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Sveikiname rytoj invykstantį Liet. Vyčių seimelį!
ASIURAI RADIKALAI VIENI PASKUI 
KITUS PASIDAVĖ NACIONALISTAMS

Y • , v
Dalis stambiųjų radikalų suspė

jo pasprukti iš Gijon
GIJON, Ispanija, 22. — As- 

turijoj ir visoj Oviedo pro
vincijoj šiandien kone visos 
radikalų ginkluotos grupės pa
sidavė narsiąjai nacionalistų 
kariuomenei.

Dar neseniai pasidavusieji 
radikalai traukdamies nuo be
siveržiančių nacionalistų nai
kino savo patrankas, karo me
džiagų ir viską, ko neįstengė 
paimti su savimi.

Šiandien gi išlikusius visus

savo ginklus ir amuniciją su
dėjo nacionalistams.

Čia pripažįstama, kad dau
geliui radikalų stambiųjų, va
dų prieš keletą dienų pasisakė 
pasprukti laivais į Prancūziją. 
Užsilikusieji gi pakliuvo naci
onalistams.

Tarp suimtųjų yra ir Gijo- 
no diktatorius anarchistas Be- 
larmino Tomas. Nacionalistai 
jį pasiuntė į Santanderą 
ten uždarė kalėjimam

ir

SEIMELIS BUS AUSROS VARTŲ PAR. 
SALĖJ; PRADŽIA 3 VAL.

Dalyvaus konsulas ir svečiai 
iš Lietuvos

Chicagos ir apylinkių lietu
vių visuomenė yra susidomėju
si L. Vyčių seimeliu, kuris bus 
rytoj 3 vai. Aušros Vartų pa
rapijos salėj. Į seimelį laukia
ma atvykstant ne tik dabarti
nius IVyčių veikėjus, bet ir ve
teranus. Pažadėjo atvykti Lie
tuvos konsulas p. P. Dauž- 
vardia, taip pat buvęs Lietu
vos katalikų jaunimo laikraš
čio “Pavasario” redaktorius

kun. dek. F. Kapočius. 
Dienotvarkėje numatyta:
1. Malda ir pagerbimas a. a. 

Bronės Paliliūnaitės.
2. Registracija ir sveikini

mai.
3. Rinkimas prezidiumo.
4. Raportai.
5. Nauji sumanymai.
6. Rinkimai apskrities valdy 

bos.
Pasibaigus seimeliui vaišės,.,

Aiglijos gudrybe - vengia pirmyhes 
M prieš japonas

LONDONAS, spal. 22. — 
Anglijos ministeris pirminin
kas Neville Chamberlain par
lamentui išaiškino, kad Brita
nijai labai neparankūs japonų 
žygiai Kinijoje. Tačiau An
glija atsisako vadovauti kovai 
prieš japonus. Ji šią “garbę” 
paveda Amerikai ir pageidau
ja, kad Amerika tuo užsiimtų.

Ministeris pirmininkas at
virai pažymėjo, kad Anglijai 
neparanku ir yra pavojinga 
turėti nesutikimus su Japoni
ja. Kas kita yra Amerikai, 
kuriai Anglija galės padėti.

Chamberlain toliau pareiš

kė, kad siunčiama į Briuselį 
devynių signatarinių valstybių 
konferencijon Anglijos dele- 
gamje-įpareigota •'tau nekelti
jokių prieš Japoniją bausmi
nių sankcijų. Tokias sankcijas 
teiškelia Amerika, arba kitos 
kurios valstybės. Anglijos de
legacijos pareiga vien dirbti 
už taikos ir ramybės grąžini
mą Tolimuose Rytuose.

Taip iš pat pradžios buvo 
numatyta. Tegul įAmerika svi
lina pirštus. Naudotis kovos 
vaisiais Anglija yra pirmuti
nė. Bet vesti kovą — ji yra 
paskutinė ir tegali tik padėti.

KAS RASTA PALIKTAM AUTOMOBILY
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CHICAGOS PRELATAS = =- '=: -~= -
PASKIRTAS VYSKUPU

X

Dancige įsigalėję indai panaikino ir 
, centro partija

LYNA^ spal.

GYVENTOJI! SURAŠYMĄ IŠTRAUKTAS PRIEŠ KU
NIGI SKUNDAS DĖL IŠ

PAŽINTIES PASLAPTIES

BRITAI PATYRĘ APIE SO-i KATALIKŲ MISIJOS RA- 
V1ETŲ GINKLAVIMOSI I GINAMOS KOVOTI PRIEŠ

KOMUNIZMĄ
LONDONAS, spal. 22. — 

Britanijos karo laivyno sluok
sniuose gauta patikimų prane
šimų, kad sov. Rusija galingą
ja jūrose. Sakoma, ji turinti 
jau daugiau kaip 150 povan
deninių mažo tonažo laivų, iš 
kurių apie 50 yra Vladivosto
ke.

Vadinasi, Maskva turinti 
tiek povandeninių laivų, kiek 
neturinti nei Anglija, nei kita 
kuri valstybė.

Britai randa, kad maži po
vandeniniai laivai bolševikams 
yra labai parankūs. Sako, bol
ševikai visą Rusiją baigia va
goti perkasais, sujungdami 
jais didžiąsias upes. Girdi, 
maži povandeniniai laivai te
gali būti be didelių sunkumų 
kilnojami perkasais ir upėmis 
iš vienų jūrų į kitas.

Britai taip pat patyrę, kad 
sovietai dirbdina keletą dide
lių karo laivų.

ROMA, spal. 22. — Tikėji
mo Propagandos kongregaci
jos sekretorius arkivyskupas 
Celso Constantini kalbėjo gau
singam kardinolų, prelatų ir 
misionierių susirinkime, įvy
kusiam Grigoriaus universite
te. Arkivyskupas ragino misi
onierius energingai kovoti 
prieš komunizmą, kurs visur 
su savo bedieviška propagan
da skverbiasi, o paskutiniais 
metais net misijų sritis ištin
ka.

Anot arkivyskupo, išpradžių 
bedieviškas komunizmas siau
tė tik Europoje, paskiau jis 
persimetė kai skėrių rykštė į 
misijų kraštus.

Komunizmas, sakė Jo Eksce 
lencija, nėra kas kita, kaip tik 
prieškrikščioniška misija, ku
rios priešakyje yra velnio mi
sionieriai.

Futbolo rugtynėse Notre Da
ine tikisi nngalėti “Navy”.

BERLYNAS, spal. 22. — 
Nacių policijos viršininko Dan 
cige įsakymu tenai uždaryta 
ir panaikinta katalikų centro 
partija. Dabar Dancige, lygiai 
kaip ir visoj Vokietijoje, liko 
tik vienų viena nacių hitleri
ninkų partija.

Vyskupas elektas prelatas 
E J. McGuhmess.

Iš Romos gauta žinia, kad 
Šventasis Tėvas Pijus XI Chi- 
oagos prelatą E. J. McGui- 
nness, Katalikų Bažnyčios 
Plėtimo draugijos viceprezi
dentą, paskyrė Raleigh, N. C., 
vyskupijai vyskupu.

Prelatas McGuinness yra 
47 m. amžiaus. Chicagoj gyve
na nuo 1919 metų. Tais me
tais jis atvyko iš Philadelphi
jos sekretoriauti minėtoj drau 
gijoj. 1925 metais jis paskir
tas draugijai generaliniu sek
retoriumi, o 1029 metais - 
Popiežiaus naminiu prelatu.

iVyskupag elektas Raleigh 
vyskupijoje užims vyskupo 
W. J. Hafey vietą. Pastara
sis paskirtas vyskupu koadju
torium Scrantono, Pa., vysku
pijoje.

NEPATENKINTI MAJORO 
SUMANYMAIS

Čia kaibanra, kad netolimoj 
ateityje diktatorius Hitleris 
Dancigą, iš naujo sujungs su 
Vokietija. Kol kas lenkai Hit
lerio šiam žygiui stato kliūčių. 
Bet ir jie bus paveikti. San
tarvės valstybės vargiai prie
šinsis.

MILIJONO DOLERIŲ VER-, ORGANIZUOTŲ DARBI-
TES STOVYKLŲ PASTA

TAI NIEKAIS NUĖJO

NEW ,YORK, spal. 21. ~ 
Orange ir Sullivan pašlaičiuo- 
se prieš keletą metų šalies vy
riausybės lėšomis pastatytos 
keturios stovyklos vertės apie 
vieno milijono dolerių ir jose 
įgyvendinta apie 3,000 jaunų 
darbininkų, priklausančių CC- 
C. Šie jauni vyrai dirbo pily- 
mus Wallkill paupin, kad šios 
upės vandenis sulaikyti nuo 
išsiliejimų.

Nebaigus darbo pereitą pa
vasarį visos keturios stovyk
los apleistos, jaunieji darbi
ninkai šūktelti į kitas CCC sto
vyklas, o darbus baigti paves
ta privačiam8 kontraktoriams. 
Paskiau visos keturios stovy
klos parduotos vienai namų 
griovimo įmonei už 6,000 dol. 
Ši įmonė, pigiai parduodama 
stovyklų statybinį medį ir ki
tokią medžiagą, žeriasi didelį

i pelną.
Kai kurių Chicagos miesto! Aplinkiniai ūkininkai džiau-

dalių piliečių organizacijos 
reiškia nepasitenkinimo mies
to majoro planais gerinti mie
ste susisiekimus.

Pažymi, kad majoras dau
giausia rūpinasi tik paežerio 
ir biznio centro gerinimais ir 
pagražinimais. Kitos miesto 
dalys jam nerūpi.

giasi gavę progos pigiai įsigy
ti statybinio medžio. Bet ir 
stebisi šiais pačios vyriausy
bės vykdomais eikvojimais.

ROMA, spal. 22. — Italai 
fašistai šiandien iškilmingai 
minėjo Ispanijos nacionalistų 
laimėjimus.

NINKU VADŲ TAIKOS 
DERYBOS

WASHINGTON, spal. 22
- Ateinantį pirmadienį čia 

Amerikos Darbo federacijos 
vadai pradeda taikos derybas 
su CIO vadais. CIO priešaky- 
je yra angliakasių unijos pre
zidentas J. L. Lewis.

MASKVA. — Įvykusį šį
met gyventojų surašymą visoj 
Rusijoj, Sibire ir kitose sovie
tų valdomose dalyse Stalino 
vyriausybė rado .netinkamu. 
Pranešta, kati artimoj ateity
je bus įvykdytas kitas surašy
mas (cenzas).

Stebėtojai’ pažymi, kad su
rašymas todėl netinkamu pri
pažintas, nes rasta, kad dide
lis daugumas gyventojų pasi
sakę tikinčiais Dievą, išpažįs
tančiais religiją.

Prieš surašymo vykdymą 
Kremliuje buvo manoma, kad 
bolševikų valdomi plotai jau 
pakankamai išdievinti ir spė
ta, kad nežymus skaičius pasi
sakys nž religiją. Pasirodė at
virkščiai.

Gavusi šiuos neginčijamus 
davinius Stalino vyriausybė 
tuojau sukėlė “valymą” — 
raudonąjį terorą. >

Patirta, kad Lewis nuspren
dęs susitaikyti su AmerikoB 
Darbo federacija, bet nežinia 
kokiomis sąlygomis. CIO, sa
koma, susiduria su rimtais ne- ITALIJA DALYVAUS BRIU 
pasisekimais ir numatomas iš-'SĖLIO KONFERENCIJOJE 
irimas, jei nebus padaryta 
taika.

Be to, šalies administracija 
reikalauja organizuotų darbi
ninkų solidarumo. Nesutiki
mai kenkia naujosios santvar
kos vykdymui.

ITALIJA LAIKOSI SAVO 
POZICIJOS

LONDONAS, spal. 22. — 
Nesikišimo komiteto posėdžio- 
se Italija laikosi savo pozici
jos Ispanijos klausimu.

Jos atstovas pareiškia, kad 
valstybės pirmiau turi pripa
žinti Ispanijos nacionalistus 
kariaujančia puse, o paskiau 
savanoriai dalimis iš ten bus 
ištraukiami.

ROMA, spal. 22. — Italų 
spaudos ministerija paskelbė, 
kad Italija dalyvaus Briuse
lio devynų valstybių konferen
cijoje, kurioje bus| svarstomas 
japonų kinų konfliktas.

TRAVANCOSE, Indija, 
spal. 22. — Iškeltas teisme 
skundas prieš Šy. Juozai o 
parapįjos-kan. Paul. dėl jo 
sisakymo išduoti išpažintie 
paslaptį ištrauktas.

Policiniai autoritetai parei- 
škia, kad skundas ištrauktas 
tik dėl to, kad vagystė įvyku
si prieš trejig metus.

Auto ritėtai toliau pažyn i i. 
kad kunigo teisinimasis neg i 
būti pripažintas teisėtas, I 
dangi Indijos Įstatymai nepri
pažįstą ir neapdraudžią išpa
žinties paslapties.

Kaip jau buvo pranešta, va 
gilius buvo išpažinties pt * 
kun. Paul ir prašė kunigo vog
tų daiktų dalį priimti ir grą
žinti savininkui. Kunigas suti
ko ir grąžino.

Policija tuojau prikibo 
prie kunigo ir reikalavo, kad 
jis pasakytų, ką daugiau ži
nąs ryšium! su vagyste. Kuni
gas atsakė, kad reikėtų ir mir 
ti, jis negali išduoti išpažin
ties paslapties.

Dėl to patrauktas teismam 
Pagaliau autoritetai susiprato, 
kad tai tuščios jų pastangos.

PERŠOVĖ ADVOKATĄ IR 
PATS PERSIŠOVE

Richąrd Lunk, mėsininkas, 
131 N. Ogden avė., vakar per
šovė advokatą A. M. Ehrlich 
jo ofise, 64 W. Randolph gat., 
ir patsai nusižudė.

PASITRAUKĖ Iš VIETOS

Atsistatydino senatvės pen
sijų Illinois valstybėje virši
ninkas J. H. Andrews.

RAGINA KARIUO/ 
SULAIKYTI JAPONU

NANKINAS, spal. 22. 
Kinijos diktatorius gen. 
kaišekas paskelbė atsišat 
šiaurinei kinų armijai. Jis 
drąsina ir ragina armiją su 
laikyti japonų veržimąsi, ypa< 
Sausio provincijoje.

ORAS
CHICAGO SKĖTIS. 

Šiandien debesuota ir 
karnai šalta.

