 
visoje Šiaurinėje ir Rytinėje 000 litų.
Europoje. Kaunui gi ji bus 
tikras papuošalas. Jau dabar vos atsiunčia per geras žino
B kurie* tik pasės bevažiuo |»ų širdis? Atsiranda tekių, 
tum į Kaunų> pūmūnnidai pa-1 kurie aukoja testamento bū-
matai tolumoje dunksančius 
didingus rūmus. Aukščiausio

Prisiriakus bušelius- grybų 
Jono. Stumburio kompanija 
užėjo pas farmerį, kuris mie
sto žmones gražiai priėmė. Su
sėdus valgyti farmerys atne
šė beskę gražių tomaičių. No
rėdamas pasirodyti mandriu 
ir iš fermerio pasijuokti 
Stumburis paėmęs vienų, to- 
mertę paklausė:

•— Kažin ar galima ti* to- 
meitė* valgyti, ar jp*. geros?

j tokį kto arinių nei kiek ne- 
mislijęa farnaerys atsakė."

— Nešimu. Mlmete žmonės 
ja* valgo, o čią aš tumia to- 
aneitėiMia norėjau kiaulę pa-

jeigu to negaj-rte šerti
tai i*86* y*"-*) •““*** *1 tai

išmanymu, tai yra kiekvieno- 
lietuvio laisvas garbė* ir mei
lės dalykas. Mes tik norime jį 
visus geros valios lietuvius 
katalikus broliškai vienyti di
džiąja Prisikėlimo idėja, ku
ries gražiausia išraiška ir yra 
statomasis paminklas. Jis vi
sus mus jungs dvasiniais ry

Tikimės turėti ypatingai di
delius gražius vargonus, nau

ne tlk

rioriaaė* knltū-

du. dtai o- a. garbingo atmi
nimo buv. Scrantono klebonas1

bet ir šiaip religinio meno ko, 
neerta-ms; stengsimės turėti 
geros vertingos spaudos, reli
ginę radio valandėlę — taip 
kad lietuvių tautos šventovė

> Zatotolnia. vietoj. ki.lni«. km. Jonto Kun» tov» toto. U(u)w 3„ntw,4
1* * •  • _   . * 1 — .. ! . m « ė /i , k ■ I »• I a »» yk» Lkas* . • » lr 7k l asionarijos kalba; Nr. 2 Jarofdavskio, kalba dienų jie vis dar ! mente Panūdklinei Prisikėli-

“Religija — komunizmo priešas”, Nr. 3 Di- Įkrypu Vokiu, pasą mo bažnyčiai paskyrė 1(X#
dolerių. Yra amerikiečių au 
kotojų ir daugiau. Jų vardu

mitrovo kalba “Bažnyčia — fašizmo angelas w trgu.
sargas

Užsieniečiai specialistai Rusijoje tirti 
dHoti parašus, kad jie nepriklauso jokiai re
liginei hendriMNmeaei ir neskirs jokio* algos 
dalies tikybinėms orgnn'-zneiJoHts. Atsteakan- 
tieji duoti tokiu* pasižadėjimus atleidžiami 
iš tarnybų. ’

Ir po to viso, bolševikai dar išdrįstų sa
kyti, kad jie religijos nepersekioja, kad jiem* 
rūpi demokratybė.

Argentinos švietitno minteteris, kalbėda
ma* katalikų mokytojų kongrese, pažyinėjp, 
kad laisvamaniai trukdo pašalinti karus ir 
skurdų. .Jis taip pat pabrėš?, kad ta valsty
bė, kuri nenori pripažinti reRgijo* ir mo
ralės ir nenori ja remtis, parodo tik savo 
nenusiiuanymų valdyti. Rtiikia pripažinti, i 
kad A r geni i no* ntinisteri* Šventų tetoybę pa
sakė.

Industrijos magnatai ir “Vbatistiryčin” 
gembleriai, matyti, pasiryžo “ pafiksyti” pre
zidentų Rooseveltų, mušdami žemyn štokų 
(akcijų), kainas.

Kia. Ateinančių vasarų, ti
kiuosi, gau*ūs Amerikos lie
tuviai sveteliai tuo įsitikiu* 

— Gal tada t< gražioji šve 
ntevė bus jau baigt#?

— Iš oro — taip. Dabar 
sienų ir labų darbai jau at 
likti. Maryjaiuas didysis bok
što*. Tačiau vidaus įrengituai, 
dar metus kitus užtruks. Mat 
norime, kad jas įrengimas bu 
tų vertingas, gražu*, -rūpertia 
gas.

— Kaip galima tiksliau vab 
nduotis šventovė* įrengimų t

— Snvenūa akimi* neoia 
tant tai gana sunku/ Bažny
čios pagrindyje, kuri* yra er
dvus ir šviesus tam tikrose

i

jo* religinės
no* žb&ays te*- - • • %
. GerK Svečia* užbaigė. Lyg 
viri» matydamas ateitį dar 
pridėjo:

— Mūsų tauto* šventovėje 
kas vakaras užšvis šimtai ži 
kantų ir iškib»iMgia«»iah bu* 
kartojamos tantes pasiaukoji- 
nona Dieviškajai Jėaaus Šir
džiai, kurį Lietuvos radiofo 
mo bangos išnešto* po Lietu
vų ir pasaulį. Lararinant Svč 
Sakramentų, kas vakarų su
žibės ngaind jpa ankštojo bo
kšto kryžius — Kristau* ir 
lietuvių tautos pergalės ženk

Koranu K

MARGCNŲKAR

KKAiP&DA (TsK> — Rn- tuo*e su visaip pulk# kariais.
Klaipėdiečiams pulko šventėĮrašomi į Garbės ar Aukso d Kiaį^e ^,va

knygas, kurios, kaip stoiaMdilW4 ,į.tWi kariuomotos šve
bu* padėto* į did. altorių. Lk 
tuveje ypatingai nuoširdžiai 
aukoja mokyklinio amžiau* 
vaikai ir jaunimas už kuk- 
linusias saro santnapėles pir
kdami tam tikrus ženklus — 
vadinamas “plytas”. Tai tu

nte. Klaipėdoje esančiam Pi
lėnų Kunigaikščio Margio še
štam pėstininkų pulkai tų die
nų prezidentas A. Smetona į- 
teikė Vytie* kryžiau* vėliavų. 
Pvdke iškilmės virio viso aito 
sto iškibnėmis. Į pulko aikš

ri, Muoma, dalelės auklėjamos.^ kur fouvo išsirikiavęs pul-
ri**™“8- kas, susirinko daug organim-

-e Ar atsiranda aukotojų, Įlcįjq, daugybė žmonių. Jtoi-
Jhrrto sav# vardu neorių Tau fcls vėliavų, įvyko karinome-
t<# 'pamink lie įrengti kai k u 
rtes atskiras dalis!

nės, visuomenės orgnniaacijuį, 
mokyklų ir fabrikų darbinią-

Taip. Man. dar Lietuve- • paradas, kurį pririnė val-
je esant čikagietis p. Mitkus 
su <(raugais jau pasisiūlė įre-

koplytėlėse bus laidojami db LngtL gražių didžiojo, altoriaus 
dieji lietuvių tautos ir -baž. ciuihorijų (tabernaculuni). Ai 
nyčio* darbininkai. Kuri# jau škių mes niekur neraginame 
palaidoti kitose vietose, Čia nei neprašome /lukotL Mūsų

stybės prezidentas ir įteikdo- 
nras vėliavų prezidentas pan
ke įspūdingų kalbų.

Po parado prezidentą* >u 
savo palydovais dalyvavo pie-

jialiko didelį įspūdį.

Mtsijoū lr Atlaidai
KEWANKE, ILL. — Nuo 

spalių 24 iki 28 d., Šv. Anta
no bažnyčioje bus misijos. Pa
mokslus, sakys plačiai pagar
sėjęs ir įžymu* misijonierius 
kun. AL Drazdys Šia proga 
▼isus pnrapMįeaas ir iš kitų 
•miestelių lietuvius širdingai 
kviečiu naudotus tomis bran
giomis Dievo malonėmis. *

Spalių 29, 30 įr 31 d. bus 
40 vai. atlaidai. Per atlaidus 
pamokslus sakys, tas pats mi- 
sijoolerius. Atlaidai yra Die
vo malonių taikos. Vteį kata 
likai privalo jais naudotis.

Kau. S. J. Bartkus
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 
ESSI SISeMHHIti ir pasiklausyti negirdėtų 

dainų, pamatyti naujų solis- 
tų< J. H. M.

Iškilmingos Laidotuvės 
Kunigo Motinos

Spalių 13 d. iš ftv. Jurgio 
bažnyčios buvo laidojama a.

Žinios Iš Sodalicijos 
Veiklos

Sodalieija, kaip ir kitais me
tt » i- « re , tais, nutarė prisidėti prie pa-a. Uršule Daumantienė, Gi-1 , Z „ .f. ..

tardyme, Pa., kun. M. Dau-', raPUO’ baznro Kom.s.jon ,e-
,. iio: V. Zverblaitė, O. Senariu-manto-motina. • ’ ..„ v. . .> v. te, A. Bonzaite, A. Beleckiu-Baznyčia buvo išpuošta ge-| ’ .