Saulė teka 6:12, lėk 
si 4:56.
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Sesuo Gabrini

Netrukus Šventasis Tėvas beatifikuos 
• Motiną Gabrini, fevč. Jėzaus Širdies vienuo
lijos įsteigėjų. , j | Į j

Šios garsios vienuolės beatifikavlmo įvy
kiu domisi ne tik katalikai, bet visi šio krar 
Što krikščionys. Mat, Sesuo Gabriai bus pir- 

.nioji Jungtinių Amerikos Valstybių pilietė 
ir pirmutinė chicagietė Šventojo Tėvo pakel
ta į palaimintųjų skaičių. ,

Pirmieji žingsniai prie sesers Gabrini 
beatifikavJmo buvo padaryti l£)l3 metais Chi
eagoj, kuč ji darbavosi ir ilgiausia gyveno. 
Nuodugnus još gyvenimo ir darbų ištyrimas 
parodė jų esant verta beatifikuoti. Antras 
žingsnis buvo daromas 1933 metais Romoje. 
Trečias ir paskutinis aktas vykdomas šiomis

•liekomis Romoje. '« ,
Motina Gabrini mirė Chieagoj 1917 m. 

Chicagiačių širdyse ji paliko neišdildomų 
atminimų. Jbs dideli darbai ir tikrai pavyz
dingas, šVėntas gyVeflimas amžinai pasiliks 
žmonių mintyse.

Įteikia žinoti, sesuo Gabrini buvo kilusi 
iš aukštos kilmės ir turtingos šeimos. Ta
čiau ji viskų metė, kad pasiaukoti neturtin- 

ir varguolių gerovei. Dėl to ji visų 
savo gyvenimų buvo vadinama “imigrantų 
šventąją”. Jos įsteigtoji vienuolija, kuriai 
ji pati vadovavo, greitai prasiplatino Siau
tės it Pietų Amerikoj, tarpiai Europoj ir 
Kinijoj. Ji steigė ligonines ir mokyklas. Dvi
iš jos įsteigtų ligoninių yra Chieagoj.

Ir dėl to, kaip teisingai pažymi “Herald 
and thtaminer” redaktorius, “Motina Gabri
ni yra užsipelniusi vietos šventųjų tarpe. 
Nedaug tėra moterų, kurios būtų vedusios 
švehtesflį už jos gyvenimų”.

što nesurado. Iš to aišku, kad čia neina 
klausimas apie organizacijos tinkamumą ar 
netinkamumą, bet apie paprastą niflsų ar 
apsileidimą, ar nesugebėjimą, ar kas nori 
panašaus. Tiesa, turime nemaža lokalinių or
ganizacijų, duug chorų, bet to toli gražu

Misijų švente
Misijų reikalas yra labai Į aukojamos Dievui, kad išpra- 

artimAa ftv. Jėzaus ftifdžfaij Sius misijonieriams pesiseki- 
Viešpdties įsakymas Apašti- mo. Tos dienos pamokslinin-

Sunka’ piXhV7i»8 Ajnerikos "lietuviŲ1 *>“»;>: "Eidami į vis? kai skelbs tikintiesiems migi-
' pasaulį skelbkite Evangeliją 
visam sutvėrimui. Kas įtikės 
if bus pakrikštytas, tas bu?
Išganytas' o k$š neįtikėk, fetS- 
pasmerktas”. Tai vienai a iš

katalikų judėjimui. Reikia nacionalinės, cen 
tralinės organizacijos, kokių turi Lietuva* 
Vyčiai.

Tad, rytoj šUvažltiokime į L. Vyčių sei
melį ir prisidėkime išjudinti šių inflsų jau
nini o organizacijų taip, kad jbs skyriai at
sirastų kiekvienoje lietuviškoje parapijoje. 
Vyčių vadams linkinio gerinusio pasisekimo 
jų kilnhloše užsimojimubse.

jonierių darbus ir aiškins mi
sijų tikslą. Tos dienos pamal
dų metu bus renkamos aukos 
tolimuose kraštuose dirbančių

Mūsų Bendradarbiai

--------------- --  __ ..___ __ misijonierių išlaikyihui. (Kai _ ______ __ _________ _
kiaušių Kristaus įšakytpų.' kuriose diecezijose pasklriAus SVIETĄ PASIDAIRIUS 

ftiuo atžvilgiu negalėjo bGti' kita diena tų aukų rinkimui) 1 " ~
jokių nesušiprUtlnų tarp ūpe-'Draugija Tikėjimui Fiat.Ibi! Bost°1n0 Hetuviškų ciHlistų 
Stalų. Kristufe jaorėjo, kdd jie'skiria tas rinkliavas if dslllfcd ■ pranešė tavo ta-

Dįenraštis “Draugas” jokiu bfldu nega
lėtų išsilaikyti, jei neturėtų bendradarbių.
Bendradarbiais mės vadiname ne ilk tuos,
kurie dažniau ar rečiau straipsnių parašo, ___
bet korespondentus, agentus, laikraščio iŠ- ga(ja stengėsi

skelbtų Jo mokslų visiems, ne 
tik vieniems žydams. Kristaus 
Bažnyčia tik ir taip suprato 
ir teaiškiho tuos Jėzaus žo
džius per visus amžius. Jbs 
misijonieriška dvasia vistu* į- 
steigė naujas ty&Žhyėias if vi-

Mandelio štore, Čikagoj, bfl- 
Vb Lietuvių Dailės Meno pa
roda. Vierift gazieta rašo, kad 
aplArikitfe parodų Elebnor Jfe- 

aukas tarp visų” misijonierių. !VOr^1!:ins įvažiuojąs į Ka- j wett, meno ir dailės kritikė iš 
Toji draugija tą darbą dirba «ad* ~ Pamokinti t<n savo (Chieago TribUliė, pripirko

- į _ loVt/vnuvn^aibo urtvėt I lia+riTri&lm llnriuorviiper 75 metus ir turi sv. levo 
užtvirtinimą. Ji Sumaniai tą 
darbų veda ir yra verta re- 
mimo.

nešiotojus ir visus rėmėjus. Kuo daugiau to 
kių bendradarbių laikraštis turi, tuo jis yra 
turiningesnis ir plačiau skaitomas.

Dienraštis “Draugas” turi gausingų be- 
ndiadafbių ir bičiulių būtį. Jie yra sutarę 
suvažiuoti rytoj į Vytauto daržų, kad arčiau 
sdsipažinti, pasitarti apie tolimesnius dar
bus ir paviešėti. Dėl to kviečiame visus bent 
trumpų laikų rytoj pabūti su katalikiškos 
spaudos darbininkais ir platintojais. Kas lig
šiol nesijautė esąs “Draugo” artimesnis be
ndradarbis, prašolne atvykti pas mus, susi
pažinsime, vieni kitiems padėsftne, bendra
darbiausime.

Tiesa, ryt yra nemažai kitokių paren
gimų, tarpe jų Vyčių seimelis, bet prie gerų 
norų galėsime keliose vietose dalyvauti.

čių jų skaičių. Jbs ndsijOUh* 
fiai pasiekė tolnUiMflshfs, kur 
ščiausins ir šalčiausius pasau
lio kraštus. -

Tamsta, brangus skaityto
jau, turi tikėjimų tik kurių 
nors misijonierių triūso dėka, 
kurie skleidė ’JėžauA Evange
lijų lygiai tuo pačiu būdu, 
kaip apaštalai Petras ir Po
vilas pirmuose amžiuose. Mū
sų Bažnyčia niekados neuž 
miršo to Kristaus įsakymo: 
“Eikite tat if mokykite vi
sas tautas”. Tos misijonieriš

tavorščitis munšainą virti, lietuviškų koriservų.
Štai, jo paties pavieskd til- Daugelis dabar nežino, kas, 
pūfi “K.”.* ištikrųjų tėh buvo: merio, dr

‘ ‘ — Gavau paviestką, kad ar konservų paroda, jei ttie- 
Su tikinčiųjų pagalba td'raidavei reikia vykt į Vini-’no ir dailės kritikė pirko 

draugija pajėgia išsiųsti tris pegą. Rašo, reikalas yra toks: ne paveikslų, ale konservų, 
milijonus dolerių kasmet j m-į daba r pas juos tenai labai

įnėjo niadon-' munšainas da- Maskvos priemiesty prie
___ w___ -_.o_ ________ ryt, ale jie nemoka jį pada-'sienos pastatyti Stalino pa-

dotnėri protestonus, kurie kas-1 ryt kap reikia. Kaip tik pra-'smerkti sušaudymui. Kareiviai 
' ttiet suaukoja 40 milijonų uot įdeda brogą virinti, tai pa- stovi ir nieko nedaro. Prisė

tai, brangus skaitytojau, .sidaro tiktra pavietrė. Poli- kęs prie jų komendantas su- 
prisidėk prie kilnaus darbo:'cija tą smarvę tuoj užuodžia lakąs

sris misijas. Bet tai tik mūza 
auka misijoms, jeigu imsiui

malda arba aukomis. Kristų?.ir suspoilino visų biznį. Sako,' TavoršČi, dėl ko jūs ne-
ir Misijų Karaiiehė Marija, jie trajiuo dėti į brogą ir ma- šaunat!
gausiai už tai atlygina. Į korkos, ir mėlynojo akmenė- — Hm..., — atsakė vienas 

Misijų kuopa, Hinsdale, HL (lio, ale vistiek smirda, ir ga- į kareivių, — nes nežinome tik- 
na. Taigi jie nori, kad aš nu
važiuočiau t. ir pamokinčiau turėtų sušaudyti, 
juos,, kaip reikia padaryti ge- Į ■ . ,

rai ar mes juos, ar jie mus

’kos dvasios apsireiškimas mu-

Apie Anglijos Kataliką Spaudą
. įsteigė.

vienas bendradarbis apie“XX Amž.”
Anglijos Katalikų Spaudos būklę tarp kitko 
rašo:

Be

| Misijonienai tolimuose kra 
.štuose vykdinA Kristaus įsa- 
[kyiną dirbdami tarp svetimų-

Visame pasaulyje yra dau 
giau kai 1000 milijonų pago 
nų, kurie laukia riiišljonierių 
atvykstant. »

rą naminį tranką, kad polici- Ona visai pasibaigė, 
ja negalėtų užuosti.” į Onos nebegalima pažinti: ji

Reikia pasakyti, kad cicilis- suvargus ir išblyškus.
tai aut munšaino virimo yra 
tikri ekspertai.Amerikonų misijų lauke yra 

621 kunigų, 825 vitemrilių, 131 
broliukų.

______ _ Lietuviški balšavikai Alne-
Praeitais metai, visas ka- rike “k» J"*“* drttovott

tuti ir iSsiŽad6da‘ni UlikBta. pasaulis suauaojo T*.*“* *»«»>*

“Catholic Times” (50,000 skaitytojų). $avo 
dienraščio įbes neturime ir greitu laiku ne
manome turėti. Viena, dėl to, kad toks dien- . v
rdštis mūsų sąlygomis tegalėtų išsilaikyti tu- l^011^8** ^non®s> rt) u" 
rėdamas tiktai 1 milijoną skaitytojų, o tokio Jmisijonieriams tenka dir- 
skaitytojų skaičiaus, bent dabartiniu metu,1 Rti, patys neturi užtektinai 
'mes negalime tikėtis. Tiesa, jei toks dienraš-' maisto, tad kaip jie išlaikys 
tis būtų politinis, galėtų lengviau išsilaikyti.'dar ir uolųjį misijonierių. Mi- 
Tačiau politinį katalikų laikraštį leisti ga-1 sijų darbininkams todėl teh 
lėtų tik politinė katalikų partija, kurios vie- ka laukti pagalbos iš pašau

patogumų. Nevisada jie gali per Draugijų Tikėjimui Pla- ,baJsas* Stovintieji arčiau bal- 
užsidirbti pragyvenimui, kaiįi tinti (Society-For.The Propa-'^vik^ ^t gi, »aĮo, kad tai 

gation of Faitfc) tik 3 mui- ne J^nuolių, ale Šla

jomis dol.
tekdavo šv. Pdvilūi misijų ke-

Oha eiba pas daktarą.
— Valgyti aš nenoriu — ne

galiu nei skaityti, nei dirbti, 
vis mano mintys, kažkur kitur 
lekia — naktį negaliu užmigti 
— ir ką aš tdriti daryti, pone 
daktare f

a — V at
sakė daktaras.-

lino balsas. Esą, Stalinas kas 
________ dien iš Maskvos leidžia didės-

Mlsijtuiierisi pr«So tik Ji "i bals* «elbėti « nu0 nePrie- 
1 dien? savęs išlaikymui ir ,nl- 'telili, ‘ick atsirado
sijų darbuotei. Kadangi visadi dai bininkų rojuj, kad nė

Besirūpinant Jaunimu

Rytoj įvykstantis Lietuvos Vyčių Chi
cagos apskrities seimelis duoda progą vieną 
kitą žodį parašyti bendrai mūsų jaunimo 
klausimu. Mūsų dienraštis, berods, niekuo
met panašių progų nepraleidžia, nes jo re
daktoriams jaunimo reikalai labai rūpi. Jie 
norėtų, kad tas progas sunaudotų Visi rtiūsų 
veikėjai ir rimtai pasvarstytų tikrai proble- 
matingą Amerikos lietuvių jaunimo klausi
mą. Būt gera, kad Chieagoj ir šio miesto 
apylinkėse gyveną Veikėjai atvyktų į Vy
čių seimelį, kad valandėlę, kitą praleisti su 
inflsų jaunimu, kad jam ir patarti ir pri
tarti, kad jį paakstinti stipriai laikytis ir 
katalikybės ir lietuvybės idealų. '

Visi gerai turime žinoti, kad mes iŠ jau
nimo tiek galime laukti ir tikėtis, kiek mes 
jam padėsime susiorganizuoti, išsiauklėti, 
friprasti prie visuomeniško veikimo, pamilti 
•ato tautą, tėvų kalbą, tradicijas, kiek ir 
kaip jį globosime, kiek jo Veikių remsime.

ftieks negalėtų mums rimtai primesti, 
ligšiol nesirūpinome jauninu. Juk tani

Ikslui statėme prie parapijų mokyklas, stei
gime ir užlaikome ankstesniąsias mokyklas? 
Išdaryta labai daug. Dėja, permažai rūpi- 
riimės iš mokyklų išeinančio jaunimo ofga- 
nkavimu ir pačiose mokyklose penmažai pra- • 
tiname mokinius prie visuomeninio darbo. 
Net sarmata ir sakyti, kad tokia mūsų vi
suomenė, kari išlaiko 130 parapijų, neturi 
nė vienos tikrai stiprios ir gausingos lie
tuviškos ir katalikiškos jadnimo organizaei*
Hl'. . .

Lietuvos Vyčių organizacija, gyvavusia 
per šimtmečio ketvirtį, daug nusipelnusi, vis 
di^lto neisaugo į gausingą organizaciją. Jei 
kam ji netiko, galėjo kitą jaubilno orgflnl- 
Mtclją įsteigti lr ją išauginti. Tačiau kitos’ 
neatsirado. Vadinas, Vyčiams rimto prlekfli-

pasauly yra 77,438 misijonie
rių, tai reikėtų $28,264,870 ka 
srnet jų išlaikymui.lionių žmonių. Jie ir turi tei

sę lankti tos pagalbos, nes --------
dėti prie tikėjimo skleidime, j protestonai kasmet suineia 
tikintieji turi pareigos prisi-1 $40,000,000 savo misijonieria 
dėti nors ir netiesioginiu būdu. ms svetimuose kraštuose.

ningos dar neturime. Tačiau, antra vertus, 
katalikus nesunkiai aptarrinuja ir hekatali- 
kiniai dienraščiai. Baugelio jų redakcijose 
sėdi mūsų žmonės — katalikai, kurie kata
likų interesus visuomet apgina, o kai kada 
net veda pozityvi? katalikybės propagandų.
Didele musų laime yra ta, kad religija apskri-, . . ,M1 .. _
tai mta? gyvenime ir .pandoj? Ubai rezpe'z- ^P84,; malda lr 
tttojama, o katalikybei rodoma daug simpa
tijų. Be to, katalikų žurnalistų, dirbančių vi
soje anglų spaudoje, yra, palyginti, daug 
daugiau, negu protestantų, ir dėl t<J jų įtAka 
liejučlomis visoje spauddje pasireiškia. Mums 
(Unlverse Redakcijai) tenka būti savotiškų 
neoficialiu informatorium ir kitiems laikraš
čiams. Norėdami informuoti apie katalikus 
ir jų reikalus, kiti, net nekatalikai, žurna
listui, kreipiasi pas mus ir mes iems patar
naujame. Tuo būdu įvairioje anglų Spaudo

pagalba.
Prancūzė Paulina Jaricot |- 

steigė Draugiją Tikėjimui l’la
Spalių 24 d. visas katali- tinti ir suformavo pirmus tos 

kiškas pasaulis minės Misijų' draugijos planus. Ji mirė tik 
šventę. Tos dienos maldos bus prieš 75 metus.

NAUJAUSI JVVK1AI LIETUVOJE
GyVėbtoJą šttr&Šymas 

klaipMoJe

spėja jų nei šaudyti.

Teisėjas: — Ar kaltinama
sis turi advokatą?

Kaltinamasis. — Ne, nerei
kia man jo, nes aš nutariau 
visą teisybę pasakyti.

nn, pagamintą prekybai. Dau-1 Blaivybės Draugija. Agrono
gelis šeimų gamina gerą vy
ną savo suvartojimui, kas į 
statistikas neįeina.

Taip 1930 m. vyno gamy
bai suvartota 611 tūkst. kilo
gramų vaisių ir uogų ir pa- 
ganiiflta 413,500 litrų vyno, o 
1936 m. dvidešimts dvi įmo 
nės suvartojo 832,900 klgr. ir

mas Valadka Kaune pradėjo 
gaminti sultis; pradžioje pa
gamindavo 5000 bonkų, o pa
skutiniu laiku gamina apie 
20,000. Be to, norintieji galė
jo išihokti patys pasigflininti 
Gultis, tain tikslui keliose vie
tose Lietuvoje buvo nemoka
mai mokiflama.

Spalių 16 d. Klaipėdos Kra- 
je gali dažnai užtikti įvairių informacijų ir i šte buvo surašomi visi gyve- 
straipsnių apie katalikus ir katalikybę. į ntojai, mokesčių reikalams.

I Miškų Urtdų 9ntft»ii4Mriinaa
Spalių 18 ir 19 dd. Katine 

Įvyko miško urėdų suvažiavi
mas. Tokia karts nuo karto 
suvažiavimai — pasitarimai 
atneša daug naudos, per tai 
tobulinami tos šakos ūkio me
todai.

Mėdeuų sodinknaa

Šiemet jaunieji ūkininkai 
paskelbė medelių sodinimo ko
nkursą, kuriame dalyvavo 212 
jaun. ūkininkų rateliai. Viso 
pasodinta 180,000 medelių.

Tanių raišių fabrikas
Kaip žinoma Lietuvoje ūki

ninkai jau iŠ senovės mylė
davo sodus. Jei kai kuriose 
šalyse, ūkininko sodyboje, tro-

Tarptrititinia Etichaftštirtis 
Kongresas

Tarptautihls EticliStlstihls Kongresas į- 
vyks 1938 metais gegužės mėn. 23-30 dieno
mis Vengrijos sostinėj Budapešte. Tame ko
ngrese. ir Amerikos katalikai žada gausin
gai dalyvauti. J. Em. Kardiholas Mundelein; 
Chicagos arkivyskupas, paskyrė prelatą J. 
P. MorrlSon oficialiu arkidiecezijos delegatu, 
kuris taip pat organizuos į kongresų maldi
ninkų grupę.

A. L. R K. Federacijos 26 kongresas 
buvęs prieš porą mėnesių Law.rence, Mass., 
taip pat nutarė organizuoti maldininkų eks
kursiją į Tarptadtinį Eucharistinį Kongre
są. Būt gera, kad tas reikalas jau būt pra
dėtas judinti, ir kad tie, kurie galės ir no
rės važiuoti, netrukus apie tai praneštų Fe
deracijos sekretorijatui.

vaisių eksportui rinkas. 1930 
bos stovi plikos, tai Liėtuvo- metais jų eksportuota: 13,759 
je ūkininkas skaito tą sau už! 5,522,g00 litų, bet tai
negarbę. Jo sodyba yra ap-!buvo išimtini metai, tokio vai 
sodinta medžiais, šeimininkės* »ių derliaus paprastai UebU- 
didžiuojasi savo gėlių darže- t0» to» Vokietijoje tą žie

mą kaip tik dideli šalčiai sU- 
h ai kino sodūs. 1936 m. eks-

679,400 Utni Vienok, tokia gamyba nedi-
Sa2,000 litų sumai. deliu mag{abu nevisuomet ap_

Vyriausybe ieško ir randa 8įmoka. Todėl, dabar noritna

' liais, o ūkininkai lenktyniuo- 
jasi vaisių sodais. Vis naujų 
atmainų vaisinių medelių skie 
pų išrašydavo iš užsienio.

Dabar Lietuvoje yra dau-komas vaisių įVežimas iš
gybė savų 'medelynų, kurie.užsienių, per tai duodama ga

ir vaisių sulčių gamybą pa
kelti ir išplėsti. Tam tikslui 
“Pieno Centras” specialiai 
statys fabriką.

Nauja Ltetittvos ir Jungtinių 
Valstybių sutartis

Spalių 18 d. tarp Lietuvos
portuota 1,937.8 tonų Už 749,- ir U. S. A. pasirašyta sutar- 

1509 litų. Muitų pakėlimu Su- tis, kuria suteikiamos kai ku
rios lengvatos karinės prievo
lės atžvilgiu, ryšium sa natū
ralizacija ir persikėlimu gy
venti iš . vienos šalies kiton. 
Smulkmenos bus vėliau.

užaugina ir parduoda ūkinin
kams pigia kaina išbandytų 
Lietuvos klimate skiepų. Kad 
ūkininkams padidinti paja
mas iš sodų, yra pakelti mui
tai už įvežamus užsieninius 
vynus. To dėka, savo krašte 
praplito vaisvynių gamyba ir 
čia atsiekti dideli laimėjimai 
netik kiekybe, bet ir aukšta 
tų vynų kokybe. Čia paduo
dame skaitlines, kurios paro
do kaip ta šaka vystėsi me 
tais. Tos žinios nėra pilnos,

limybė anksčiau parduoti vai 
sius ir uogas, tiek šviežius, 
tiek džiovintus, vidaus rinko
je.

Pagaliau, ypač blaivybės 
šalininkai, iškėlė naują suma
nymą — gaminti sveik iausį 
gėTkną — vaisių sultis. Tai 
vėl nauja pramonės šaka, nau
dinga dvejopu atžvilgiu: ma
terialiu, o ypač sveikatingu
mu, nes sultis yra svarbus 
maistas visiems, tiek suaugu
siems, tiek mažiems vaikams.

ŠANCHAJUS OACl Nfe- 
fam ANOLlU4, —.tT.. , r—t

SANCRAjŪS, spūl. 20. - 
Batirts, japonai planuoja nu
pirkti Visus anglis, iškasamus 
Kailan kasyklose, šiauriuose 
nuo Tietltšiho. ftiŲ kasyklų an 
glimie iki šiol apsirūpindavo
ftanchajun. Minėtas kasyklas 

nes statistika apima tik Vy- Pirma pradėjo tuo rūpintis: svetimšaliai tvarko.



Šeštadienis, spalių 23 d., 1937 rnTATrnr* 3
MOŠŲ RAŠOMOSIOS KALBOS TĖVAS

Lietuvių kalba yra viena ift 
gražiausių ir seniausių pasau
lio kalbų. Tatai pripažįsta vi
si žymiausi mokslininkai. Ta
čiau lietuvių kalba, būdama 
viena ift seniausių ir gražiau
sių pasaulio kalbų, ilgų laiką 
neturėjo savo rašto, nesukūrė 
savo rastinės literatūros. Lie
tuvių kallia rašytinė literatūra 
pradėjo rastis tik šešiolikta
jame amžiuje. Pirmoji lietuvių 
kalba knyga buvo išspausdin
ta 1547 m., t.y. prieš 390 me
tų. Toji knyga tai buvo Maž
vydo katekizmas, šešioliktame 
ir septynioliktame amžiuje lie

tuvių rašytinę literatūrų dau
giausia sudarė religinio turi
nio knygos, kurių daugumas 
būdavo vertimai iš svetimųjų 
kalbų. Tų knygų kalba buvo 
gana prasta, pilna įvairių' bar
barizmų, t.y. svetimų žodžių su 
lietuviškomis galūnėmis, še
šiolikto, septyniolikto ir aštuo
niolikto amžiaus daugumas 

J lietuviškų knygų rašytojų ir 
į vertėjų buvo nutolę nuo gyvo
sios, šnekamosios liaudies kal
imos, todėl ir jų raštų kalba bū
davo netaisyklinga.

Devynioliktame amžiuje vo
kiečių, rusų ir lenkų moksli-

į

FALL FESTIVAL
DIDIS

Išpardavimas
Siū’i>mi Specialiai Sumažintom Kainom 
NAUJOS MADOS AUKŠTOS SUSIES

NAMŲ REIKMENIS
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

Clrcalatlng Heator

Pasiskirkite dabar alyva kūrenamą šildomą pečių. 
Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą 

mažiausiomis kainomis—OIL HEATERS.

American
Alcazar
Florence

Moore 
Quaker
Spiro-FIame, etc.

KAINOS NEPAPRASTAI MAŽOS
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo .............. $29
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo ..............Q.50
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo..............$f>Q.5O

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Kaldros Matracai
Blanketai Siūlom specialiai

Mažom Kainom
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po .............. $-^.69
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po $Q.95

$9.50 vatiniai matracai po ..................................... ^gį.95
$20.00 springsiniai matracai po............................. $0 95

PASIRINKITE fclĄ SAVAITĘ 
Įmokėkite tik mažai, pečius bus nuvežtas kada 

jo pareikalausite
Didelė nuolaida už senus radios mainant ant naujų 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

URE 0?
3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vedėjas

Telefonas: VICtory 4226 Chicago, TU.

Pasiklauaykit mūsų gražaus Liet u vi ik o Programo rytoj, Nodilioj, 
11 vai. ryte, ii stoties W0E8, 1360 kilocykles.

ninkai pradėjo domėtis lietu
vių kalba ir ją tyrinėti. Ir ift 
lietuvių tarpo atsirado tokių, 
kurie susidomėję aavo gimtų,a 
kalba ėmė ją stropiai tyrinėti. 
Ift tokių mokslininkų minėtini 
prūsų lietuvis prof. Fridri
chas Kuršaitis, parašęs vokiš
kai plačią lietuvių kalbos gra- 
imatiką ir didelį lietuvių-vokie- 
Įčių kalbų žodyną, vyskupas 
Antanas Baranauskas, prof. 
kun. Kazimierai Jaunius etc. 
Betgi daugiausia lietuvių kal

ybai yra davę prof. Jonas Jab- 
Hons&čs ir prof. Kazimieras 
iBūga. Juodu yra tikrieji lie
tuvių kalbos mokslo kūrėjai. 
Prof. Jonas Jablonskis yra 
mūsų rašomosios, arba bendri
nės, kalbos kūrėjas. Jis savo 
gausias lietuvių kalbos moks
lo žinias stengėsi panaudoti 
praktiškam reikalui, o tuo tar
pu prof. Kaa. Būgai daugiau 
rūpėjo lingvistika, grynasis 
lietuvių kalbos mokslas.

Jaunystė

Jonas Jablonskis gimė 1860 
m. gruodžio 30 d. Kubiliuose, 
netoli Naumiesčio. Jonukui 
lankant gimnaziją, jo tėvai nu 
sipirko ūkį Rygiškių kaime, 
Griškabūdžio parapijoje. Pra
mokęs iš motinos lietuviškai 

toliau mo-

Prof. Jonas Jablonskis — niūsų bendrinės kalbos tėvas.

m-M, nekaip prabanga plaukti 
svetimame krašte. Tačiau ru
sų vyriausybė, gerai žinodama 
Jono Jablonskio tautiškąjį vei 

j kimų, jokiu būdu jam nenorė
jo1 duoti Lietuvoje mokytojo 

i vietos; tad jis nesutikdamas 
| Rusijoje gyventi ir dirbti, ke- 
, lėtą metų Lietuvoje skurdo be 
‘ vietos. Pagaliau po keletos

skaityti, Jonukas 
kės Naumiesčio pradžios mo
kykloje. Kadangi tėvai iš savo 
sūnaus Jonuko norėjo susilau
kti kunigo, tai jį tris žiemas 
pasimokiusį Naumiesčio prad
žios mokykloje, prade jogiei sti. . x .
. .. . .• t>- 'daug mokėsi ir lietuvių. Min-j Marijampolės gimnaziją. Bu- . ... 1
damas gabus, 
gimnazijoje jis mokėsi labai 
gerai, ypač jam sekėsi seno
sios lotyną ir graiką kalbos. 
Kadangi Jono Jablonskio ku
nigystė netraukė, tai jis, pa

baigęs Marijampolės gimnazi
ją, išvažiavo į Maskvos uni
versitetą filologijos studijuo
ti. Būdamas studentu, jis vei
kliai dalyvavo lietuvių studen
tų draugijoje ir pradėjo raši
nėti į Dr. Jono Basanavičiaus 
įsteigtąją “Aušrą”. 1884 me
tais Jonas JahJonslds pabaigė 
Maskvos universiteto filologi
jos fakulteto senųjų kalbą sky 
rią. Pabaigus aukštuosius mo
kslus, didžiausia Jono Jablon
skio svajonė buvo kuriuo nors 
būdu gauti Lietuvoje mokyto
jo vietą. Jis buvo įsitikinęs, 
kad verčiau skurdas kęsti sa
vo l rašte ir džiaugtis gyveni-

redaguotų naudingų liaudžiai 
knygelių. Gyvendamas Vilniuj, 
po 1905 m. Jonas Jablonskis,

mokytojų seminarijoje, jis te
nai išvažiavo. Įsikėlęs ift Pa
nevėžio, Jonas Jablonskis mo-

kuriose tik buvo galima, Vii- kė Bresto, Gardino ir Veližo 
niaus gimnazijos, pradėjo mo- gimnazijose. Didžiojo karo 
kyti lietuvių kalbos; jis moky-Įmetu jis mokė Voroneže lietu- 
davo veltui. Lietuvių kalima vių tremtinių gimnazijose, 
pamokos būdavo tuojau po ki
tų pamokų arba po pietų. .Vil
niuje Jonas Jablonskis neilgai 
temokė: atsiradus lietuvių kal
bos mokytojo vietai Panevėžio