, , tt i i . ... te, M. Mikalauskiute ir S. Go-dulu. Dalyvavo daug kunigų: Į ’ . .
Norbutas, Tėvas Alfonsas, &li*( es ftl^' 
mas, dukevičius, K. Valaitis, \ Sur™Kta™. “Masąuerade 

Party spalių 16 d., parapi-Karužiškis, V. Masevičius, T. 
Boreišis ii1 vietinis klebonas. 
Giedojo trys .vargonininkai: 
svečias iš Girardville, Pa., B. 
Nekrašas ir J. BLažis. Velio-

jos svetainėj, buvo daug gra
žių dovanų. Vakaras buvo su
rengtas O. Žverbla itės ir K. 
Įlainauskiūtės pasidarbavimu. 

Dvi narės E. Meškauskiūtėnės siinus kun. M. Dauman- 
tas laikė šv. Mišias. Pamoks- ir K- Si,',f,nai‘4 •”**> »P™-

bažnyčioje sakė kun. V. 
įsevičius. Per mišias solo 
Sveika Marija” giedojo kle

bonas J. B. Oižauskas ir var
gonininkai. Prie visų altorių 
buvo laikoma po dvejas šv. 
Mišias. Iš bažnyčios daug 
žmonių lydėjo į Mt. Olivet 
kapus, kur griaudu pamokslų 
pasakė kun. I. Boreišis, Šv. 
Antano parap. klebonas. Visi 
žmonės verkė.

A. a. Daumantienė mirė 
sulaukus 74 metų. Jos gražūs 
darbai paliks visų atlminty. 
Gražiai išauklėjo šeirn^. Pa
liko nuliūdime vyrų, sūnų 
kun. M. Daumantą, sūnų Joną 
Daumantą, dukterį B. Petkie
nę, gerai, žinomą visuomenės 
veikėją šioje parapijoje, duk
terį Ievą Redeckienę ir daug 
anūkų. J. N. Medinis

Lietuvos operos artistei. Tuo 
tikslu buvo sušauktas viso De
troitu veikėjų susirinkimas, 
kuriame sudaryta planai. Se
kantį penktadienį :tDrauge” 
paskelbsime nutariinus ir kas

susirinkime dalyvavo.

Praeitą savaitę Detroite lt» 
nkėsi Kazimieras. Pikelis ( i’ 
Pittsburgh, Pa., Lietuvos Im-

(Tęsinys 4 pusi,) .,

‘Vi

UŽSIBAIGS PIKNIKU SEZONAS
Vytauto Daržo vartai užsidarys visai žiemai

Kol tie vartai dar neužsidarė šiame darže 
dienraščio “Draugo” reporteriai, korespon
dentai, bendradarbiai ir visi jų bičiuliai tu
rės pikniką ir visų bendrą suvažiavimą.

Koncertas

diko operacijas. Pinuoji guli j 
Šv. Juozapo ligoninėj, o ant
roji Šv. Pranciškaus.

Linkime greit pasveikti.
Praeitą mėnesį apsivedė da-» Išvežamas j Floridą. Turtingas chicagietis Frederick B. Snite, Jr., kuris prieš kiek lai 

rbšti narė M. Urbonaitė. Ji I ko važinėdamas po Kiniją* susirgo vaikų para lyžium ir įdėtas į taip vadinamus geležinius J 
priklausė Sodalicijai nuo pat plaučius. Tuose plaučiuose jis buvo pargabentas iš Kinijos į Chicago — Billings ligoninę, 
įsteigimo draugijos ir pasižy-' Dabar išvežamas į Floridą. Atvaizde parodo ma, kaip iš ambulanso geležiniuose plaučiuo- 
mėjo darbštumu. Linkini jai' se pervežamas į specialų vagoną. Sykiu išvyko štabas gydytojų ir specialių slaugių, 
laimingo gyvenimo naująme
luome. i

Daugelis narių priklauso 
“The Lithuanian Bowling 
League ’ ’. Mes, eastsaidietės, 
žaidžiam prieš vestsaidietes 
trečiadieniais Wolvefine Re- 
creation. M. Kasevičiūtė yra 
eastsaidiečių menedžerium.

nyČioj buvo egzekvijos ir ge- Šv. Jurgio bažnyčiai. Šatu- 
dulingos 'mišios už Stankų ir laitienė priklausė prie bažny 
Stanulevičių sielas. Po mišių tinio choro. Gražiai išaugino 
kun. J. Čižauskas su varg. dukterį Leoną ir sūnų Anta 
Nekrašu ir mirusių giminėmis ną. /
bei draugais nuvažiavęs į Mt. Į
Elliott kapus pašventino kry-,, .

, T ox i i kitų 25 metų.zių ant Jono Stankaus kapo. 1 

Po visam Rožė StankienėSodalietė

Linkim jiems dar sulaukti
0. Y.

IffiSTJIDE
Rengs Artistei M. 

Rakauskaitei Koncertą

Spalių 24' d., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje bus gražus 
koncertas - teatras. Visas peį- 
nas eis parapijai. Didelis cho
ras dainuos naujas dainas iš 
Lietuvos. /Bus if naujų solis
tų, B. Nekrašo studentų, ku
ris' juos išlavino ir prirengė 
prie koncerto. Pasirodys ir 
senieji visų mėgiami Detroito 
solistai: S. Bukšaitė, A. Juod- 
snukaitė, P. Medonis, A. Va
siliauskas ir daug kitų.

Nepamirškite visi atsijanky

Trumpos Žinelės

Spalių 16 Stasys ii Bronė 
Druškauskai minėjo 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Suruošta graži pramoga. Ju
biliatams sudėta linkėjimų ir 
įteikta dovanų.

Druškauskas yra buvęs Šv. 
Jurgio parapijos komiteto na
riu, yra LRKSA narys, pa
vyzdingas katalikas.

Drušškauskienė yra darbšti 
moteris, nenuilstančiai dar
buojas Moterų Sąjungos kuo
poj; yra narė Lietuvos Duk
terų draugijos ir LRKSA.

Ilgiausių metų! 0. Y.

dalyviams iškėlė pietus.
Rožė Stankienė yra pavyz ,

dingą motįna, Šv. Jurgio pa- Į B 
rapijos darbuotoja, taip pat 
daug veikiri ir parapijos flrau- 
gijose. 0. Y.

PLATINKITE “DRAUGI
Vestsaidiečiai yra gavę lai- 

H i škų prašant 'surengti koncer
tą Marijonai Rakauskaitei,

»vr ’

Spalių 9 d. Šv. Jurgio baž-

♦K
RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
uu. Ant. M. Karužiškis

Spalių 22-tra Diena

“Pažinti perviršijančią vi
sokį žinojimą Kristaus 'mei
lę ”. — Efas. m, 19.

Jei kada nors žmogiška mei* 
lė buvo jautri ir save pasiau
kojanti, ir pasišventusi; jei 
ji kada nors galėtų nešti ir 
panešti; jei ji kada nors ga
lėtų linksmai kentėti ui jos 
mylimuosius; jei ji kada nors 
bnvo prisirengusi išsieikvoti 
už jos siekių smagumą arba 
malonumą; tuomet berybiai 
labiau jautri, save pasiauko
janti ir pasišventusi yra Die
viška meilė, ir kentėti, ir iš
eikvoti savo geriausius palai
minimus ant jos meilės siekių. 
Sudėk į krūvą visą jautriau-

j šią meilę, kurią žinai, giliau- 
' šią kokią kada nors jautei, ir 

i stipriausią kokia kada nor3 
įbuvo išlieta ant tavęs, ir su
krauk ant jos visą meilę visų 
mylinčių širdžių pasaulyje, ir 
tuomet padaugink ją berybu- 
mu, o pradėsi, gal, turėti kokį

Spalių 15 d., Barlum Tower 
Hotel Ballroom įvyko šaunus 
vakaras Antano ir Anastazi
jos Šatulaičių (Schulte) 25 
metų vedybų sukakties pro
ga. Svečių buvo šimtas; jų 
tarpe ir dr. J. Siurbis su žmo
na, dr. J. Jonikaitis, adv. J. 
Uvick su žinona, Šatulaitienės j 
mamytė Stapletienė, viešnia 
Ona Angiūtė iš Amsterdam, 
N. Y., Lietuvių Moterų klubo 
narės ir jų vyrai ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų.

Po vakarienės pasilinksmin
ta. Griežė ITarold Berduns or
kestrą.

Šatulaičiai ta proga apdo
vanoti gražiom dovanom, gė
lėm ir linkėjimais. Pažymėti
na, kad pirmoji jų pamergė, 
dabar Ona Tamašiūnienė, tu
rėjo progą antrą kartą Šatu- 
laičiams piaustyti vestuvių

..no dusf>W-no
Senos mados, malkomis arba an
glimis kūrenamas pęčhis labai 
vargina jus Ir yra nešvarus ir 
nesveikas. Duokit savo ioimynai 
Svarią ir sveiką šilumą, (tniByklt 
Sun Flame Aliejini Pečių. Sis 
pečius, tai padirbtas, kad šiluma 
eina J' kambarį, o ne J kaminą. 
Ateikit pasiteiriautl apie š) pečių. 
Turime jums tinkamą mlerą.

Sun. Lionu
Oil Burninę Heater

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia pirkti. 
Didžiausias pasirinkimas namų rakandų ir radio.

Lengvus Išmokėjimai x
Kainos nupigintos. Nuo . $59.50 ir auk.

- LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS —

DYKAI 50 Galionų Aliejaus
• * ’

FURNITURE HOUSE

PROGRAMA BUS

ŽAIDIMAS BINGO SU 

100 DOVANŲ 
VYTAUTO ŠOKIŲ SALE J

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

RAPORTERIŲ IR AGENTŲ

PIKNIKE
SPALIO 24 D., 1937 M.
VYTAUTO DARŽE< < ’

Užkandžiams kepti avinai ir jauni par
šiukai, ir kitoki skanūs valgiai ir gėrimai.

Linksmins atsilankiusius smagi muzika 
Antano Budrio vedama.

Kviečia skaitlingai atsilankyti,

RAPORTERIAL

menką žvilgsnį kuo yra Die-' pi kartą ian(jlė
vo n,eilė. - H. W 3. I / 25 met*_

Ji Viršija žinojimą

Ji viršija žinojimą; ta bra
ngi Tavo meilė! Mano Jėzau! 
Išganytojau! Tačiau ši mano 
meilė norėtų žinoti daugiau 
ir daugiau apie tą 'meilę, vi
soje jos gilumoje ir ilgumoje, 
jos aukštyje, ir platume, ir 
amžiname stiprume.

Bet, ak! Aš negaliu apsa
kyti, arba apdainuoti, arba 
žinoti, tos meilės pilnumą, be
būdamas čia žemiau: tačiau 
mano vargingą’ indą aš galiu 
lengvai atnešti, — Tu kurs 
esi gyvuoju meilės šaltiniu, 
pripildyk 'mano indą. — Ma
rijona Shekelton.

SEKERA

BINGO SU 100 DOVANŲ
Įvyks

“Draugo” Raporterių ir 
Rašytojų Piknike

Sekmad., Spalių 24, 1937 
Vytauto Parke

Sn Sino tikietn gnli laimė
ti vieną iŠ 100 gražiausių 

dovanų
Tikietas 10c Pradžia 10 v. ryto2719-25 W. Cermak Road

TEL. R0OKWELL 0798 CHICAGO, ILL.Šatulaičiai yra seniai žino
mi Detroito lietuviams. Dar
bavos ir darbuojas tautai ir!

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**.

Pasinaudokit visi: dideli ir maži, — išsikirpk šį zuikio 
tikietą ir damokėjęs 15c, Vytauto Parke spalio 24 d., gausi 
tris tikietus Bingo žaidimui, vertės 25c.



4
gtr rauLtrcos

■■5XCnOB^HBBEBCE33S5

B AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKU VERTIMO CENTRO revolveriu nurišorė. Tėvo* ve
dė laisvų gyvenimų.

MotiM irgi ligosią, palike

Penktadienis, spalių 22, 1937

Urbonienė Barbora, gyvena
ntį Wot oester, Mase.

Federacijos Sekretoriaus Raportas 
. XXIV Kongresui

(Tęsinys)
I'hikudelphlK. IU Fed. ak. Sv. Jurgio pa.ru-

Sija dr-hj duoklės .................................... 16.00
urgži. l’a. Fed. 6 ak lhuigun žengimo .

tar. dr-jų duokle* ..................................I.. 10.00
Bridgeville, l'a. Fed. sk. dr-jų duoklės .... 3.00 
Indiana Harbor, Ind. Fed. sk. djr-Jų duoklės 4.00 
Wankagun. III. dv. Baltramiejaus dr-ja .... 1.00 
Brighton Vark. Fed. 10 »k. dr-jų duoklės .. 4.00 
Fed. New Yorko apskritys ur-Jų duoklės .. 3.00
Los Angeles, Calif. Fed. skyrius .......................... 1.0-5
Philadelphia, Pa. Prof. Dovydaičio fondui .. 19.00 
lu'ookitn, K. Y. Gyvojo Itatančtaus dr-ja .. 1.00 
New Britain, C6np. Fed. 18 sk. dr-jų duoklės 5.00 
D. R. K. Mot. Sųjungos centro metinė duoki* 10.05 
Philadelphia. Pa. dv. Andriejaus parapijos

dr-jų duoklės ..................................................
U R. K. 8? A. metinė mokestis ....................
Lietuvos Vyčių centro metinė mokestis ....
Fed. 28 sk Chicago, dv. Juozapo dr-ja .........
Fed. 18 sk. Chicago, Audros Vartų dr-ja ..i,
Fed. 23 sk. Chicago, šv. Cecilijos dr-ja ....
Fed. 23 sk. Chicago. dv. Rožančiaus dr-ja .
Fed. 12 akj rtns ui Vilniaus pasu. ir lenki 
Fed. 56 skyrius Archer HetgTits mokestis .
Fed. 22 skyr. Watortmry, Conn. dr-Jų duoklės 6.50
Vilniaus naftkUČtame. Pfovldehce, R. 1............ 46.25
liet. l>arb. RųJungos centro duoklė ................. 16.00
Urooklyno dr-lų duoklės per Fed. apskr. .. 2.00 
Fed 9 skyr. M ont erto. Mass. dr-jų duoklės 4.00 
Fed. 9 sk. Mentolio, Mass. ui Vilniaus pa

sus lr ženklelius .............................................. 16.00
Fed. 19 sk. Chicago, dr-jų duoklės ...............  4.0j
Fed. 13 sk. Cicero dr-jų duoklės ........................ 9.00
Fed. 19 sk. Chicago už Vilniaus pasus .... 2.50
LRKSA 136 kp. Brooklyn, N. Y. duoklės .. 1.00
Lietuvos Bonų 1685-1686 m. nuodtmčtaii .. 1485.00 
Fed. S sk. Boston, Mass. Vilniaus nsAlatčIams 40.00 
Fed. 3 sk. Boston, Mass. dr-jų mokesčiai .. 8^00 
Fed. 32 sk. Lawrence, Mass. dr-,ų mokesčiai 6.00 
Fed. skyrius, Norvvood, Mass. Vilniaus na*l. 16.1 o 
Fed. skyrius, NonvoOd, Mass. dr-jų mokesčiai 11.oo 
Fed. apskr. Pittsburgh, Pa. Vilniaus pasai 16.90 
Kun. J. J. Aukas, Federacijos stipendininkas

grųiino skolos ................................................... 100.00
Federacijos apskritys. Brooklyn, N, Y. Vil

niaus vadavimo reikalams .................... 10.05
Federacijos Skyrius, Sheboygan, Wla dr-jų

duoklės ............... .. .................................................... 4.0"
Fed. 3 sk. Bo. Boston, Mass. dr-jų duoklės 1.00 
Fed. skyr. Sv. Jurgio par. Philadelphia. Pa.

dr-jų duoklės ........................... ........... ................ 16.00
Fed. apskr. Philadelphia, Pa. ot Vilntaus

pasus .......................................................................... 5.00
Fed. 47 sk. Ppovldence, H. I. dr-jų duoklės 10.00 
Fed. apskr. Brooklyn, N. Y. dr-jų duoklės 6.00 
Fed. 52 sk. Pittsburgh. Pa. dr-jų duoklės .. 13.00 
Fed. skyrius, Norwood, Masu. Vilniaus naši. 10.44 
Sv. Petro tr Povilo par. West Puliman, III.

Vilniaus vadavimui ......................;................ 23.75
Fed. 12 sk. Cicero. UL . Vilniaus vadavimui 13--60 
Apuitalystės Maidps dr-ja, 9v. Jurgio pan 

Sį Phila.,: Pa. ApaJItalltkiems rūmams sta
ty Vašingtone ..........-........................................... 10.00

Federacijos apskr. Ncw York dr-jų duoklės 6.00
Fed. 23 sk. Chicago, Vilniaus reikalams ___  17.65
Fed. 3 sk. Boston, Mase. Vilntaus naSlalčiams 30.50 
Fed. 8 sk. Boston. Mass. Jėzaus nuo Kry

žiaus best rims .................................................. 30.00
Fed. 19 sk. Chicago, Vilniaus reikalams .. 13.57
Fed. 16 sk. Chicago dr-jų duoklės .................. 4.00
Fed. 16 sk. Chicago dr-jų duoklės .................. 9.00
Fed. Plttsbutglio apSkr. Vilniaus ženkleliai 19.25
Karine, Wls. per kun. J. Martj Vilniaus rei

kalams , . ......................................... .................... 13.70
Fed. *<k. Sv. Kazl/nlcro par. Philadelphia, Pa.

dr-jų duoklės .................................. ..................... 4.00
Fed. sk. Sv. Andriejaus par. PhiladfeTphla,

Pa., dr-jų duoklės ....... 2.60
, . Fed,.apOkr. phllftde»r*in Fa. VNfrtauS reika

lams .............................. ............................................ 7.no
Bridgeville, Pa. draūgijų duoklė* ........... |..'. 3.00
Laston, Pa. per M. Songailų už Vilntaus pa

sus ir ženklelius .................................................. 5.00
Federacijos 50 sk. Archer Heights, Chicago

duoklė .....................................................................  1.00
Fed. skyrius, PFovhlence, R. I.. Vilnia Ils rei

kalams ...................................................................... 23.70
L. R. K. S. A, metinė duoklė ............................ 10.00
Fed. 18 sk. Ne*. Britain, Conn. dr-jų duoklės 5.00 
Fed. sk. Baltimore, Md. dr-jų duoklės . .. , 2.50 
Fed. 51 ik. Great Neck, L. I. metinė duoklė 1.00 
Fed. sk. Indiana Harbor, lnd. dr-jų duoklės 4.00 
Fed. 9 skyrius, Montcllo, Mass. už Vilniaus

pasus ..................................................................... . 8.00
Fed. 6 sk. Montelto, Mass. dr-jų duoklės .. 8.00 
Fed. 3 skyrius Boston. Mass., dr-jų duoklės 10.00 
FėS. 22 skyrius, VVaterbury, Conn. dr-jų

10.00
10.00
10.00 

. a.oo 

. 1.00 
. 2 00 
. 1.00 

8.00. 
1.00

Lukauskas Teofilius, s. Sta- dinęa John Stenhan, ikt 1922
•io, išvyko iš Navasotlų kometų gyvenęs Tamaųua, Pa.