(Bus daugiau)

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

UŽSIBAIGS PIKNIKŲ 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.

metų, būtent, 1888 m. jis gavo 
mokytojo vietą I^atvijoje neto
li Lietuvos, Mintaujos gimna
zijoje, kur anais laikais labai

Marijampolės ;‘auJ''s k“r
lonskis dėste lotyną ir graiką
kalbas, jis, šalia pedagoginio 
darbo, taip pat daug dirbo ir 
lietuvią tautinio darbo. 1890-

universiteto rektorią prof. 
Petrą Avižonį, Lietuvos Ban
ko valdytoją Vladą Stašinską 
ir daugelį kitų. Aplamai, rei-! 
kia pažymėti, kad Jonas Jab- • 
lonskis lietuviams mokiniams ' 
turėjo nepaprastai didelės į- 
takos, Suprantamas dalykas, 
kad toji Jono Jablonskio lie
tuvių mokiniams įtaka labai 
nepatiko rusų valdžiai, ir ji 
1896 m. Joną Jablonską iškėlė 
į Estiją, į Revelio gimnaziją, 
t. y. toliau nuo lietuvos, su ku
ria Jonas Jablonskis palaiky
davo nuolatinius glaudžius san 
tykius. Revelyje Jonas Jablons 
kis toliau energingai dirbo lie
tuvių tautiškąjį darbą. Už tai 
jis rusų žandarų nekartą buvo

1891 mokslo metais Jonas Ja- krečiamas ir pagaliau atleis- 
blonsJkis padėjo įkurti Mintau- tas iŠ tarnybos ir 1902 m. dve
jos gimnazijos lietuvių moki- jiems metams ištremtas į Ps-
nių Kūdikio” draugiją. Jis 
tai draugijai parašė įstatus 
ir ją gausiai šelpė lietuviško
mis knygomis, laikraščiais ir 
savo naudingais patarimais.

Toji draugija lietuvių moki
niuose žadino ir ugdė tautinius 
jausmus, ragino mokinius, bai
gus gimnaziją, rinktis tokias 
profesijas, su kuriomis laisvai 
būtų galima įsikurti gyventi 
Lietuvoje, fti draugija Lietu
vai išugdė daug žymių žmonių, 
pavyzdžiui, pirmąjį ir dabarti- 
tinį Valstybės Prezidentą An
taną Smetoną, ministerį pir
mininką Juozą Tūbelį, buvusį ’

kovo guberniją. Po metų rusų 
valdžia jcm ištrėmimą leido 
baigti Šiauliuose. Čia jis buvo 
surengęs slaptus lietuvių kal
bos kursus, kuriuos lan'kė ge
rokas būrelis Šiaulių jaunimo. 

Dėl spaudos gražinimo,

Jonas Jablonskis, kaip ir 
daugelis ano meto lietuvių, 
troško, kad kuo greičiausia 
lietuviams būtų sugrąžinta 
spauda. Jie dėl to lietuviškos 
spaudos sugrąžinimo dirbo ir 
kovojo. 1904 m. lietuviams 
spaudą sugrąžinus, inž. Pet
ras Vileišis Vilniuje įsteigė 

i pirmąjį lietuvių kalbą “.Vii-

RINKTINĖS MINUS 1 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kuu. Ant. M. Karužiškis |

Spalių 23-čia Diena

“Vieftpats yra gailestingas 
ir pasigailįs”. — Av. Jok. V, 
11.

J?

taip išmintingai nusaikuota .:"'ans fM'>" di®"™*!- •’<>"«>

Mes niekad neturime dau
giau nekaip galime panešti. 
Dabartinę valandą mes visad 
galime paneftti. Kokia mūsų 

, diena toks mūsų stiprumas. 
Jei daugybės »metų išmėgini 
mai būtų surinkti į vieną., jie 
parblokštų mus; todėl ift pa
sigailėjimo mūsų mažo stip
rumo, Jis atsiunčia pirma vie
ną, tuomet kitą, tuomet pra 
šalina abudu, ir uždeda tre
čią, sunkesnį, gal, kaip knrs 

[vienas iš anų; bet visa yra

sulyg mūsų stiprumui, kad 
sutrinta nendrė niekad nesu
laužoma. Mes nežiūrime gana 
į mūsų išmėginimus šyjje be
sitęsiančioje ir pasekančioje 
peržvalgoje. Kiekvienas atsių
stas pamokinti mus ko nors 
ir visi sykiu jie turi pamoką, 
kuri yra virš pajėgos, kurios 
nors vienos eilutės pamokinti.
— Kardinolas M&nning.

Būk ramus ir pasitikėk, nes 
jo kirčiai yra meilės kirčiai, 
tu turi dėl savo naudos paneš
ti juos; Jis nori išjudinti tavo 
sūnišką baimę, pasitikėk savo 
Tėvo mylinčia priežiūra. Būk 
ramus ir pasitikėk..

Žinok, kad Dievas yra arti 
nors tu manai Jį toli, nors 
Jo pasigailėjimas ilgai mie
gojo, Jis ateis ir neatidėlios, 
kuomet Jo vaikas buvo gana 
verkęs, nes Dievas yra arti.
— Antanas Ulrich.

Jablonekis, kaip gerai mokąs 
lietuvių kalbą ir jau plačiai 
pasireiškęs lietuvių spaudoje, 
dienraščio leidėjo buvo pa
kviestas į jo redakciją. Dirb
damas “Vilniaus Žinių” reda
kcijoje, Jonas Jablonskis dau
giausia rūpindavosi jų kalbos 
dalykais, jis stengės, kad lai
kraščio kalba būtų graži ir 
taisyklinga. Tačiau kiti redak
cijos žmonės tų Jablonskio 
pastangų, kaip reikiant, nemo
kėjo įvertinti, ir jis, negalėda
mas pakęsti netaisyklingos kai 
bos, ift redakcijos pasitraukė. 
Pasitraukęs iš Vilniaus Žinių” 
redakcijos, Jablonskis kurį 
laiką redegavo “Lietuvos Ūki
ninko” savaitraštį, o iš “Lie
tuvos Ūkininko” redakcijos 
pasitraukęs įsteigė pigioms 
taisyklinga lietuvių kalba leis
ti knygelėms “Aušros” drau
giją, kuri išleido visą eilę jo

Genovaitė Brazaitytė ir Edvardas Oksas 
piknike šoks lietuviškus šokius. Prie jų pri
sidės ir Genovaitė Sakalauskaitė. Dalyvaus 
ir šakar makar choras ir panvėžiečių cho
ras. s

BE TO, PROGRAMOJ BUS

ŽAIDIMAS BINGO SU

100 DOVANŲ 
VYTAUTO ŠOKIŲ SALĖJ

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

RAPORTERIŲ IR AGENTŲ

PIKNIK
SPALIO 24 D, 1937 M.
VYTAUTO DARŽE

Pradžia 10 vai. ryto

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

Linksmins atsilankiusius smagi muzika 
Antano Budrio vedama.

Kviečia skaitlingai atsilankyti,

RAPORTERIAI.

BINGO SU 100 DOVANŲ
Įvyks

"Draugo” Raporterių ir 
RaJh/tojų Piknike

Sekmad., Spalių 24, 1937 
Vytauto Parka

Su Aiuo tikietų gali laimin
ti vienų ii 100 gražiausių 

dovanų
Tikietaa 10c Pradžia 10 v. ryto

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



Jr raxvaxB fcoitadieni., spalių 23 d., 1937

kf li Afrikos, taipgi gaidas 
piatvakarų “tipica” ir dar 
daug kitos muaikos, kuri. jau

Urbų Progreso Admimrtra baltųjų ir juodųjų giesmių, kg. buT0 kirti rle Kofl. 
cijos Pederali. Muziko. Pro- Californijos misijų liturginės gre>o g studijuoti bra-
jektas žymiai prisideda prie muzikos, Penitentes dainų

J-
ii

Amerikos muzikos kultūros Meksikos (tai muzika atnešta 
rinkimų daugelio tautų liau- į šitų šalį Conųuistadorų die- 
dies muzikos. nose) ir pirmų Amerikos ginui

Federalis Muzikos Projek- Į kos meliodijų, dabar žmonės 
tas tęsia svarbų darbų, prieš pasiklauso viešuose koncertuo- 
kiek meti) pradėtų privačių (se-
fondų ir asmenų, las darbas l WPA muzikantai Louisiana 
būtų buvęg nutrauktas delei valstijoje jau sustatė “Aca-
sunkiųjų laikų, jeigu ne fede
ralė pagalba.

Europos liaudies baladų,

dian” ir “kreolų” giesmių 
gaidasoTai dainos, kurios pa
siekė Mississippi upėg apylin-

*IONG DlfJAHU .RAŪIŪ

ngius rankraščius.

Dalias ir San Antonio mie
stų “tipica” orkestros, kiek
viena iš 30 muzikantų, kur e 
gerai moka Šios skirtingos Me
ksikos muzikos styllų, yra rfft- 
lys federalo darbo. Kartais 
prie jų prisideda “los Aba- 
jenos”,- arba da.nnojaftt.ej 

! vaikinai, kurie pereitais ke
liais metais negalėjo sekti se 
noviško užslėrii'iizi kaip ke
liaujanti dainių nkai. Jų pro
gramos iŠ Meksikos, Kfibos lt 
ispaniškos muzikos yra labai 

i populiarės. Šitų dviejų kuope
lių muzika užrėkorduota plo
kštelėse ir pasiųsta Kongreso 
Knygynui. ________

WPA muzikantai suorgani- 
zavo dąug chorinių būreliu. 
ypatingai Floridoj, Gklaho-1
moj, Minnesotoj, Missouri ir i Pavojinga matyti šmėklų. 
New Hapmshire. Tie būreliai Tai lifldija ši moteris — Con- 
atgaivino vakarinio dainavi- suella Barrare jš Los Ange- 
mo prie žvakių — šviesos dva- les, Calif. Neseniai jai nakti- 
sių. Tos rūšies muzika buvo mis namo koridoriuje pradėjo 
labai populari prieš revoliuci- rodytis baisi, žaliomis akimis 
jų. Jų repertuare yra daug šmėkla. Sykį moteris taip nu- 
amerikoniškų liaudies dainų,' si gando, kad nei nejuto kaip 
laukų ir darbo dainų, škotų,' nuo antro aukšto iššoko pro

darkkdami kalbų. Tiesa, tie žy
dai, kuriems tenka daugiau 
turėti reikalų su lietuvių įstai
gomis, geriau pramoka liet m 
viSkai, nors tas jiems neleng
vai einasi. Smulkūs pvekybi-

pareigos reikalauja mokėti lie- kad naujai išrenkamieji
nai būtų bent baigę šešių sky
rių pradžios mokyklos lietuvių

tuviškai. O senesnieji rabinai 
vis neprisirengia lietuvių kal
bos pasimokyti. Švietimo mi- kalbos, geografijos ir istori- 
nisterija buvo skyrusi laikų,'jos mokslų. Kurie apie tokį 
iki kurio rabinai ,turi išmokti' mokslų neturės liūdymų, tie

ninkai šieip ta'p su pirkėjais lietuviškai kalbėti ir rašyti; turės egzaminuotis.
susikalki, ir iš jų geresnio kai kai iki skirto laiko neišmoko _________________ ,
bos mokėjimo niekas nereika- buvo nustatytas kitas laikas. | LIETUVIAI DAKTARAI 
lauja. !o paskui dar atidėtas. Atrodo Į————————-------------

kad į senesnius rabinus i,»’ i DR. P.. ATKOČIONAS
numota ranka — kiek kuris! dantistas

pramoko, tiek ir gana. Tačiau 11446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Švietimo ministerija yra nusi- htara., Ketv Ir Pfitn 1®—0 »•

. . • -u • • 8147 *>• HabUd 8»., OMcmostačiusi griežtai reikalauti,, P,ned Spred. ir Snbat „„„ <{_fl .

j Blogiau yru su rabinai. Jų

esti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMET.KIOALLY AKIU 
SPliCIALIbTAH

SuvlrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palenpvlra aklų įtempimų, k 
priežastimi Kulvos tskauilčjii

mo, skaudamų aklų karšt), 
trumparegystę ir tollregystę.

' gia teisingai akinius. Visuos

das. Spccialė atyda atkro' piaina

1 taisomos. 
Nedalioj

Va andos m»o 
pagal sutart).

litų. Kainos pigios kalu uiriulau.

4712 SO. ASHLAND AVI 
Phone Boulevard 7589

AKIŲ GYDYTOJAI

airių ir anglų baladų. Ncw 
Meksikoj chorinės grupės at- 
gaivindl- ‘ ‘ ąuandos’ % ir “ cor-; 
ridos” skirtingos rūšys isto
rinių ir ispaniškų baladų. 

WPA muzikos programa

langų ir, kaip matote, rankų 
nusilaužė ir šiaip apsidaužė.

projektų ofisų 
nio darbe.

muzikos tyri-

Prie muzikos mokinimo pro- 
mergaitėms skautėms turi ke- jektų, viešose mokyklose, AV 
lių tautų liaudies dainų ir šo PA darbininkai sujungė dai- 
kių ir dažnai liaudies dainų nas su klasų darbais, surišda- 
programos duodamos “Voca- mi liaudies muzikų su tinka 
tional” mokyklose New Yorke ma istorija ir geografija, 
ir kitur. '* f Daug kas yra svarbu šioje

Pennsylvanijos “Folk Fe«t- ^yj* muzikos srityje ir dar 
>u

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uUo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. O fiso: Rea.:

LAlayetU 4017 84-0 W. 09 8i
Tel. rėmų:

HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0-8 P. M. 
Rea. ->fiso vai.: 10—12 A. M.

A 0-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutarti

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 111J 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

Kasdieu išskyrų? seredą, 
sekmadienį subarus.