L.ob.,0 v Marijampolės ap., Stirbys Willi«m, kilęs ii Ieškomieji arba apie juos 
prie* did. kar,, dirbę, anglu) Pajūrio par., Tauragės apskr.. žinantieji praiomi atsiliepti

I““ 1923 m- «>venf“ P™“' adresu: Omsultte Omeral of 
UkUmC,.. *u»anavk>ĮttU «. Y. Lithuania, 16 Weet 75th st,

Katrė, kilusi iš Jėzno v.) Aly- Tamošiūnas Antanas, 19(4 New York N Y
tanu apskr., paskutiniu. laiku m. išvažiavęs iš Lietuvos ir 
gyvenusi New Yorke. ^apsigyvenęs New Yorke. i LIETUVIAI
• Maitkauska* Kazys, taipgi Į Tomkevičius Mykolas, kilęs Į.
pasivadinęs Joseph Spokie ir iš’Kovarsko v., Ukmergės ap.,

duoklės ................................................. . .i ie.ee no vienu staram. Abu laidojo
Fed. 19 sk Chicago, III. dr-jų duoklės .... t.*6
Fed. 82 skyrius, Lawrenee, Mass. dr-jų duoklės 6.60 gra h. 1). B. BrOZl*.
Fed. 56 sk. Av. Vincento par. Plttatrar*k,

Pa. dr-jų duokles už 1966 lr 1617 m. .. 11.06
Fed. sk. Norvvood. Mass. dr-jų duoklės............ 11.06
Fed. skyrius. Sheboygan, Wls., dr-jų duoklės 4.66 
Fed. apskritys. Brooklyn, N. Y. dr-Ju duoklės 6.00 
Mot. Sų-gos 55 kp. Chicago. mokestis .
Fed. 12 sk. Cicero. 1J1. dr«jų dsoklės ..
Fed. 23 sk.. Chicago. III. dr-jų duoklės 

(eigų PastUtMylMS*
1636 m. nuožltučlai už Lietuvos Bonus

v..-.-.-.-.-.:??. i!5R;«4 «h « om.
S&SKi LT? eit,'.. m.h» -«» ’.Sig '*•«• «-»«»«»»» » OSroi-

S“mIT''.ifctt V if w», mlwtų įlymemtal. tašę- gyvenęs Pittsburgh, Pa. Mass., vėliau Racine, Wis.
Apaštališkojo Delegato Vašingtone Romams

statyti ...........................................................\... 16.66
Aukos Federacijai 26 Kongrese ......

Lietuvių Moterį) klubas rm 
"ee.ngia metinį bankietų Barlum 

'Uo, Hotel, lapkr. 4 d. BankieUu 

Ht5.ee1 b«» nepaprasta*. Dalyvaus sve

Chas. McClusky, prieš did. 1907 m. gyvenęs Stanghton,

DAKTARAI

V Įso ...................
Balansas 25 Kongrese

Išlaidų
Viso

žmonėmis. Komirijoj darbuo- 
*» ♦* ja»: MeLnsky, KremMia, Bra- 

M. K. pirmininkė
M. SiurMenė (Dr. J. Siurbto
Žmona).

Prie progos reikia pažymė
ti, kad M. Sfartrieftė yra bai*

91,666.16 finlin L.
•66 66 ’

16,216.63 
*Ž.l6*.6<

9186.95Balansas ........................ ....................
I.MtakhM

Sekretoriaus alga per du metue lr vienų
mėneej ........................................ ............... 91.6ft.66 - ... < .

Vilniaus vadavimo reikalams IMųMa . . tM.tl SUM Iptiekoiyste, YtA gabi 
National Cathortc Welfare Couiicll mokos- ° ... , . ’

čiai už du metu ........................................ lotVh pianistė ir tun gražų soprano
Raštinės išlaidos — pašto ženkleliai - ateti- • 

ciliai laišicams — spausdinimas vokų 
ir laiškų ........................................................... 67.67

Pirmininko kelionės lėšos | 16 Federacijos
Kongresų. ........................................................... *8.16

Jėzaus Nukryžiuoto Seserims ....................... 4*.66
Kablegramu lr telėgranųų siuntimą* .... 88.78
‘Draugo" spaustuvei už protokolų knygos

atspausdinimų .....................   89.6*
llž sveikinimų L. R. K. S. A. jubiliejinėj

knygoj ................................................................ lt.6*
Už 25 Kongreso fotografijos klišę ............. *.89
Kun. M. Kazėnui už Iždo persiuntimų nau

jam iždininkui ................................................. *.49
Neįrašyta į knygų už 1986 m. rūgs. už kon

greso siųstus telegramas .......................... 4.00

Viso ...................................... ................ 12,1*3.04
Visas Flvlerutljos Turtas

Lietuvos Paskolos Bonai .............................. 98.600.00
Lietuvos Paskolos Bortų 1937 m. kuponai 250.00 
Metropolitan State Banko nota ui U. S. bonų 00.60 
Cash ižde ................................................. .. 184.59

Matukaitis Konstantas, kilęs! Tamošiūnaitė Ona (Anna 
ii Eiglabalio k., Kalvarijos v.,' Tarnus) 1933 m. gyvenusi New 
Marijampolės apskr. I York, N. Y.

Narbutas Katys, prieš 6 
metus gyvenęs apie Biddeford,
Maine.

Petražius Silvestrai*, apie 09 
'm. amžiaus, prieš karų gyve
nęs Kenosha, Wis.

Petkevičienė - Dragvaitė A* 
ntanina, prieš 7 metus gyve

nosi Brooklyn, N. Y.
Ratkevičius Antanas, gyve- 

Pas švogeriu* Rukšėnus, ku ^€W Park» L. I., N. 
rie yra stambu* biznieriai

bals$.
Garbė klūbtri turėti

pirmininkę.
takių

T.
sudės išdirbėjai, lankėsi X U- 
rba, graboriu* iŠ WestviHe, 
III. Ta proga pamedžiojo po 
Michigan mišku*.

Liutvaičiams 2». H. Baibo- 
kai savo namuose buvo su
rengę 13 metų vedybinio gy-

Vlso .............. .. ................__________ 95.486.59
Federacija yra pasknHmmt

Liet. R. K. Darbininkų Sujungsi ant notos 95,000.00 
Buvusieji Fed. Studentai skolinai doleriais 20,782.50 ' vėTliillft Dftfniilėlima Buv. Fed. Studentai skolingi frankais 146.264 *0 . 111,0 / ’’
Buv. Fed. Studentai skolingi inaėkėmis 11,124.00 LlUtvaiČiai llg4 laikų yra

Ateities darkai gyvenę Round Lake, Mich.,
šis kongresai tori. pfai«li$i:SiW.Tilat,^i*? da»« psropiją

jų vykdymui nustatyti tinkamus^ rūkalais. Sudėta linkėjimų ir 
dovanų.

siniais ir
planus: j

1. Steigti Federacijos skyrius ten, kur ( 
jų nėr ir stiprinti senuosius.

2. Skyriai turėtų steigti visuomeniškus 
kursus ir taip vadinamus “study clubs”.

3. Organizuoti ekskursiją j Tarptautinį 
Eucharistinį Kongresų, kuris bus 1938 m. 
Buchareste.

4. Pasisakyti, kokiu būdu vesime toliau 
akcijų dėl Vilniaus atvadavimo.

5. Iškilmingai švęsti Lietuvos Nepriklau
somybės 20 metų sukaktuves 1938 m.

6. Populerizuoti popiežių enciklikas so
cialiniais klausimais.

7. Rūpintis jaunimu ir jį traukti į lie
tuviškas organizacijas.

6. Kutios lietuvių kolonijos dar neminė
jo Lietuvos krikšto 330 m. sukaktį, paragin
ti, kad butina/tokį minėjimų surengti.

IS GENERALINIO 
KONSULATO• t

ratSkoma
» . • ■ h

Jankevičius Povilas, gyve
nęs Elizabeth ^ort, N. J.

Karaliūnas Juozas, turįs a-

Razevičius Vladas, gyvenęs 
Nevrark, N- J-, vėliau Boston, 
Mas*.
. Staškevičius Jonas, pasiva-

AKIV GYDYTOJAI

se larrv prityrimas.
Aky* ©<Kuninnopuno« — akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nao 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L CAKal 0523 

_-------------- - _ _ —-------- —. - - ■ .
i'a-i i ■■ JU-arr -.■‘bffr.-:;- ..." irs.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Stata Bank name
VftMndds kasdien huo I iki 5

'PaBefeho, Seredoa ir PMnjrfHoa 
Vakarais nno 6 iki 9 

Tolefonaa OANal 1178

DETROITO UETUViy 2INI0S
=S2£=

WEST SIDE

(Tęsiny* iš 3 pusi.)

porto reikalais. K. Pikelis Pi- 
ttsbnrghe varo platų biznį, nes 
Lietuvos produktai yra ska

nūs. Verta jų ir Detroite pra
platinti. \

žiaus kapuose. Paliko nuliū
dime žmonų Veronikų, su ku
ria tik b mėnesius gyveno. 
Sirgo 5 mėnesius.

Velionio tėvas M. Sabaitis 
matyt sūnų labai mylėjo. At
važiavęs ir pamatęs sūnų pa
šarvotų pas velionio žmonų,

Po ilgos ligos spalių 12 d 
mirė Juozas Sabai tls, 26 m 
Palaidotas spalių 16 d. iš Šv.' grįžęs namo (gyvena ant ū
Antano bažnyčios 6v. Krv-' kio 23 mylios nuo Detroito)

OR. PN ATK06IONAS
DAimaTAfl 

1440 So. 49tti Ct.. Cicero, III.
(Itfcrn., Keti. ir Pėtn. 10—8 vai. ▼. 

3147 Bo. HalnUrf B*.. Ohfcųgo
Pattųd.. Hyed. ir 8uhat. buo 2-- 9 v

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J, MANIKAS
OTUYTOJAS IR 7SIRVROAB 

VlRginia 1113 4070 Archer Ave
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 

Kasdieu iiskyras seredą, «
sekmadienį saftitarue. 

Birželio, Liepos ir K'^gplSčio mėne
siais nebos valandų popiet, bet nno
Ifcriąjylo^----------------- ---------------

tsL OANal 2M*

DR. f. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS TR OHIRVROAi 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2-4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavltt St.

T< OAMM KM

Tel. Ofiso:
LAla,«tt* 4017

Te), romų:
BBMlook 0BM

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofise vai.: 2-4 Ir 0—8 P. M. 
Res. 5fiao vai.: 10—12 A M.

4 0-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal satart)

Rea.:
tire w. esat.

DR. W. Y. NORAI
PHYSICIAN AND SURGI 

, 10 N. Broadway. Melrose
Valandos nno 10 iki 12 dienų ir 1 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tsl. Melrose Park 660 

Res. 212* 8. 5tli Ave., May wood Av. 
Phone Maynood 1418

e Park

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

r*L Calomet 9974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant ant 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3299 S. Halsted Street
CrnCAGNi, ILL

ToL OANa’ 0967
Ros. PROspeet 6069 i

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 0000 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 8 popiet

' 0 iki 8 vaL vakare

pie 50 mt. iki 1932 m. tarną- SL
vęs J. A. V. kariuomenėj. I 

Kerza Jonas.
Klyseiunas Antanas, gyve

nus New Yorko apylinkėje.
Ručinskienė - Jalušauskai- 

tė Anelė, 1910 m. gyvenusi 
Ell8worth mieste.

Lazdauskas Kazys, kilęs iš 
Vadžgirio^ Raseinių apskr., gy 
venųs Čikagos apylinkėje.

Levuška Kastafttinas, kilęs 
iš Spiegiu k., Pandėlio v.y Ro 
kiškio apskr., Amerikon išvy
ko 1910-11 met., gyvenęs New 
Yorke.

Ldupnickas Pranciškus, iš 
Trakų apskr., gyvenęs Loveli,
Mas?.

KAI & ZARETSKY
LIBTUVIAI ADVOKATAI

0322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarti ink e ir KetrAge 
nno 2 iki 9 vaL vakare. 

Seredoj ir PetnyJioj nno 2 iki 6 v. 6. 
Snbatoj nno 12 iki 0 6. 6.

t«A Pih*pM» 1912 
R*k. t*L RepabBe 6047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Be*. 6515 8. Rookwell Street 

Telephone: REPbMio 9723

JVAIKŪS DAKTAKAI

Offioe Houn
2 to 4 aad 7 lo 9 P. H.

Sanday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN ud SURGEON 

4645 $0. Ashland Avenue 
Ofiso ValanffoB

Hvo l l« t b loo « i« I »A 
NodSHonrt* p**sl strtsrtį 

Ofiso Telef. BOUIsvsrd 7920 
Varnų Telef. PROtpoct 19S0

r*L OANal 0121

OR. S, BIEŽIS
•YDtTOJAl n OKtBUKGAS 

2201 W. Carmak Road
Valodo*: 1—8 ir 7—S 

SeredožtU tar N«d«. pagal MrtarM
REZIDENCIJA -

6631 S. Cattfomta Ave.
Telefone REPnbiic 7608.

Offiee Phone
fBOtgaet 1021

* *' * Žf7-»

VeL Office Wentworth 0839 
Re*. Hyde Park 3896

DR. SUSANNA SUKIS
Moterų tr Taika ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—0 6. vak. 
:*nAw«m «*vwdomfn »v m^Mttonria

OR, B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 83rd Street 

Chicago, Illinois
T«L HEMiock 0111 

Ofiso Valandos: Z iki 4 po piet lr
7 Iki 6 vakar*

Trečiadieniais If BeStadieniais 
pagal sutarti

Ree. and Offiee
2369 fi. Lecrtaft 

rah. OANal *7**

DR. J. J. KOWAR
(XOWARSKA»

GYDYTOJAM IR OHttUROAfi
2403 W. 63rd St, Chicago-1

om ir tre*Kull«nlaia
fraLrigfl

teL EOUlevard 7042

DR. 6, Z. VEZEL’IS
DATUOTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb SCreet

VaL: ano 9 ryto iki 8 vakare 
pagal sutarti

Tet Ofise BOUletard 0918-14 
Res. HHNarood 6107

DR, A. J. BERTASH
Ofiao vai. ano 1—3: nno 0:30—8:39

750 VVtst 35th Street

GERIAUSIA VIETA PIRKIIS NAIII4 BUCKIį!
Per pereitus dvidešimts penkius metus Emil Denemark, Ine., teisingai 
patarnavo West Side apielinkei, parduodami ir taisydami puikius auto* 
mobilius... Del to jie uždirbo reputaciją dėl teisingo pardavimo ir a$- 

. žiniško patarnavimo, kurio niekas negali užginčyti... šiaip užganėdin- 
tinas ir pasitikimas patarnavimas duodamas kiekvienam automobiliu 

kurie jie parduoda parodo, kad x

Geniausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.

OR. MADRIDE KAHN
•TDTYO JAM S CdUBOMAM 
4831 So. AfiftMnd Ave.

VALANDOS:
Nae 10-12 6. lyto; 3-3 ir 7-0 6. vak

Nedaliomis

DR. A. J. SHIMKUSGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofteas 4300 S. Fatrfleld Ave. 

M. LATay«**e 2010
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
'frečitdiehaie ir Sekmadieniais

pęgal setertį.
Tel. Otc. ftKPtht* 
Melreee Park *90

Ofiso Tei. VlRginia 0030
L MVerty 8244Bdhldeadjo* feL

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIR1

4157 Archer A
Ofiao vaL: 2—4 ir 9—8 p.

JULIO
HE URR^^
vent^^B

1—8 p.

Buick - LaSalle
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

-3F-

OR. J. SHMOLMAN
VAA RANDASI BAVO OTUE 

Prakairaefa ** metų
ValaiZlo^n^J^A,^,^4. 7-* P. M. 

ReMdenclja 1624 So. 4tth Ct.
Te*. OĮeero aeae 

Offaas 49M Wen* ISth
—.............. .P1-

DR. CHARLES SEGAL
OftBAS

4729 So. Ashland Avei 
t labasGttCAOO, ILL

OTI80 VALANDOS: 
vakar*. Hafctoaab nae 10 iM lt
Nao 10 IM 12 vai. įyto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir Mga 7 iki 0:30 6. 6.

DR.A.R. LAURAITIS
DlMTlBTAfi

antrad.. ketvlrlad. Ir aenktadleniafc
•■•ll r. rytų: l-» 9- »•: 

ieitadtenlale nae • v. r. Iki 1 ». *•
101 tiaadiray 

MBULO6S PARK, KU*
PtnaadAnlnle tr tfadtadlentate ne« 

10 v. r. Iki « Vai. vakaro 
Mtadtoataie nne * 6. Iki • 6. 6.

Adrmedlenieta padgl yutąrttea .

Tel. LAPayMto 1016

DR, C. J, SVtNCISKAS
' ' MHttfiTAfi

4300 So. Fairfield Avenue
OrifiO VALANDOS:

19 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniaia ir Trečiadieniais

Pagal Sutarti

Reeideaeija
8989 So. Claremont Ava.

Valandoe 9-10 A. M. 
Ned4Homie pagal sutartį

Re*. 8909 So. Talman Ave.
Rea. Tai. GRCvekin 0017 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vai. 2-4 k 7-9 rak.
Ketv. ir N*dfilinmis

Subatoma ClceroJ 
įeefįa erta ct

6. Iki > vai- vak
OUeago* Hetntių H. Kryiiana li- 

gaaM, kat» lų 2rt»aili8 AsMrtean 
Madieal Aeeodatioa lr American 
OoOege of Snrrsone, yra Claae A 
rtMee. Tai yra, «nklWHatwi Ameri
kos aedikallal Mtorltetai tnflaų li
goninę priekyrt prie gerlanaių Ame- 
rikoe UgOSdtrtų. Reikale aandokltte 
Joa patarnarimn 2709 W. 9Wh SA, 
tel. HEMiock 8700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentiity, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.



Peaktadienis, spalių 22, 1937 nffiTrnis

VIETINES ŽINIOS

Vyčių Pirmininkas 
Apie A. A. Bronę 

.Paliliūnaitę

Iš Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskričio

Susirmkitno

t

Spalių 17 d. Chicagoje mi-

Praeitų trečiadienį Ąišros 
Vartų parapijos mokyklos ka
mbary įvyko Tėvų Marijonų 

, Clrcagaa apskričio rėmėjų su
si rink'^aias, kuris aebuvo per
dau# skaitlinga* iš priežasties 
uekur:/>«e parapijose misijų iri 
bazaro. Bet reikia visvien pa-1 
te džiaugti ir tuo, kad susiriu-1 
k imas padarė keletu gražių 1 
nutarimų, kuriuos tikimės ir || 
kitų kolonijų skyriai pikiai f 
užgirs. l|

Visųpiriuct nutarta surengti 
metinę vakarienę, kaip ir pra 
eitais metais, kurios pelnas 
bes skiriamas dviem tikslams:, 
pagražinimui palaidotų JŠv. | 
Kazimiero kapuose Marijonų

j A. H n
BBRNICE PALILUNAS

Gyveno po numeriu 6149 Ko. Waslitenaw Avė. Te. 
• letouas Pro. 9573. Mirė spalio 17 d., 1937 m., 4:35 
vak vak., sulaukus 26 uietų amžiaus.