Birželio, Liepos ir K-.gpiiM5:0 mene
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto. •

| TaL CANaI XMS

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND 8URGE0N

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

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

Res. a tas S. &th Avė., MaywoodAv. 
Phone Maywood 3418

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS T& CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road , 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sntartį
2305 So. Leavitt SL

TeL OANal 0:98

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

IeL Calnmet 5974 TeL CANa’ 0807

LIE I L'VIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
PanedSIio, Seredos ir PČtnyčkte 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANaI 1175

ival” jan perstatė mUaik,'sv.rbe.nio metų batų Namal^439 S^ochBrelI SL

daugiau kai 20 tautų. New KŪV§> Jei£ū ne del Dedes Sa’
Yorko Federalė Simfonijos or-'mo darbininkų prisidėjimas 
kestra pašvenčia vienų sekma- Pr*e darbo. WPA
dienį į mėnesį Amerikos kom

9 ryte iki 8 vakare iSskiriant aek- 
madienitu ir trečiadieniu*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
ęgigA<y>. tll

Offiee Honr»
2 to 4 and / te 9 P M 

Bunda' by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Telefoną* REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

SJENITH RADIOS VISADOS METUS PIRMIAU 
SU NAUJAIS PAGERINIMAIS ♦

Dabar 1938 metų modelis žymiai skiriasi nuo kitų RA
DIOS. .švelnesnis balsas, aiškiau groja, išvaizda ko 
puikiausia, o kaina ne kiek nėra brangesnė.

Roosevelt Furniture Co.
YRA RADIO CENTRAS

2310 W. Roosevelt Rd., Tel. - SEEIey 8760

pozicijoms ir Amerikos muzi
kantams. {Bostono valstybinė 
WPA organizacija davė pilnų 
programų Pietų Amerikos mu
zikos.

WPA vienutės grojo
giau kaip 5,000 kompozicijų 
kompozitorių gyvenančių šioj**

LIETUVOS RABINAI MO- 
KfiS LIETUVIŠKAI

KAUNAS. — Bendrai paė
mus, jaunoji Lietuvos žydų - 

dau-1 karta moka lietuviškai kalbėti,

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOSr

Panedėlj, Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 0 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. Tel. Republic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

gana gerai. Pasitaiko daug 
jaunų žydukų moksleivių taip 

[šalyje. Apie 2,510 liaudies dai-į gerai kalbančių lietuviškai,
,nų sukolektuota ir darbininkų 1 kad sunku pažinti, kad jie ne(4631 South Ashland Avenue 
perrašinėta įvairiose fcnlies'lietuviai. Blogiau yra su ?e-'^P8* Koekwell Si ree4
dalyse. 350 rašinėto jų, šutai- 'nesniųja žydų karta. Jeigu 
sytojų ir knygininkų dirbo genesnieji ir kalba lietuviškai,

Telephone: REPublie 9723

prie universitetų, knygynų ir tai baisiai žyduodami“ ir

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

Geriausia Vieta Pirktis Vartotą Automobilių!

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TuL YARda 0994 

Rua.: Tel. PLAaa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomi? nuo 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
VĖL RANDAMI SAVO OFISE 

Praktikuoja >0 metų
Reumatiamaa tr Ainliro Ligos 

Jo Specialybė
Valandos 11-lJ A. M.. 5-4. 7-8 P. M. 

Rezidencija 1924 So. 49th CL
TeL Cicero MM 

Orkas 4980 Wrot IStli Street
_________ __ Cicero. III.

DR. CHARLES SEGAL
OT1SAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CHICAGO, ILL
Telefonas MIDiray 8880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NadMionia auo 10 iki 18
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po ptatų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

tai UANa' dl2k

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA? Tl CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Vaiaadoa: 1—8 ir 7—8 

8e rėdomi* ir Nedčl. pagkl nutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefono REPublie 7808

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROapect 1028 2S69 S. Leavitt St
Vai. 1-4 pp. tr 1-9 vak. OANal O7OU

DR. J. J. KOWAR
(KOVVAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

NedAtiom Ir Trečiadieniais 
Pairai Sutarti

rvea. w

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir chirurgas' 

1821 So. Halsted Street
teridenai ja I 6000 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

TeL Office Wentworth 0830 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak 
Hakvms nerednmie ir .nhatnnri.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Tel. HEMiock 6111

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet lr 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir ŠeStadienials 
pagal sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LATayette 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

TreČiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Ofe. REPuMIe 7«M 
roee Park «90

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We«t Marauette Raud 
antrad., ketvtrtad. tr aenktadienlab 
m f. ryta: 1-1 p. <-t V. v. 

tefttadlenlals nuo t v. r. ikt 1 a. »•
101 Broadiray 

MELR08B PARK, ILL

Tel. LATayette 1010

DR, C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFI8O VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vėl. vakaro 
Sekmadieniaia ir Trečiadieniaia

Pagal Sntartį

fel. POUlevard 7041

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 8 ryto iki 8 vakare 
pagkl rųtkrti

feL Ofiao BOUIevard M18-14 
Rėk RENvood 8187

DR. A. J. BERTASH
Otiao vat auo 1—8; auo 8:80—858

756 Hest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Residencijos TeL BEVerly 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 8—8 p. na. 

Reaideamja
8038 So. Clanmout AVk

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal tetarti

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Ree. Tel. GROvehiU 0617 
Offiee Tel. HEMiock 4048

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

Vai. 2—4 ir 7-8 vak.
Ketv. Ir NedMintnia susitarus 

Su batonu Clceroj 
1441 8o. 41th Ct 

Nqo t iki < vai, vak

Chicacoe lietuvių Ir. Kryiiaaa li- 
toriui, kaip Jų pripaiino American 
Medical Aaodallea ir American 
OoUece ef Surteona, yra Olau A 

yra, aukičLTai yra, aakičiaasi Ameri
kos medikaliai aatoritetai m&aų li
gonine priakyri prie gerlaueių Ame
rikos Heonirių. Reikale naudokitės 
ju patarnavimu. 8700 W. 
tel. HEMiock 0700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznierių, 
kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Dengias DO-3 lėktuvo katastrofos vietoj. Vaduotojų ekspedicija Utah kalnuose pasiekus vietų, kur nukrito ir sudužo didelis United Air Lines 

lėktuvas Vežęs 19 Žiūronių. Iš lėktuvo griūvėsiu vaduotojai surinko lavonus žuvusių ir nugabeno i Evanston, Wyo., iš kur juos pasiėmė žuvusiųjų 
artimieji. Atvaizde lavonai paruošti išgabenimui iš sunkiai prieinamos vietos.

tsn

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. Western Avė., Chicago

ir namo sutarimas daugiau 
kaip vieniems metams, visa
dos sutartis reikia daryti ra
štu, o ne žodžiu. Jūs sutarta

traukt į teismų. Daugiau duo
ti pinigų nepatariu.

KLAUSIMAS; Išnuomavau 
namukų (bungalow) dviem 
metam. Sutikau mokėt $30.09 
j mėnesį Ir apžiūrėt žemę taip,

KLAUSIMAS: Prieš du me
tus užsakiau paminklų ant vy
ro kapo už $360.00. Iš anksto 
įmokėjau $60.00, o $300.00 tu
rėjau užmokėt kai paminklas 
bus pastatytas. Jau du metai
prabėgo ir nusibodo man pra- , . _ ~ , t*.KK’tah.iid.ta'fca^ P ““““vybę. Prie eu- 
syti, yry pMnimię {»»» ,arties tnrSjau dn llfl(BnjnĮ,a,.

AMERIKOS LIETUVIŲ DUKTERYS

, 1920-tais metais spalių 13-tą pradųjo reikšti ••veto” prie? 
dienų panelės Brenzaitės na- apkerpėjusias, svetimųjų be

buvo daugiau kaip vieniems muos© įvyko pirmasis Ameri- tuviui primestas, tradicijas.
Pirmosios prac’ėjo išeiti į 

viešųjį pasaulį į Amerikos ti“ 
krųjį gyvenimų, įnešdamos ja«

metams. Tokiu būdu kontrak* 
tas nebuvo legalis nepaisant 
to, kad turėjote ir du liūdi* 
ninkus.

KLAUSIMAS: 
geram kaimynui

Paskolinan 
$500.00. Jis

kos lietuvių Dukterų susirin
kimas. t

Tai prieš 17-ka metų!
Oi šių metų 8-tų dienų, pa

minėti tų sukaktį vėl. p. Bre- 
nzaitė sukvietė organizacijos

išdavė vekselį (rtote). Ant ve- nares bei artimąsias viešnias

tytų. Vėliau jis prašė dar dau-
kselio pasirašė ne savo vardų, į savo pastogėn.

m , , , Prabėgus šešiems menesiams bet biznio 4‘Cicero Dry Goods ’ Jaukioj ir lietuviškoj dva-
gian pinigų. Tada esu pastaty-i .. ». ,. L. . . « Jis man pranese, kad nuoma
5”S- Kas man daryt.! Ar duot, nuo |apkriMo L hus ^,lx,
jam daugiau pinigų?

ATSAKYMAS: Pareikalau
kite grąžint $60.00 ir tada už 
sakymų duokite atsakominges- 
nei Bumai. Jei jis nenorės gra 
žint pinigų, tada galite {«- 

=ft

Ar jis gali sulaužyt sutarimų?

ATSAKYMAS: Taip. Įsta
tymai sako: kur sutartis daro 
ma tarpe namo savininko ir 
nuomotojo ir kur įeina žemės

Store”. Aš iš syk to nepatė- 
mijau. Ar galiu išreikalaut iš 
jo paskolų?

ATSAKYMAS: Galite išrei
kalaut su pagalba teismo, kad 
suteiktų informacijų dėl tei
singumo to vekselio Sr sykiu 
kad gautumėt vadinamų judge 
ment notų-

KLAUSIMAS: Spalių 10 d. 
buvau Rakauskaitės koncerte. 
Belipant laiptais žemyn, čeve- 
ryko kulnis įkliuvo į suply
šusį kaurų (karpetų) ir puo
lęs laiptais žemyn išsisukau 
kojų. Dabar koja sutinus ir 
negaliu pavaikščiot. Ar galiu 
patraukti į teismų namo savi
ninkų ar kų kitų?

ATSAKYMAS: Jeigu kau
ras buvo suplyšęs, namo sa
vininkas turi atsakyt nž nuo
stolį. Didesnių namų savinin
kai turi apsaugų (Insurance) 
panašiems įvykiams ir daž
niausia atlygina, jei laiku ir 
tinkamu būdu būna pranešta.

šioj praėjo vakaras.
Įdomu buvo ta proga išgir

sti kūrimosi pradžių, bei vei
klų šios organizacijos.

Jei turi Amerikos senieji 
lietuviai įvairias organizaci
jas, nieko nuostabaus. Bet at
randant jaunųjų, čia gilnusios 
lietuvių atžalos tarpe organi 
zacijas, kurios stiprina mate- 
rialę ir moralę padėtį išeivi-' 
joje, kelia visuotinų kovų 
prieš ištautėjimų — nepapras
tai džiugu. - . : •

Amerikos lietuvių dukterys 
sukurdamos savo ratelį pasi
žymėjo sau tikslu svarbiausiu: 
teikti socialinę globų vargša
ms, ligoniams bei nelaimės iš
tiktiems lietuviams — išei
viams.

Tai materiale globa. Mote
ris jau iš prigimties yra lin
kusi pagelbėti artimui.

Lietuvos dukterys Ameri
koj, kurios taip pat daugu
moj priklausė veikliausiai tų 
laikų Vyčių organizacijai ak- 
tyvėm narėm

Naujas Kontes
tas Eina Pirmyn

NfcRA JOKIŲ MĮSLIŲ 
iMtim

Eutuziazmas apie naujų Old 
Gold 8250,000 kontestų smar
kiai kyla. Dar yra laiko įsto
ti į šį kontestų. Tik pamųsty- 
klt: $100,000 pirma dovana, ir 
999 kitos dovanos sudarant 
$150,000. Mes patariame savo 
skaitytojams, jei dar neįsto
jote į kontestų, tai padarykit

Good looking hair it au astet 
to o man. lt įtemps him as a 
wellgroamed gen t lema n. Fom- 
ol gives o man’* hair glow- 
ing health and hanchome- 
grooming through its omažing 
2-fold power... H cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoų which 
takes unkempt, siekly hair 
(man’s, womon’s or child’s), 
ond leaves it clean as a whis-

veik pirmosios 1 tie and sparkling with health. 
- ■ 1 ;— Fom-ol is soeconomical;a little

goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 30c 
•iže. Or, wrMe for a generous 
triol battle, enciosing 10c to 
caver packing and postage.

FOM-OL

tų dabar. Dar yra laiko lai
mėti tortų. Nereika jokio ank
što mokslo. Darbininkas arba 
profesorius turi lygių progų 
laimėti turtų. Nėra jokių mįs
lių išrišti.

Kontestantaa tiktai turi 
pripildyti trūkstančių kalbų
piešiniuose. Tiktai nuvykit j ^f)r® UBO 8 SfiainpOf... 8 IrMtlMflt! 
pas artimiausių cigaretų dea- 
lerį ir įsigykite Old Gold Ci
garetų buletinų su pilnais į- 
statymais ir kontesto smulk
menomis. Jei dealeris neturi 
šių buletinų, kreipkitės į 
DRAUGO raštinę. pk.

jau ne pajuokos, bet pasigro
žėjimo savo išsiauklėjimu bei 
kultūringumu, visiškai nesigė- 
d yda n ros garsiai pasisakyti 
lietuvėm esančios.

Pirmasis surengtas jų ba
lius 1920-tais metais, vienam 
iš geriausių Chicagos hotelių 
sukėlė ovacijas jų pasiseki
mui, svetimųjų tarpe. Nors 1
kiek teko girdėti, tai daug J. Al V YNAS 
užsipuolimų gavo nuo savųjų 
išklausyti, ne tik iš pavienių 
asmenų, bet ir iš spaudos.

Iškentėta tas, ir štai per 
17-lika 'metų veikimo, jos vis 
stipriai laikosi, kaskart su di
desniu entuziazmu dirbdamos 
žmoni jai.

Nesigirdi reklamos nei y- 
patingų išgarsinimų jų dar
buose, tyliai neša jos saulėtų 
šviesų ir šilimų, pridengia 
nuogų, pavalgydina alkanų...

Ruošdamos metinius pasili
nksminimus - bąįius, didina 
tuo savo lėšas, kad dar pilnes
nę ištiestų rankų vargšui.

Tie baliai, taip pat savos 
rūšies, Amerikos lietuvių kul
tūringojo ir inteligentiško jau 
niuro susibūrilmai. Tarpe susi
rinkusių dar didesnis kyla 
užsidegimas ir noras, visai 
jėgas, kurių jaunatvėj tiek 
daug yra, skirti mylimos Tė
vynės bei žmonijos labui.

Šymet toks balius įvyksta 
lapkričio (november) 20-tų 
dienų Del Prado Hotel, 5307 
S. Hyde Park Blvd.

Atrodo, kad šitokių organi
zacijų baliai — pasilinksmini
mai, turėtų rasti garsų atbal
sį plačioje lietuvių kolonijos 
visuomenėje.