A. a. Bernice gitiy Chicagoje.
Išliko dideliame nuliūdime motinų, Barborų, po tė

vais Didzeriekaitę, tėvų Pranciškų, seserį Aldonų, tris 
dėdes: Mataušų ir Petrų Palihmus ir jų šeimynas, 
Povilų Didzerieki ir jo šeimynų, krikšto motinų Onų 
Didzeriekienę, krikšto tėvų Antanų Narsutį ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje dėdėnų Marijonų Juzulienę 
ir jos šeimynų ir kitas gimines.

Ji buvo "Lietuvos Vyčių organizacijos Garbės narė.
Kūnas pašarvotas P 

VVestern Avė.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 6834 So.

rė Bronė Paliliūnaitė, L. Vy- kunigų ir brolių; o antra da 
čių didelė veikėja, buvusi ce- Ha — tai auka būsiančiam,

laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 22 d. Iš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimfcno Panelės 
Švč. parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pamaldų bus aulydėta 
į Šv. Kazimiejo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as^dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Sesuo, Dėdės, Dėdėna, 
Krikšto motina ir tėvas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anthony Petkus. Te.’?fonas 
Grovelrill 0142.

A * A 
Marijona Paugienč

(po lėtais lakyčio)
Mirė spalio 19 d., 1937 m., 

10:4 a. vai. vak., sulaukus se
natvės.

Kilo M Šiaulių apskr., Skaie- 
grtrės parap.. Butnųnų dvaro.

Amerikoj lSgryveno 2« metus
I‘all ko dideliame nuliūdime 

du sūnus; Joną ir Petrą, mar
čias Marijona ir Elena, anū
kes: Ona JanuSklenę, Marijo
ną Bevan, kr Kastancija, anū
ką Leoną. brolienę Monika 
Pauglenę ir daug kitų gi mi
nių. Lietuvoje brolienę Ro- 
aailjų Žakienę ir kitas gimi
nes.

A. a. Marijona priklaus^ 
prie Tretininkų draugijos.

Kūnas pašarvotus 6031 VVest 
Roosevelt Road, Clceroje. Te
le tonas Cicero MOO.

Laidotuvės (vyks ^eStadienj. 
spalio 2 3 d. IS namų 3:00 vaL 
ryto bus atlydėta i Sv. Antano 
parapijos bažnyčių, kurioj ir 
vyks gedulingos pamaldos ui 
veliones sielą. Pe pamaldų 
bus nulydėta i Sv. Kasi miero 
kapines.

.NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Marčių*. Ar 
■inkai. KnHInte. ir Giminėm

Laidotuvių direktorius An- 
tliony Zetkus. Tel. Cicero 2109.

it

ntno sekret. Laidojama penk 
tadicnį. Velionė sirgo džiova

Tėvų Marijonų seimui. Šiam 1 
darbui išrinkta komisija, lxv-

pcr 3 metus, paskutiniu lai -itent: Ona Krasauskienė, Sofi- 
ku buvo pradėjus lyg eiti j j* Ališauskienė, Ciprijona- 
geryn ir visi jos draugai, vy- Druktenis, Antanas Bacevi
čiai, laukė jos pasveikitoio. čius ir J. Kulikauskas. Vieta 

Velionė labui daug ir uoliai ir diena bus pranešta vėliau, 
dirbo jaunimo organizacijose,’ Antras gražus susirinkimo

Agentai Sujudo, 
Žmonės Išsijudina

Paiiuosavo Parapiją 
Nuo Skolos

i | Urba FIower 
S 4180 Archer Avenue

|GAMs Mylintiems— Vestuvėm* 
Bankletiuaa — Laidotuvėms — 

PapuoMmaius.
Pbooe LAFAYCTTB

ruošimasisKai prašalėjo 
katalikiškos, spaudos bendra
darbių piknikui, susilaukta 

nutarimas, tai grįžusiųjų iš priteriui© ir paramos. Iš visų 
Lietuva# įšventintų kunigų -- parapijų ateina žinių apie ža- 
Kaziiuiero Vengro ir Vincen- damų talkų.
to Amiriuškos primicijos. Su-į ^v. Petro ir Povilo, paiapi- 
si rink imas pageidavo, kad tos 3°j.gauta 150 pritarimo balsų; 
primicijos įvyktų Marijos Ka ■ Visų Šventųjų parapijoj — 
lneliucse, ffinsdale, š». !W b.; Gimimo Panelės Šve.

! par. — 375 b.; Šv. Kryžiaus 
- 300 K; Nekalto Pra-

1 aidėjimo parap. — 750 b,; Šv. 
Jurgio par. — 500 K; Dieve

o ypatingai vyčiuose, savo 
kuopoje, centre ir pan. L. Vy
čių 21-mųjį seimų 1933 me 
tais rengiant beveik didesnė 
viso darbo dalis krito ant .jos 
pečių. Centro, raštininkės pa
reigas .ji ėjo 3 metus. Pasku
tinį kartų toms pareigoms jįį Ant A Bacevi-,
buvo išrinkta 1934 metų sei-1 pOTsfcaįU . kvie-,PHF
me, New Yorke, į kurį ji vy • iab4.^ sew-HU, kuris
ko jau sirgdama ir gydytojo priimtas ir išrink

savo atstovai: 0. Krasauskienė,
pareigas, nors jau ir ligoninė- g Ališauskienė ir M. Balčiu
je būdama, didžiausia uolu- nįeng
•mu ėjp ir garbingai jas bai- Atstovų atsilankė iš sekan- 
gė. Visų laikų, nors ligos ka »ių kolonijų: 
nkinama, Vyčių organizacijos
reikalu. vis dar rūpinosi it]. “»er°. “ K'asauskieu.. 
veikimu bei laimėjimais do-'1 Ališauskienė, 
mėjosi. Brighton Park

Vyčių organizacija savo uo- vickienė. 
ties narės nelaimę labai atjau
tė ir jai sergant kiek vieno 
seimo metu buvo laikomos už
jos sveikatų mišios. Be to, jų! North S;de — A. Baeevi- 
lankė ligoninėj visi iš arti ir čius.
toli. Praėjusiame L. Vyėi, 23-| Ww(t siJe _ c DruktPnis, 
tame seime visam balsam au-',g KtyŽOTWae> A. Ra.feevk 
tarti pakelti » ( orgamzaei- M Bakienė įr J, Ku- 
jos garbės nares. Ji jau būva iįkauskas.
Chicagos apskr. garbės narė

Susirinkimas didekei apgai
lestavo, kad dėl nekuriu prie

M. Na

Marųuette Pūrk — B. Ne-
narbonis.

L. Vyčių organizacija liūdi 
netekus taip nuoširdžios iv pi
lnai jai atsidavusios narės i r j '^as* ’6 *»®..ai skirtas dvasios 
reiškia savo didžiauatų užvuo- va<^a'< gerb. kum Antanas An- 

k jautų jos visai šeimynai, gi-.MIC., negrįžo iš rytų
rūtinėms ir gautu agiem** jos 

rfpdraugams bei pažįstam i ena.
JL X Mažbikr.,
L. Vyčių Pirmininkas

Roselanctteei^ Dėmesiui

Skelbimai “Classified” skyriuje duodat geriausius 
rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi.

Vantas Battimo - Švariai Deja
FUEL OIL
Greitai pristatome ir garantuojame pflną 
mierą su city sealer saikuotais trokais

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVEHILL 4424

PETRAS STIRBIS

KAGiNAVC, MICH. — Ne
seniai Šv. Jurgio parap. kle
bonas kun. S. Kučas baigė 
mokėti parapijos skolų. Tokia 
žinia parapijonai begalo džiau 
giasi ir linki savo dvasios va 
dui ilgiausių metų.

Šiemet per 40 vai. atlaidus 
pamokslus viako pakviestas 
pranciškonas Jęun. A. Kazlau 
skas. Gražūs pamokslai žmo 
nes dvasiniai]. sustiprino.

Rap,

ŠALTIMIERO BARTKŲ 
tEMTM PER RADIO

Šį vakarų, .būtinai visiems 
reikėtų pasiklausyti “Bartkų

majčių Radio orkestrų. Pro-
1 grama prasidės lygiai 7 
landų. Vadovauja leidėja* P. 
Šaltimieras. Pasiklausykite 
tos programas. Klausytojas.

PASAOUO DIDŽIAUSIAS 
KONTESTAS

$250,000 DOVANOMIS

Apvaizdos par. — 400 b.; Au
šros Vartų par. — 27a b.; Šv.
Mykolo par. — 125 b.; Šv 
Antano par. — 60O b.; Šv.
Juozapo par. — 95 b.; Šv.
Kazimiera par., Chicago Hei- 
glits — 80 b.; Šv. Pranciš
kaus par., Ind. llarbor, Ind.,
- 90 lx; Melrose Park — 65 1 Šeimynos” iš WHFC radio
b.

Iš to matome, kad pritarė 
jų daug ir jų skaičius auga.

Plinta Katalikiškoji 
Spauda

Misi-

stoties 7 vai. Žinome, kad 
Vladas yra labai įsimylėjęs 
į Eienų Bartkaitę, bet neži
nome, kas gali atsitikti, kuo
met Vladas sužinos apie tų 
svetimtautį “švedų,” su ku- 
•riuo Elena grįžo į Ciiicagų 
po atostogų, nepaisydama 
motinos ęsakymo ir su kuriuo 
įvyko, automobilio nelaPmė.

Ši įdomi drama leidžiama 
pastangomis “Standard Fede-

TOWN OF LAKE. 
jų metu č'ia gražiai darbuo
jasi ir kat. spaudos platinto- 
jai. Žinonėų prenumeruoja die
nraštį “Draugų” ir kitus kat.
laikraščius. Štai, “Draugų” 1 rai Savings & Loan Ass’n, 

kuriai pirmininkauja Justinas 
Mackevičius^ žynius lietuvių 
finanserius.

užsiprenumeravo P. Strausas, 
4522 S. Marshfield avė. ir 8. 
Balčiūnas, 4537 S. Heroritage 

ir nedalyvavo, susirinkime, bet1 avė. Taigi, gražus darbas ei- Apart Bartkų Šeimynos,
tikisi, kati jau ateinančiame na šioje didelėj lietuvių ko-; girdėsite ir Šaltimiero žinių
susirinkime tikrai bus. X K kurijoj. fcap skyriaus' vedėjų, taipgi ir Že-

Old Gold kontestas yra di
džiausias kontestas veliamas 

į Amerikoj. Siekia, nuo Atlanti- 
Itos iki Pacifikos ir kiekvienoj 
valstybėj Aanerikoj. Old Go4Į 

į vėl duoda 1000 dovanų suda
lant $250,000. Pirma dovana 
($100,000, ir kitos 999 dovanos 
sudaro $150,000. Vėl jums 
proga laimėti. Koiriesta»s pra
sidėjo pereitų mėnesį, liet dar 
yra laiko įstoti. Įstokit dabai-.

Šiame naujame konteste nė
ra okių mįslių išrišti. Nerei
kia žodynų arba enciklopedijų.

Tiktai pripildykite trūkstan 
čia kalba dykoee vietose pie
šiniuose. Šis kontestas leng
vesnis už pirmų. Mekanikas 
arba paprastas darbininkas 
turi lygių progų su kolegijos 
profesorium.

Nuvykit pas arčiausių ciga
retų dealerį ir įsigykite ofi
cialų Old Goldi kontesto buJe- 

jtinų su pilnais įstatymais ir 
1 kontesto sBattUcmenotnis. Kad 
jūteų dealeris neturi buletinų 
kreipkitės į D%AU6O raštinę. 

' .r , =

OABT, IND- LAIDOTUVIŲ SfBEKTOKCAl 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 690 W. 19«k Ava

NARIAI CHICAGOS^ CICEROS UETUY^ 
LAIDOTUVINĮ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATAIKAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPtrCIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Kurie norės važiuoti į ka
talikiškų laikraščių bendrada
rbių piknikų, spalių 24 d., 
Vytauto darže, prašomi su
sirinkti ne vėliau 1 vai. prie 
Vtmionio nauno, 10742 So. Wa- 
basb avė., kuris nuveš savo 
troku.

Tumonis turį anglių sandėlį 
ir pristato- geros rūšies anglis ' 
žemesnėmis kainomis, uegu 
kitur. Yra duosnns žmogus, 
visur pasižymėjęs stambiomis 
aukomis. Turėtumėm parėtai t i, 
jį. pirkdami anglis- iš jo sa-n- J 
dėlio. L. F.

------------------------ _ ’i

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomiu Povilo

ŠALTIMIERO
KAIMO PKOGAMŲ 18 STOTIES WMF.£. <142* K.) 

Pirmadiesials — nite 10 Iki 10:30 vak vak. 
Penktadieniais — mo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sekmadieniais — mo 9:00 iki 9*30 vai. vak.

%

MATYKITE JI ŠIANDIEN!

HEALTH-MOR

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAU8IA IR DIDSIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIflA

. AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vri Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Henodt^e Avė.
4447 Sootti Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
VAOUVM-OLKANER 

ATLUEKA »2 DARBUS

Išmuša Kandfe, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, • 
HEALTH-MOR ekspertae atvyks pas jtjs dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEAI2TH- 
MOR magikų. šaukite pardavėjų J. F. DANiS, kra». 
t u ve Ron m 61S> 203 NNeu Waba«b Ava., Chicago.

4

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KlMMtkMa nteų Ltatnrh} radio programų Pirmadienio vakarai!, 
10:90 vaL vakaro ii W. H. T. 0. rtotiaa (1420 KJ —

P. MLTDmAJI

S. M. Skite 719 West 18th Street 
Phone MONreo 3377

t i. Zolp
JitozaĮias Endeiki:

1. Ridikas

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5208-5566

IR 4704 So, Weatern A' 

TfiVAS Tel. VIRginia 0883

lackaMczirSn

LnnsviciDS

S. P. Mažeika
L Masalski
A. Petkus

3354 So. Halsted St. 
Phooo BOUIevard 4089

2314 Wes4 23rd Place- 
Phone CANaI 2M5 
SkyrioB 42^44 E. 108 St 

PCLlman 1276
4348 Soi CaUfomia An. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ava 
Phone YARda 1138-1139

3307 Ošnaaiea Ava. 
Ptaae BOUIevard «I3»

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. W eateria Avė. 
Phone GROvehilI 0142
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Naujoji Moterų Sųjungos 48 

kuopa, parapijos bazare pui
kiai pasidarbavo. Tr toliau ža- 

ftį penktadienį vakare, po da darbuotis.
rožančiaus, bus svarbus susi
rinkimas Gyvojo RažančiausĮ
dr-jos. Visi nariai - narės su-| Spalių 18 d. iškifrningai pa
sirinkite. Klebonas kviečia 30 laidotas a. a. Juozapas Poce- 
parapijos vyrų katalikų atei- vičia. Už velionio sielų atlai- 
ti j šį draugijos susirinkimą, kvta sykiu trejos mišios. Kle- 
Tikslą sužinosite atėję. bonas pasakė gražų pamoks-

_______ lų, pats atlydėjo į bažnyčią
ir nulydėjo j kapus.

Sekmadienio vakare, 6:30
™i„ Sv. Antano dr-ji rengia r<‘l5-
jubiliejaus baigtuvių bankie- kiame gilios užuojautos, 

tų. Vyrai ruošia valgius. Na- Prieš porų savaičių buvo 
riai nesirgo per 10 ir 20 me- palaidota velionio žmona, 
tų gaus dovanas. Buvo geri žmonės. ,

Po Cicero Pasidairius

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Tbikryls
DEPARTMENT STORE

2110-14 Cermak Rd.
Mūsų Lietuvaitė Pardavėja

P-lė Anellė Harraonaltė
Patarnaus Jums

Atsineškit šį Kuponą

3

2

S

Mflsų reguliariai 38c
CANNON MAUDYMUI 

ABRUSAI
Miera 
22 x 44 
coliai 19c

a
o

5

■ -t.

Į Cicero daugiau ir daugiau Court. Numatoma dideles nan-
atsikrausto žmonių gyventi. 
Kurie seniau buvo iš Ciceros 
išsikraustę kitur gyventi, da
bar vėl grįsta. Sako, kad Ci
cero yra smagiausia gyventi. 
Čia viskas švari., gražu. Oras 
Cįceroje daug malonesnis, ne
gu kitur.

jo namo “krikštynos”.
A. |)ernadišius yra malo

naus būdo, geras biznierius, 
teisingas žmogus. Ljetuviai, 
eikite pas saviškį anglių rei
kale. Vaitas

Mike Masiliūnas pardavė 
savo biznį — bučernę. Jo vie
ton atėjo naujas lietuvis biz
nierius. Sveikiname. Vėliau a- 
pie jį parašysime.

M. Masiliūnas buvo geras 
biznierius. Ir savo šeimą gra
žiai auRlėja.

Prieš pat parapijos mokyk
lų, 1505 S. 49th Court, yra 
tuščia vieta bizniui. Čia gali
ma įsteigti grosernę, bučernę, 
barbernę arba real estate. Lie
tuviui gera proga.

Penktadienis, sjstlių 22, 1937,

v Tyrai balti su spalvuotais 
kraštais. Nepaprastai sun
kūs.

Tiktai Subatoje, Spalio 23 d.

Moterų Dresės
Vertės iki $3.98
Tiktai Sukatoje

SJ99

Stebėtinas surinkimas. Pada
rytos iš paprastų ir nepap
rastų spalvų crepe — su vi
liojančiomis figūros linijomis, 
su stebėtinomis rankovėmis ir 
kaklo linijomis

Šio sezono vėliausios mados. 
Mieros nuo< 14 iki 22 ir 38 
iki 44.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4553
USlalkom elektrikin) Kabinetą, karfttua lr garo kam bartus: suteikiam 
elektrikinius Ir Svečių masažus; Pagelbėaim Jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais lr sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarnlnkaia

. 1657 VVest 45th St, kampas So. Paulina St

Parke Žolė Dar 
Žaliuoja

Paminėjo Vedybų 
Sukaktį

Vytauto parkas po pastaro
mis dienomis lietaus pasipno* 
šė žalumu. Jei tik bus graži., 
saulėta dienn, piknikauti tik 
rai bus smagu ir linksma.

Biznieriai Duoda Daug

CICERO. — Spalių 17 d. 
suėjo metaL kaip J. Danieliai 
priėmė Moterystės Sakramen
tų. Įvykiui paminėti surengta 
vakarienė šeštadienio vakare 
į kurių buvo sukviesta gimi-C 
nės ir artimiausi draugai, drau 
gės.