Viktorija Milkevičiūtė

LIETUVĄ

Nuolatinis susisiek Imas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per OotnenbUrrS, SvedlMt 

Latvy tftpl&akhnal IA Now Terko

drottninohOlm — lapkr, IS 
ORIPSHOLM — — gruod. 8 
DROTTNINGHOLM — sau* 83 
DKOTTNINGHOLMvaaar. 19

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mQ«y bendre* «0e 
kelionę broftiOr8t®s Ir kainoraftdid. 
Gaunama nerddkamal pae vMoa 
mūsų autorizuotus agentus, arka

Svvedish American Llnel
181 No. Michigan Avė., Chie

SfilciaUttn, i

TbtOC&l.
<Spoo<^ GhemuU

4ECONOMY «nd 
SATISFACTION nt 

TioubkTėskd/DeubleAcfion?

BAKING IVV POWDE R
25 ounŽZdbrSr* 

Full Pade < No Slack FMtnd
M • I 1JOF‘S 

usro B'i
OF POUNOS M4/I 
OUR GO'FtRNMI wT

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

Prašoma Visų
-7mėti

Draugijoms, organizacijoms 
ir klubams ptraųešame,. kad 
dienraščio “Draugo” 1938 me 
tais piknikų dienos yra šios: 
gegužės 29 d., rugpiūčio 7 d., 
naujam darže, kurį pavadin
om “Kauno Žaliakalniu”, 
prie 119 ir Archer avė., ir Da
rbo Dienoj, Vytauto parke.

Piknikų Bengi jas

IU2IŲ 
VALYTOJAS

Seniausias ir geriausias dra
bužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbų 
greitai ir gerai, kaip vyris* 
kų, taip ir moteriškų rūb 
Taipgi furkautus išvalom 
taisome ir perdirbame į v« 
liausiu madų.

2555 W. 43rd St.

stneei
DAYS

Jau atsidarė mokyklos.
reikalingos visokioB knygos.

Mokiniams ir vėl yra
“DRAUGI” galit* gMtL

20cKatalikų Tikybos Katekizmas — kun. V. K. ,

Katalikų Tikybos Katekizmas — vertė 8. M. K.
1—4 skyriams 15c
5—6 skyriams............ .. .................

Vaikų Žvaigždutė — P. Bendorius
Pirmoji Dalis ..................................

Antroji Dalis ................ ..................40c

Skaitymo Pradžiamokslis — J. Damijonaitis
Antroji Dalis ...................................... ... ........ . . 40c

ABC Pradžiamokslis ...................... 30c ;

aoe

20e

30a

,1

•e/4*»«ee

4-W-♦^-4-

Šventoji Istorija — kun. ftuster ..

Giedojimo Mokykla ...................................<»,/.. $1.00

Mandagumas — kan. A. 8. .................... 20c
Ir daug kitų reikalingų knygų.

Mokykloms duodame nuolaidų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakiey Avė. Chicago, Illinob

«><♦«»♦♦♦
♦444»4444m44 0 44-ea »4a >»♦»♦>♦»♦♦♦■♦

« 4 
• 4
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Miku Organizuotoji Veikla
A. L. R. K. federacijos Apskrities Skyrius

z

si į talką seimelyje pasikvie
sti buvusius ir esamus senes
nius veikėjus ir t.t.

^Baigdami šiemet piknikų ir
11, nv, . , , I linksmų išvažiavimų sezoną,be druskos. Tik sugriauk be-! “ * .

, . . . , .. nepamirškime, kad jau artindravimų tarp vienų ir kitų,
Spalių 24 d.

(MEILE, VIENYBE, BROLY 
B±, LYGYBE!)

I L

Tai kilnus obalsis. Jį girdė 
jom ir iš socialistų “orato
rių” pasistojusių ant muilo 
dėžės, ir iš bolševikų. Deja, 
socialistai ir bolševikai gyve
nime labai toli nuo to obal- 
sio.

Mes, katalikai, ištikimai lai 
komės ir laikysimės šio obal- 
sio. Na, tik žiūrėkim, koks 
gražus vainikas mūsų gyveni
me pinasi einant šiuo obalsiu.
Štai, katalikiškų laikraščių lis. Be abejonės, daugelis no- 
bendradarbiai, koresponden- rėš ir čia dalyvauti. Prie gerų 
tai, biznieriai ir profesijona- norų viskas galima. Labai ava
lai vieni be kitų kaip valgis, rbu, kad Vyčiai šiemet ryžo-

bematant visus apims negeru
mas; reporterių - koresponde
ntų judėjimas užmigtų, nes 
nebebūtų kas rašyti. Tad vie
nų su kitais bendradarbiavi
mas yra būtinas.

Yra daug painių klausimų, 
kuriuos bus geriausia proga 
rytoj Vytauto parke išrišti.

Raporteriai kviečia ir visiy 
visuomenę dalyvauti šiam šie
met paskutiniam piknike.

Labdaringos Sąjungos metinis 
seilnas, kuris jvyks lapkričio 
7 d., Šv. Mykolo parap. svet. 
Ir prie jo reikia rimtai ruoš
tis, kad greičiau sukėlus fon
dą prieglaudų statybai. Mūsų 
seneliai to laukia. J. Šlioger-s

iv • ir • v»Nuoširdžiai Kviečiame

tenj klubo labdarybės darbų. 
Rytoj taip pat įvyksta L. Chicagos L. M. klubas bu- 

Vyčių Chic. apskrities seime-1™ pirmoji organizacija, kuri 
pradėjo rūpintis lietuviij se
nt’.iais ir ligoniais Oak Fo
rest orieglaudoje.

Jau kelinti metai iš eilės,

nlllllllllllllllllllllllllllų
PEOPLES KRAUTUVĖSE

AUTUMN HARVEST
DIDIS

Išpardavimas ;
Siūloma aukštos rūšies prekės stebinančiai sumažin- I 

tom kainom, ant lengvų išmokėjimų

DRAVOAS

juey.

šeštadienis, spalių 23 d., 1937

JUCIUS SISTERS RESTORANAS, 1308 WEST 47th STREETšiomis dienomis minė- 
Gerb. lietuvių visuomenę pa jo dvylikos metų sukaktį. Ta proya restoranas naujai pasipuošė. Nors ir taip jis buvo 

remti Čhiefto™ Lietuviu Mo- žinomas, kaipo modemiška valgykla, pasižymėjusi švara, gera tvarka, šviežiais ir gar- 
® 'džiais valgiais, šio restorano savininkai pp. Stulpinai žymia dalimi prisideda prie pietų,

kurie rengiami rytoj, Vytauto parke dienraščio “Draugo” bendradarbiams.

Žinutės Iš Marquette 
Parko

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

FF

Šis gražiausias Parlor Setas vėliausios mados, ge
riausio padarymo, vertės $175.00, parsiduoda abu 
šmotai už ...................................................... $^QQ.5O

Kiti Parlor Setai sumažintos kainos 
po $33-00 — $4.7-50 — $36-00, etc.

s

Naujos mados, aukštos rūšies miegamų kambarių 
setai, reguliarės vertės $145.00, 3 šmotai: kamoda, 
lova ir seforėta, sumažinta kaina tik ___ $g"7.50

Šv. Teresės draugija įsteig
ta tik keliais metais vėliau už 

kai M-t klubas, sukėlęs iėkij kitag draugijas bel kuopas, 
ar lai labdaringais baliais u: narių skai{ius gan dide-
kitokiomis pramogomis ir imt ]is visos Mr&i -aul)OS mote. 
pačių narių aukomis, suruošia daugelig Amerikoj augu- 
skanius pietus su programa shj Paialpos nira, ^en p>
ir apdovanoja įvairiomis rei- nlĮrįįng Į)r-ja. in corpore eina 
kmenomis tuos, Kuriuos netu- prie Komunijos žv.
rtas ir liga prispaudė ir at- fperesgg jr kitas didesnes šve ■ 
skyrė nuo mūsų. į nįeg< gav0 darbais remia baž-

Tokin tai reikalų kreipia- nyrių ir labdaringus sumany- 
mės į visuomenę kviesdamos į mus. Kuopoj gražiai pirminin- 
mūsų šio sezono1 pirmų labda- kauja Jagminienė, raštinin- 
rybės balių, šeštadienį, spalių kauja Katauskienė.

Spalių 16 d. pas T. Kara-sigailės atsilankę.
šauskus surengta surprise jie- ------------
ms persikėlus į savo naujų Darbai Waukegane šiuo lai- 
namų. Vakaras praleistas lin- ku pradėjo mažėti. Kai ku
ksmai, žaidžiant bunco ir kor
tomis. Šeimininkės M. Gustie
nė ir P. Bujanauskienė sve
čius pavaišino gardžia vaka- 
riene. Pasakyta eilė kalbų ir 
gražių linkėjimų. Dalyvavo 
apie 50 žmonių — iš giminių, 
draugų ir pažįstamų. Toast- 
masteriu buvo Pr. <Bujanaus- 
kas.

23 dienų Del Prado viešbuty
je, Črystal kambary (53rd st.

Spalių 24 d., dr-ja rengia 
“Halloween dance” parap. sa

ir Hyde Park Blvd.) Pradžia jgj Pelnas eis parap. naudai. 
8:30 vai. vak. Įžanga 7a cen- yįsį nuoširdžiai kviečiami at-
tai.

Praeityje klubo rengia/mos 
pramogos buvo nuoširdžiai vi
gų remiamos, už kų esame gi
liai dėkingos visiems. Pasiti- 
kėdamos, kad ir šiuo syk klu
bo darbuotė ras paramos, nuo-

silankyti. x

Draugija rengiasi prie Birth 
day party gruodžio mėnesį. 
Komisijon įėjo; Katauskienė, 
Kliaugienė, Kellienė^ Ežers- 
kienė, Janonienė, Jacobs, Gu- 
dmanienė ir Petkienė. Pana

šintai kartojame kvietimų gį^gg bankietuose dalyvauja 
vien narės. Bankietai būna gra 
žiose vietose. Čia būna atsi
sveikinimas senos valdybos ir 
priėmimas naujos ir pasidžiau 
girnas praeitų 'metų darbais

Į atsilankyti šeštadienio vaka
■ re į Cliicagos L. M. klubo ba- 

I lių ir tuomi pat įnešti šilu-
■ mos ir šviesos į sielas tų, ku

rių gyvenime “jau žvaigždė 
vilties žibėt nustojo” mūsų
brolių ir seserų Oak Forest ŠT LigoninS3 rj.
prieglaudoje. mėjos daug gražaus darbo y-

Marijona L. fBrenzaitė, ra nuveikusios. Kaž kodėl šį 
Rengiino kom. pirmininkė, rudenį nieko negirdėt apie a-

Spalių 23 d., Lietuvių Po
litikos ir Pašalpos klubas re
ngia pirmutinį šį sezonų ne
paprastų balių J. Dočkaus sve 
tainėj, prie 10 ir S. Victory 
gatvių. Vakaro šeimininkas J. 
Šimulynas praneša, jog na- 
ir patiekimas plano naujiems 
darbams.

Verta būtų tų pavyzdį pa
sekti ir organizacijų kuopoms, 
kurios kartais pasitenkina 
vien susirinkimų laikymu vie
noj ir toj pačioj vietoj, 
riai ir jų draugai, tikrai ne-

rios didesnės dirbtuvės, kaip 
drataunė, John’s Manvile ir 
grabarnė atleido daug darbi
ninkų. Kurie dirba ir tai ne 
pilnų laikų. Nežinia kame prie 
žastis ir klausimas kaip ii 
gai taip bus.

Statyba Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios visu greitumu eina 
pirmyn. Jei oras bus pasto
vus, kaip iki šiol, tikimasi 
greit baigti išlaukinė pusė. 
Jei kas norėtų mūsų klebonų 
kun. Čužauskų ant greitųjų 
rasti, visuomet ras prie nau
jos bažnyčios. Ten jis nuolat 
būna, ir prižiūri, kad viskas 
būtų daroma kaip sutarta. 
Klebonas, kaip Ir visi para- 
pijonai, linksmas. Į darbų žiū
ri ir sako: “Pildosi mūsų tro
škimą i ’ Enrikas

VISŲ ŽINIAI
Pranešame, kad dienraščio “Draugo” Me

tinis Koncertas bus 1938 m., Vasario 6 d., 

Lietuvių Auditorijoj.

BEVERLY SHORES

teinančių metų planus. Ligo
ninės perdėtinė žada draugijų 
perorganizuoti. Visos narės
laukia žingsnio Vida

«■■■■■■■■■■■■
■ REUMATIZMAS Z 
Z SAUSGELE ■
■ Nealkankyklte savęs skalia- ' 
_ mals: Reumatizmu, SaimtrCle, ■
■ Kaulų GSllmų, arba MMIun- _ 
B ariu — raumenų sunkumu: nes ™

skaudėjimai naikina kūno <y- ■
■ vybe ir dažnai ant patalo pa-
_ guldo. ■
a CAPSICO COMPOUND mos- ■ 

tis lengvai praftallna vlrtmlnl- a
■ tas liras: mums Šiandien dau-
_ gybė žmonių siunčia padSko- ■
■ nes pasveiko. Kaina 6Ao. per _
■ paMta B5c. arba dvi už 11.06. ™ 

Knvra: “MALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydyti*. kaina
a B0 centų. ■

■ Justin Kulis 2
8269 80. HALSTED ST. ■ 

ūhlcaco. DL ■

Šis pasipūtęs kalakutas y- 
ra kilęs Lietuvių Labdarių 
farmoj, kurių valdo M. Šil
kas. Jį gaudysime “Draugo” 
reporterių piknike Spalių 24 
d., Vytauto darže. Vienas iš 
laimingųjų pikniko dalyvių 
Padėkos (kalakutų) dienoj tu
rės gerus pietus.

$20.00 garantuoti $55.00 — 5-ldų dalių
Springsiniai Aržolo medžio
Matracai Brakfast Setai
Po.... $0.95 $32-75

Lengvus Išmokėjimai
Didelė nuolaida ui senus baldus mainant ant naujų

Specialiai Bargenai 
Tiktai Šiandien ir Ry
toj, Spalio-Oct. 23 ir 
24 d.

GERKIT TIK GERA ALŲ

rURNITURE
, ANUFACTUB INO COMPA.NIVIS 4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St SiB S. NAKROŠIS, vedėjas M. T. KEŽAS, vedėjas iSukuuhuukuiuhhumihS

Lotai randasi viduryje Beverly Shores arti 
vandens. 60 x 125 pėdų. Lotai tiktai 
#495.00.

ftl pulki vieta ramUei apie 50 mylių rtno (Vtlrago*. Grei
čiausia iranaportadja galima paalektl per valandų laiko. Telp 
|WM yra po priežiūra garsina kompanijom, kuri Jum. maloniai pa
tarnaus. iižmnkėthuna kelione “roimd trlp" visiem* koepimle- 
rlama, kurie norė* ten nuvykti dėl pasiteiravimo. Lietuviam* 
lietuvaitė tftatftkln* visa* smulkmenas.

Alno reikalu kreipkite* J “Draugo'’ miltinę. Lalftkn* nlųAklt 
I DRAIGAS. 23.14 So. Oakley Are Rox M. Paduokite «wvo 
vardų, antrašų, telefono mimerj Ir pažymėkite patogų laikų, kada 
paakį rtas žmogų* galėtų pa* Jus pribūti dėl plateanio paalž- 
klntmo.

ambrosia
SOUTH SIDE BREM CDMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
SLA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telef onaa BOULEVARD 717B

L. M. NORKUS 
Rea. HEMIAMA #240

dr

L. Vyčių 24 kuopos 
Bunco ir Card Party

Spalių 31 d., 4 vai. p. p. į- 
vyks bunco ir kortomis loši
mas, L. Vyčių 24 kp., Aušros 
Vartų parap. svetainėj.

Kitų met L. Vyčių seimas 
įvyks Chicagoj, West Side. 
Tat pelnas šio vakaro skiria
mas fondui — priėmimui de
legatų.

Visi kviečiami dalyvauti 
šiame parengime. Komisija 
turi daug gražių dovanų.

M. B.

Asfhma Gause
Fought In 3 Minutes

By dlssolrlng and removlng mucus or 
phlegm that causes atrangllng, choklng, 
Asthma attaeks, tha doctor'a prescrlptlon 
Mendaco removea the cauae of your agony. 
No įmokės, no dopea, no lnjectlons Ah- 
aolutely tasteless. Starta work ln S minutes. 
Bleep soundly tonlght. Soon feel areli, years 
younger. stronger, and eat anythlng. Ouar- 
anteed ejompletely satlafactory or money 
back. It your drugglst la out ask hlm to 
order Mendaco for you. Don’t auffer another / 
day. The guarantee proteeta you. 1

Draugo KaMoria 
1938 Mėtoms

Nuo DRAUGO reporterių 
ir agentų pikniko, kurs įvyks 
spalių 24 d. Vytauto Parke, 
prasidės platinimas DRAUGO 
kalendorių 1938 metams. Tų 
kalendorių dalis jau dabar 
gatava, o iki minėto pikniko 
bus gatavų tiek, kad jų bus 
kiekvienoje Chicagos ir apy
linkių kolonijoje ir bus ga
lima g'auti pas DRAUGO a- 
gentus.

Šiemet kalendorių spausdi
nimų paskubiname dėl to, kad 
būtų užtektinai laiko pasiun
timui į Lietuvų. Svarbu, kad 
tie kalendoriai Lietuvų pa
siektų prieš didžiąsias šven
tes — Kalėdas ir Naujuosius 
Metus.

DRAUGO skaitytojai, kurie 
yra užsimokėję už metus $6.00 
gaus kalendorių dovanų. Per
kantiems 25c. Šiame laike; ge
riausia agentams platinti 
DRAUGĄ ir naujus skaityto
jus apdovanoti visų mėgia- 
mais kalendoriais. Prašome 
visų agentų atsišaukti ir pra
nešti, kiek kalendorių norės 
ekstra platinimui.

Šiemet DRAUGO kalendo
riai labai gražiai atrodo. Tu
ri daug gražių naujų paveik
slų. Pirmų puslapį puošia 
Vaikelio Jėzaus paveikslas, 
toliau Šventoji Šeimynėlė, žv. 
Kazimieras, moterys prie 
Kristaus grabo, švč. Marija 
tarp Lelijų, Vaikelis Jėzus ir B 
šv. Jonas, Kristus su apaš-B^ 
talais kviečių lauke, Kristus 
svečiuose pas Mortą, ir Mag 
dalenų, šv. Mykolas, Kristus 
Karalius, Vaizdelis skaistyklo
je kenčiačių Sielų, Kalėdų 
vaizdelis — Užgimimas.

Primename, kad dabar lai
kas užrašyti į Lietuvų gimi
nėms DRAUGĄ ir LAIVĄ, 

j Dabar užrašius, jie pradės ♦ 
gauti tuos laikraščius prieš 
Kalėdas ir tuomi jų Kalė
dinis džiaugsmas bus padidin
tas ir gaus DRAUGO kalen
dorių dovanoms. Dar visi ži
nokite, kad galima gauti Ka
lėdinių plotkelių su įspūdin
gais gražiais paveikslais ir 
lietuviškais sveikinimais pa
siuntimui į Lietuvų. Tais rei
kalais kreiptis į DRAUGO 
'raštinę 2334 So. Oakley Avė.
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Šeštadienis, spalių 23 d., 193? toRitoiS

is cicero lietuvių gyvenimo
Iš Cicero Radio Stoties rūpinasi mirusios sūnus Jo-

S.A.P. ! nas Pauga.

Prie Vist/ Bažnyčių

Ryt prie visų lietuvių baž
nyčių Chicagoj pradedama 
pardavinėt “Draugo” kalen
doriai 1938 metams.

Vytauto parke raporterių 
piknike galima bus užsisakyti 
“Drav.gų”, “Laivų” ir kitus 
kat. laikraščius, ir į s'gyti 
“Draugo” kalendorių bei nu
sipirkti gerų knygų.

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

KAZOKŲ CHORO VADAIS

Čia inatome Serge Jaroffų,

T
31 ūsų parapijos mokyklos 

. , orkestrą ir benas šiemet žy«
kare, parap. salėj bus dideUs )u:aį padidėjo: įsirašė daugiu v 
bankietas su gražia progra- Raip ,0 naujy narių. M()kyk. 
ina Sv. Antano dr-jos. Tai bus |os vaikufi, be„a„ gerai grie. 
baigimas minėti draugijos 25 žia Krititaus Karaliaus šven
ta. gyvavimo jubiliejl,. i ,5j(. F«,ir„.

Si draugi.a gražiai gyvuo- dyti Ben„ nar:ai lari |ab„į 
ja. Kanų turi virš 20(1. Turi gražias unifortl,ajl. Ka; kurk 
lr net,lažai kapitalo. Draugija! lhuzikantai roa g „ jau
priklauso žymiausi šios kolo- gerai grie4ia UatW, w ,ai sc.
nijos ii apylinkės lietuv ai, sek,,,ls Razimierietėms, ypač 
paprasti žmonės, bitnieriai ir Mse,ei M jr k|ė.
profesijonalai. Klebenąs ilgi |)onuį
priklauso. Savo pomirtinę yra
užrašęs šv. Antano parapijai.

Bankieto komisija ir drau- ... . . . Rytis. Jie atitraukia juos nuo kuris yra garsaus pasaulyjegijos nariai šiuo bankietų vy- . .. . 1 '. , ,r ,. . . A . . : pasaulio tuštybių ir duoda, rusų Kazokų Vyrų choro veli parodysiu 'moterims, kaip .. i 'f „L ... . ... .. . progos vaikams pinnyh kilt.lošti tikrus bankietus. Atsi- ; . . . ... . ..., . . , . Lietuvių vaikai muzikoje ga
jikysime ir pamatvsime. . _ , .bus. Duokime jiems progų.

Sį sekmadienį, 6:30 vai. va-

Išmintingai daro tėva:, ku 
rie leidžia vaikus muzikos mo

«■

Sjialių 27 d., po ražančiaus 
parapijos salėj bus rodomi 
judomieji paveikslai iš Lietu
vos. Aleksas Žigas, nevyorkie- 
tis, sako, kad tokių gražių pa 
veikslų - vaizdų dar niekas 
nėra rodęs. Vadinasi, visi tu
rėtų pamatyti.

dejas. Šis choras važinėja po 
visų platųjį pasaulį. Yra su
rengęs virš trijų tūkstančių 
koncertų. Paskutinį kartų šie-

PADĖKAVONĖ

4. f A 
ANTANAS NAVICKAS

Mirė spalio 21 d., 1»8Z m., 
4:11 vai. popiet, sulaukęs pu
sę amžiaus.

Kilo iš itaselnią apskričio, 
Pašilės parapijos.

Amerikoj išgyveno 26 metua
1’allKO dldeuante nuliūdime 

inoit-rį Antaniną, po tėvais Ro
dis, su sūnus: Amaną lr Bro
nislovą, dukterį Adeię flendo- 
ra.tlenę lr žentą Juozapą Hen- 
uoranį, dvi s sens: Zot.ją na 
šoką it- Štantsiavą Dn.kieiuehę 
lr ją Šeimynas, uu pusbrolius: 
Mykolą Valčikamką ir Louis 
Valčiaauską Ir ją šeimynas, ir 
daug kitą giminią. IJetuvoje 
motiną Zofiją, seserį Feliciją lr 
du brolius: Kazimierą lf Lro- 
nislovą, lr kitas g.rintięs.

Kūnas pašarvotas 1512 So. 
49th Avė., Clceroje.

Laidotuves .įvyks antradienį, 
spalio 26 d. Iš namą 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtai į S v. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydSas į šv. Kazimlėro ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamu3-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Motelis. Sūąd*.
(luktė, Seserys, Ptisbrolfal', Mo
tina, Broliai, Žentai ir Giminės.

Laidotuvlą direktorius An- 
thony Petkus. Tel. Cicero 2109.

Vaidelis Baltumo - Svariai Dtp
FUEL OIL
Greitai pristatome h* garantuojame pilną 
mlerą Su cTy seater saikuotais trokafc

STIRBIS FUEL OILS
Telephone GROVĖHlLL 4424

PETRAS STIRBIS
1............ 11 l ,hl mil ilHĮi1 'Crigh r.’i O

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pbone 9000 6Ž0 W. lūtfc Ats.

Mūsų parap. SAP radio or- met Chicagoj bus rytoj, spa- 
kestra, kurių sudaro: Barčis, lių 24 d., 3 vai. po pietų Chi- 
Jr., Staišiūnas, Rirndžius ir, < ago Civic Operos rūhiuose. 
Matulionis, jau gali bile pa-ĮGarsų/į kazokų chorų pakvie- 
rengimui pagriežti. Jie griežė lė ir jam koncertų rengia Ha- 
per visų parapijos bazarų. At-, rry Zelzer.

i slankiusieji gėrėjosi šių jau
nuolių gabumais. Ypač Bar- i Šį Vakarį Žvingiečių

Spalių 31 d., Kriauna Ka/'“ «aH net k‘!iais “Šunim • Burutn”
rahaus sventeje, į^ Antano pavasarį jie baigė MARQUETTE PARK. -
Bažnyčių atvyks 300 Kolumbo m pas j g Ma
Vyčių, Kardinolo skyriaus, ir, ....... . , . *7 7. . , ' . , _ .. „ , • _
7:30 mišiose eis prie šv. Ko- j 
m unijos. Per mišias giedos jų ' 
pačių ėhorhs..

Mūsų klebonas kun. Va’čū-

Dabar visi lanko High School. plevood avė., šį vakarų, spa 
lių 23 d., rengiama nepapras-

cijos.

Spalių 19 tl. mirė a- a. Ma
rijona Paugienė, Jono Paugos, 
Ciceros žymaus biznieriaus, 
motina.

Reiškiame Paugų šeimynai 
gilios užuojautos liūdesio va
landoje.

Velionė buvo tikra tretinin
kė, dievota ir dažnai naudo
josi šv. Komunijomis, atgai
los sakramentu.

Čia dar yra Alorikaitė, Ber- tas žvingiečių “šurum - bu- 
nadišiūtė, Sheputis, broliai rum”. Kviečiami visi buv. 

v. .. Raudoniukai, kurie galėtų su- Žvingių parapijonai suslrink-
paryti gerų orkestrų. Lauksi- ti. Isgirsime žinių apie savo 

Mokinys gimtinę.
Žvihgių

se.
Pelnas skiriamas

VERONIKA GAILIŪTĖ
Kuri mtr€ 5-tą dieną spalio lr 
palaidotu tapo spalio 2-tą, o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus, lr ne
galėdama atsid&kavotl tiems, 
kurie suteikė Jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo Ją į tą 
nelSvenglamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami Jos praslšalinimą 15 mū
są tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms lr sutelkusiems 
vainikus draugams. DBKavoJa- 
me mūsą dvasiškam tėvui, kle
bonui kun. Briškal, Kurs atlai
ke įspūdingas pamaldas už Jos 
sielą Ir vargonininkams Kudir
kai ir Saboniui už giedojimą 
bažnyčioje; dėkavojame grabo- 
rlul S. M. Skudui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amži
nantį, o mums palengvino per- 
kęstl nuliūdimą lr rūpesčius, 
dėkojamo grabneStams ir gi
minėms .lr draugams už gra
žiausias gBleS, kurias sutelkė lr 
Mišių aukauto Jams, mergai
tėms, kurios nešė gėles lr pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms, o tau mūsą mylima duk
rele lr sesute sakome: ilsėkis 
šaltoj žemšje.

Nuliūdę lieka.
Tėvai, Sesuo lr Giminės.

Urba Flower Shoppe! 
*4180 Archer A Verkte

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Baukletanc-i — Laidotuvėms — 

t**puošluianuc 
FbotM LAk'AtETTE S8O0

PASAULIO DIDŽIAUSIAS 
KONTESTAS

$250,000 DOVANOMIS

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

I *' .

&
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IBdlrbėjąl aukštesnės rūšies 
paminklą tr grabrtainlą

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chicagoj 

------- a -
Bu viri 50 metą prityrimo 

-------d----
Pirkite tlešlai IŠ dlrStutėė u 

Uupyklte pinigus
-------o------

Mes atlikome darbą daugeliui 
ggibeanią ChlcagdŠ Lietuvlą

------ 0-

CICERO. — Spalių 24 d. bažnyčiai, Lietuvoj, 
dienraščio “Draugo” bendra- 
darbių ir platintojų diena -- 
piknikas Vytauto parke.

Daugelis cieeriečių stato 
klausimų, ar aš būsiu tame 
piknike. Taigi visiems viešai 
pareiškiu, kad tikrai būsiu.

Klebonas

. , . . , “Draugo” įsnesiotojas SheDieve duok jai amžinų at- • T ,
Tx... . i ii 7 * jmetulskis, Misius ir J. Motellsį. Iškilmingos laidotuvės 

bus šį šeštadienį, 8 vai. ryto 
iš namų bus atlydėta į Šv. 
Antano bažnyčių. Po trejų 
mišių šv. nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapus. Laidotuves tva 
rko grab. A. Petkus. Jomis

Valgiu liaimniiras 
ir Narni Pri- 

ziurejintas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, paukš- 
tiebos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių Užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių haudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šią knygą galima ganti p«r pal
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL

KAINA SU PERSIUNTIMU
0i.io

RASTINĖJE

0140

kaitis žada visus ciceriečius 
Vytauto parke bu “kapelija” 
priimti.