Jaunii-ji gražiai pavaišino 
svečius, kurie juos apdovano
jo dovanoinitt^r palinkėjo lai
mės tolesniam gyvenime.

Ten buvęs

Dovanų

Katalikiškos spaudos bend
radarbių rengiamam piknikui, 
spalių 24 d., Vytauto purke, 
Chicagos ir Ciceros biznieriai 
ir prijaučiantieji dumia daug 
dovanų bingo žaidimui. Vi
sos dovanos geros.

z
Pranešimai

Katalikų K 
Reporterių

"s*

Lietuvią Katalikų 
Laikraičių

ir
PIKNIKAS

Vytauto Parke, 115 tarp Pulaski Rd. ir Cicero Are. 
Sekmadienyje, 8palio-October 24, 1937 

Bus Gera Marika — Skanūs Užkandžiai 
Bingo žaidimas — Zuikių ir Kalakutų Gaudymas 

ir kalbos
Įžanga 25c Pradiia 10 vai. ryte

Vardas. . 

Adresas.

Neužilgo parap. salėj bus 
rodoma gražūs judomieji - ka
lbamieji paveikslai iš Lietu
vos.

Motorcikliu Į Floridų

BRIDGEPORT 
vaikinai — K. Kasdaila, 3229 
Lituanica avė., ir A. Šiukž-

. . I da, 936 W. 35 PI., sumanė 
Mūsų klebonas džmuguv... į Rasdai-

kad “snyzens jį apleido.
Sako, smagu dabar pakvėpuo
ti tyrų oru. Šalna, sako, — 
geriausias vaistas nuo “sny- 
zerio”.

MARŲUETTE PARK. — 
Vilniui Vaduoti Sųjungos sky 
riaus susirinkimus įvyks pe
nktadienį, spalių 22 d., po pa- 

-— Jauni Į maldų, parapijos svetainėje.
Visi skyriaus nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. Taipgi kviečiami ir 
nepriklausantieji ateiti ir įsi
rašyti. P. J. Člžauskasla nuo seniai turi motorciklų

ir gerai moką važiuoti.. Abu ------------
tad sėdo ir išvažiavo. Kišenė DIEVO APVAIZDOS PAR. 
se turėjo $30. Į — Svarbus L. Vyčių 4 kuo-

“Draugo” agentas Slieme- 
tulskis žada daryti vajų ka
talikiškos spaudos, ypač ‘Drau 
go’. Labai graži mintis. Ka
talikų Federacijos 12 skyrius 
jam padės. Pasitikėk.

Bevažiuodami pastebėjo, 
kad kelionėje jie daug valgo 
ir dažnai išalksta — turi val
gyti po keturis sykius. O pa 
keliais, roadbousėse valgis 
brangus. Pasiekę Floridą pa
matė, kad veik pusė kapita
lo išėjo. Tad greit leidosi at
gal. Kai dar buvo 200 mailių

Ligonis Juozapas Lapinskas Cbicago8, kišeniuose ,e. 
jau grįsta namo iš Manistec, buv0 80 Su t„5(,iu pil.
Mich., Mercy Sanatorijos m.- l kai karį |aiką gali vg. 
neralinių va,,. Sako, dang ižinoti> bel gu
sveikesnis. Labdarybės kuopa cik|in M Toda tako 
Ciceroje ir Labd. centras da- ,, nan)0 be cen.
vė jam lėšų nuvažiuoti į 'mi
nėtų senatoriją.

Visi stokite į labdarybės da
rbą, o daug vargšų galėsime 
sušelpti.

A. Bemadišius, savininke * 
Grant Works Coal Yard, pa
sistatė naują modemiško sti
liaus namų, adr. 1601 S. 49th

to, alkani, kaip vilkai, bet pi
lni įspūdžių.

Kelionėje išbuvo 8 dienas.
Vietinis

Vietoj Paukščių, 
Giedos Choras

Paukšteliai giesmininkai jau 
yra apleidę mū3 miškus. Už 
tat, Vytauto parkp per kat

NaUjaS KonteS~1 spftu^os bendradarbių pikni
ką spalių 24 d. skambės gra
žios dainos Šakar-Makar cho
ro iš Roselando.

tas Eina Pirmyn
NĖRA JOKIŲ MĮSLIŲ 

IŠRIŠTI

; Pasinaudokit šia proga, sutaupysit 25c — išsikirpk š) 
Raporterių tikietą, su kuriuo galit įeiti į Raporterių Pikniką 
spalio 24 d., Vytauto Parke.

Eutuziazmas apie naujų Old 
' Gold š250,000 kontestų smar- 
| kiai kyla. Dar yra laiko įsto
ti į šį kontestų. Tik pamąsty- i 
kit: $100,000 pirma dovana, ir j 
999 kitos dovanos sudarant 
$150,000. Mes patariame savo 
skaitytojams, jei dar neįsto
jote į kontestų, tai padarykit 
tų dabar. Dar yra laiko lai
mėti turtą. Nereika jokio auk
što mokslo. Darbininkas arba 
profesorius turi lygių progų 
laimėti turtų. Nėra jokių mįs
lių išrišti.

Kontestantas tiktai turi 
pripildyti trūkstančių kalbų 
piešiniuose. Tiktai nuvykit 
pas artimiausių cigaretų dea
lerį ir įsigykite Old Gold Ci
garetų buletinų su pilnais į- 
statymais ir kontesto Smulk
menomis. Jei dealeria neturi 
šių buletinų, kreipkitės į 
DRAUGO raštinę. pk.

Beje, piknike dalyvaus ir 
šokėjai: G. Brazaitytė, E. Ok 

I sas ir G. Sakalauskaitė.

CRANE COAL COMPANY.

PRANEŠIMAS!
Illinois Mnat Martet naujoj vietoj

!

Illinois Meat Market bti- 
černė, kurios vedėjas-savi- 
ninkas yra Kazimieras Bū
ras naujoj vietoj —

1858 West 47th St.

Tel. Laf. 2409 atsidaro 
šiandien, Sjpaliu 23 d. Ati
darymo proga daug gerų 
bargenų ir įvairiausių pa
sirinkimų.

Liet. Istorijos Kursai

Primenama, kad šiandie Au
šros Vartų par. vr.’rare po Ra 
žančiar-s įvyks paskaita apie 
Lietuves praeitį.

CLASSIFIED
Vfannnt statyti sau naują nao 
ir pzrtaiavti seną, paSankite ?

JOHN VILIMAS 
Contiactor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

PARDAVIMUI NAMAI

pos susirinkimas įvyks šį va 
karą, spalių 22 d., 8 vai., pa 
rap. mokyklos kambary. Visi' 
nariai prašomi susirinkti.

A. Pikietlytė, k p. rašt.

AVEST SIDE. — Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Paš. klu
bo susirinkimas įvyks sekm. 
spalių 24 d. 1 vai. po pietų, 
W. Neffo salėj, 2435 So. Lea
vitt str.

S. Baranauskas, kl. koresp.

atidaryta IŠTAISYTA 
GATVĖ

\akar atidarytas Persbing 
road (gatvė) tarp Ilalsted ir 
Ashland gatvių. Seniau ten bu 
vo skerdyklų perkasas. Gatvė 
ištaisyta valstybės lėšomis.

1938 METŲ 
“DRAUGO” KALENDORIAI

JAU GATAVI
Gražūs lietuviški kalendoriai, su 
visomis šventėmis. Kiekvienas 

menuo 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. Chicago, III.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
S vete rių Krautu
vė Atdara Kas 
Diena Ir Vaka- 
raisi — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
OONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokias medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump ......................... $6-00
Mine Run .’......... 5 75
Egg ........................... 6-00
Nut ........................... 6-00
Screenings (Indiana) 5-00

PIRKIT DABAR! t KAINOS
ORF.ITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIESTE IR"
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975

1O7S7 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosemėn, tiktai 
$8990.00. Lengvi Išmokėjimai. Biz
nį lr visų Įrengimą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 St., Iawrence Avė., 2 fle
tų — 5 kambariu mūrinis namas, 
3 karų. Šilto vandens šildomas ga
radžlus — I. C. transportaclja, tik
ini $7900.00. $1500 cash, balansas
Išmokėjimais. Tirmas aukštas dy
kai. Atsišaukit:

P. Q. MAURER & CO.
10323 So. Michigan Avė.
, Tel. Pullman 2220.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy. 
kitę;
“Draugas," 2334 So. Oakley Avė. 
Boi No. GI09.

PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuve. Namas 35x128 
pėdų... Išrenduotas kaipo tavernas, 
kambariai viršui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatvės. Tele
fonuokit savininką:

Rrookfleld 58 63.

PARDAVĮMl’I RAKANDAI
Pardavimui , pigiai veirtotl naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus' arba 
po vieną, Atsišaukit: 3357 Lituanica 
Avė. (Krautuvėje).

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato- 
giausia V algy k la 

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

Katalikiškų laikraščių 
raporterių diena spalių 24 
d., 1937, Vytauto Parke. 
Visus kviečiame paremti 
savo atsilankymu. įžan 
tikietus įsigykite išanks

jmtk
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------------- —“---------^1
JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲ

RANGE OIL
Vandens Baltumo — Nesmirda — švariai Dega — Lygus
PRODITKTAS DIDRIAUSIO FU ET, OIL RAFINIRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES OREITAI PRISTATOME IR GARANTUOJAME PU,NU MTF.RĄ 
SU CITY SKAI.F.R APMOKYTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUR PEČIAMS AAI'KITE

CANaI 2020

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

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS AILDYTUVAMS

Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 
Stambios perkant 5-kls Tonus ar daugiau.