A. Bernadišius sako: jei 
kartais būtų šaltoka, tai jis 
atvėsius net visų trokų anglių. 
O jei atvažiavus ciceriečiarns 
su savo gerb. klebonu “bot 
dogsai” dar būtų šalti, tada 
Bernadišius saki/ tuojau kur
šius ugnį ir visa Cicero korni- 
pahija kepsiu “hot dogsus”. 
Kitiems tada teksiu tik žiū
rėti ir seilę ryti.

Cicerog Kompanija

Z/“

2-JŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

t
A.t

ART1 (ittAltb Atfc.
Telefoną* 

StBley 31091
CtflCAaO, ttA

AHA
BERNlCĖ ligeikis

(po tėvais Masiliunallė)

Jau sukako du metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą dukrelę 
Bernice Llgelkls (Masillunalte).

Netekome savo mylimosios 
dukreles spalio 25 d., 1935 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia Jai amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jos liūd
ną praslšalinimą iš mūsą tar- 
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias Už Jos sielą Spalio 25 d.. 
Sv. Antano parapijos bažnyčio
je, 7:30 vai, ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus lr pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Vlsl a. a. Bernice gimines, 
draugai lr pažystami nuošir
džiai prašomi Ištarti Amžiną 
ntUNį... už jos sielą.

Nuliūdę: Vyras, Ti'Al, Sesud, 
Broliai tr Giminės.

JURGIS PUPKA
Mirč spalio 22 d., £937 m., 

3:30 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Seinų apskričio, Pun
ską parapijos ir kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Adelę, po tėvais Pastar- 
nokailę, mylimą dukrelę Sylvlą 
25 menesių amžiaus, seserį le
vą Ir švogerį Vincentą Birže
lius if Jų šeimyną ir kitas gi
mines lr draugus. Lietuvoje 
seną motinėlę, seserį Ievą lr 
brolį Aleksandrą. .

Velionis priklausė prie Am
erican Leglon, Darius-Girėnaa 
Post,

kūnas pašarvojus J. Li Ule
vičiaus koplyčioje. 4348 So. Ca- 
llfornia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 25 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekal
to Prasidėjimo Pian. švč. par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamba-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukrelė,
Motina, Seserys, Brolis, ftvoge- 
rls ir Giminės.

I.aldotuvlą direktorius J. Llu- 
levlčlus. Tel. TJMTayette 8572.

Old Gold kontegtas yra di
džiausias kontestas vedamas 
Amerikoj. Siekia nuo Atlanti- 

įkost iki Pacifikos ir kiekvienoj 
valstybėj Amerikoj. Old Gold 
vėl duoda 1000 dovanų suda
rant $250,000. Pirma dovana 
$100,000, ir kitos 999 dovanos

23 'sudaro $150,000. Vėl jums 
proga laimėti. Kontestas pra- 
Įsidėjo pereitų mėnesį, bet dar 
yra laiko įstoti. Įstokit dabar.

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

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

Nuvykit pas arčiausių ciga
retų deale’rį ir įsigykite ofi
cialų Old Gold konteeto bule
tinų su pilnais įstatymais ir 
kontesto smulkmenomis. Kad 
jūsų dealeris neturi buletibų 
kreipkitės į DRAUGO raštinį.

Ne tas daug uždirba, kas 
daug dirba; bet tas, kurU tu
ri gerų tvarkų.

KLAUSYKITĖS
nubldtihiŲ ir labai įdomių, Povilo

SALTIHIERO
RADIO PROG AM Ų IS STOTIES VV.H.F.C. (1420 K.) 

Pirmadieniais — tino 10 iki 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — ntto 7:00 Iki 7 JO vai. vdk. 
Sfekrtiadlėnlals — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

%

MATYKITE J| ŠIANDIEN!
HBALTH-MOR

VACIUM-CLEAltfcR 
ATLIEKA, ti DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai jmde- 
nionstrnetl, Ir per kelias minates Išaiškins HEALTH- 
SldR magikų Saukite pardavėjų J. F. DAftlS, krait

ini 618, 203 No. Wabasbt avė Room 618, 203 No AYe., Chicago.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudoikis
SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 S04 Hermitage Avė.
4447 South fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

VZ IZ Ą T koplyčios visose 
1 Chicagos dalyse

Klanmktte mftsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakandš, 
10:00 vaL vakaro 9 W. H. F. 0. itotlM (1420 K) — PraneMjai 

F. ialtimieeas

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDiii Aiinr patarnavimas AMDULANLt DIENĄ IR NAKTJ

DYKAI mSestoIOd

S. M. Stulas 71Š l&th StriMt
Ehm Uotttotf 3877

■ ■«

I.J.Zolp 1648 Wėat 4fltk Stmt 
Phone BOUtevard 3203-5506

fc.’ —

Juozapas Eudeikis ™
P. J. Ritas &54 Bo. Halsted SL 

Pbone BOUIevard 4089

Ladiawicz ir Sunai
2314 W««t 2$rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
.Phone PULIman l%70

4348 So. California Avi. 
Phone LATayette 35?2

&10 Litnanica Ava 
Phone YABde 11384189

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
- 1= ~~...... I

1410 So. 49th Ct, CIMto 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Pbone GROvehill 0142



fceštadienis, spalių 23 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

PRANEŠIMAS!
Illinois Keat Market naujoj vietoj

ČIKAGOS VYČIŲ SEIMELIS

Prisiartino jau svarbus mo- ir su savo pasiryžiiniais. Sva- 
mentas Čikagos Vyčių gyve- rbu, kad tie, k oriems Vyčių 
nime: rytoj 3 v. p. p., Aušros idealai praeityje buvo bran- 
Vartų par. salėj įvyksta sei-'gūs — nepamirštų jų, bet at- 
mėlis, nuo kurio priklausys gaivintų juos savo širdys©-ir 
visų ateinančių metų veiki- Į atvyktų į ruošiamąjį rytoj 
mns. Vyčiai susiorganizavo ne seimą. Svarbu, kad ir jauno- 
sau, ne tuštiems pasilinksmi-1,ji generacija, kuriai seni ide- 
nimams, bet idėjiniam darbui: alai arti širdies yra, kurie 
palaikymui lietuvystės Amen- moka pasišvęsti tautos labui 
koje. Vyčiai, kaipo organiza-' burtųsi į vienybę, į bendrą 
cija turėjo, milžinišką paramą darbą; ir iš to susivienijimo 
visuomenės; tik su ta parama sau semtų daugiau malonumo, 
skaitlingus tūkstančius dole- vjSUomenei neštų daugiau nau 
rių praleido pro savo įvairia,, # didegn
komisijas; norėdama ateityje

Aušros Vartų patalpos, kur rytoj įvyks 
Chicagos Vyčių seimelis

Illinois Meat Market bu- 
čemė, kurios vedėjas-savi- 
ninkas yra Kazimieras Bu 
ras naujoj vietoj —Prašome Pas Mus 

Paviešėti
i Halsted str. Kaip visuomet, 
programoj bus solo, duetų, 
kvartetų ir t.t. Be to, bus 
naudingų patarimų ir įdomių 
žinių, ypač iš Progress krau 
tuvės didelio Fall Festival -iš
pardavimo, kuna čia dabar 
eina pilpu smarkumu. Nepa
mirškit patys pasiklausyti ir 
kitiems priminti, kad pasi
klausytų. Rap. J.

BRIGHTON PARK. — Or
gija Gvard. Pirma Div. ftv, 
Kazimiero Karai, rengia šo
kių vakarą su gražia progra
ma bažnyčios taisymo naudai, 
sekmadienį, spalių 24 d., pa
rapijos svetąi/iėje. Pradžia 7 
valandą vakare.

Visi nariai būtinai turi da
lyvauti. Taip pat prašomi nt- 

Ryt, 1 vai., Vytauto parko' sivesti draugų ir pažįstamų 
} restorane bus bendri katali-' Prašome atsilankyti ir svešių 

J Kun. M. Urbonavičiaus j kiškos spaudos bendradarbių į Rengėjai visus stengsis pa 
vardu J. E. vyskupas M. Rei- ir agentų pietūs su Chicagos tenkinti kuo geriausia, 
nys atsiuntė Vyčiams sekantį ir Cicero biznieriais. Pietums
pasveikinimą iš Lietuvos: menu paruoš žymūs Chicagos

Į Lietuvą laimingai par- lietuvių restoranai: Jučus Sie- 
grįžau. Savo kelione į Ame- terš, 1608 IV. 47 st. (vedėja 
riką, labai džiaugiuosi. Kaip K. Stulpinienė), Julias Res- 
žadėjau Vyčiams pasiunčiau taurant, 4656 So. "VVestem av.
Jūsų vardu iš Kauno knygų (ved. Julia Pocienė) ir Peop- 
siuntinį (15 kn.) ir iš Vilka- les Restaurant, 1628 W. 47 st. 
viškio siunčiu keletą brošiu- (ved. O. Russellienė). 
rų šiandien. Sveikinu Jfts ir Visuose tuose restoranuose 
Vyčius. i virėjai ir patarnautojos lietu-

Jus gerbiąs, viai. Valgyklos pasižymi šva-
V. M. Reinys, rumu ir sveikais valgiais. Jo-

------------------------  se gaminama ir lietuviškų va-
Gera Proga 1 Ig*1!’ kuriuos labai mėgsta ir

________ svetimtaučiai.
Per Misijas Šv. Kryžiaus I ------------  .

bažnyčioj, be įvairių dev/jci- Neturintiems automobilių 
jonalių daiktų sau ir namams nuvažiuoti į pikniką, pataria- 
papuošti,taip pat galima gau- ma kreiptis prie savo koloni- 
ti ir misijonieriaus kun. Pau- jos laidojimo direktoriaus, kil
buko parašytą įdomią knygą riuos čia išvardiname: Laka- 
“Kelionės apie pasaulį įspū- vičius, Skudas, Zolp, Eudei- 
džiai”. Yra ir daugiau įvai- kiai, Ridikas, Liulevičius, Ma
raus turinio knygų. Ten pat žeika, Masalskis, Petkus, Si- 
galima užsisakyti katalikiškų revičius; Gary, Ind., Kelner - 
laikraščių ir įsigyti “Drau- Pruzin. Visi mielai patarnaus, 
go” 1938 m. kalendorių, ku- Arba galima kreiptis į ekspre- 
rių patartina pasiųsti ir į Lie- sininkus: A. Tiekų, Stugį, Fa- 
tuvą saviškiams. bijoną, Bagdoną, Lesj, Ališau

ską, Mondzejevskį, Žilevičių,
Veličką, Tu mon į.

Tel. Laf. 2409 atsidaro 
šiandien, Spaliu 23 <1. Ati
darymo proga daug gerų 
bargenų ir įvairiausių pa
sirinkimų.

Katalikiškos Spaudos 
Bendradarbių Pietūs 

Vytauto Parke Remkite Savuosius 
Biznierius

Vyskupo M. Reinio 
pasveikinimas

BUDRIKO PROGRAMA

Manant statyti aao naują namą) 
ir pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and BuildeT,

6739 So. Mapleirood Ave., 
Telefonas PROspeet 1186.

Budriko programa eis iš 
stoties WCFL, 970 kil., sekm.. = 
nuo 7:30 iki 8 vai. vak., da- 
lyvaujant didžiulei orkestrai. rap( 
St. Rimkui ir kitiems. Prog- h 
rama bus leidžiama ir trum- j Vist 
pomis bangomis ir girdima, 
Kanadoj ir kitose valstijose, i
Vienintelė programa — Bu- i ------
driko krautuvės duodama iš-------
galingos stoties — aiškiai pa- THE 
siekia visus lietuvius Ameri
koje. Žvalgas! /JĮ

PARDAVIMUI NAMAI

RADIO 10787 Edbrooke Avenue — krautu
vė lr 7 kambarių fleitas. Tinkamas 
dėl bučernės arba grosernSa tiktai 
*8990.00. Lengvi ISmokėjimal. Bla- 
n| Ir visą įrengimą parduodama pi
giai. Gera proga geram biznieriui.

10146 SL, Iawrence Ave., 2 fle
tų — 5 kambarių mflrlnls namas, 
3 karų. Mito vandens Šildomas Ra
mdžius — I. C. transportactja, tik
ini *7900.00. *1600 cash, balansas
iSmokėjlmals. Pirmas aukfitas dy
kai. AtsiSaukit:

F. G. MAURER & CO.
10323 So. Michigan Ave.

Tel. Pullman 2220.

DAINUOS ŽYMŪS DAINĮ 
NINKAI GRAŽIAS DAINAS BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS
F, Selemonavich 

w Sveterių Krautu-
gj vė Atdara Kas
H Diena Ir Vaka
rį raiši — Ir Sek

madieniais.
Telefonas Victory 3486 
504 VVest 33rd Street

Skaitykite Biznierių 
Bargenus REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvlėką kalbą. Rašy
kite:

‘‘Draugas,’* 2334 80. Oakley Ave. 
Boz No. G809. 

A. F. CZESNA BATHS 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaiko m elektrlklnĮ Kabinetą, karėtus ir garo karųbaclua; suteikiam 
elektrikinių* lr įvedą masažus; Pagelbėstm jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais Ir sieros Vantom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkals.

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

PARDAVIMUI NAMAS

Balto mūro krautuvė. Namas 36x126 
pėdų..: ISrenduotas kaipo tavernas,
kambariai viršui. Namas randasi ant 
Cermak arti Damen gatvės. Tele
fonuokit savininką:

Brookfield 6863.
Skalbiamos mašinos, Norge, ABC, 
Apez, Croley ir Maytag po CONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
Ididelius ir mažus, už prieinamu 
[kainų. Apkala namus Šingeliais. 
Dedame stogus.

> Turi 35 metus patyrimo.

PARD AVIM II RAKANDAI
Pardavimui pigiai vartoti naminiai 
rakandai. Galite pirkti visus arba 
po vieną. Atslžaukit: 3367 Lituanica 
Ave. (Krautuvėje).

Mokant po $1.00 į savaitę. 
Angliniai pečiai poreelain po Lietuvių Katalikų K 

Laikrai^iV Reporterių^
1 PRCNIKAs"1’

Vytauto Parke, 115 tarp Pnlaski Rd. ir Cicero Ave. 
Sekmadienyje, Spalio-October 24, 1937 

Bus Gera Muzika — Skanūs Užkandžiai 
Bingo Žaidimas — Zuikių ir Kalakutų Gaudymas 

ir kalbos
Įžanga 26c Pradžia 10 vai. ryte

RENDON KAMBARYS

Rendon kambarys. Šviesus ir Svarus, 
gražiame flete. AtsiSaukit:

 3569 So. Emerald Ave.Oil Bumera, Quaker, American,
Samco, Coleman ir Alcaaar to 

*r au*<^’an
Tel. CANal 7514

CHICAGO RENDON KAMBARYS

Svelsus kambarys, gražiame name su 
Šiluma, vonia ir visais kitais pato
gumais. Kreipkitės pas:

J. Vaišvilą, 6147 S. Washtenaw Av.COAL
Anglys

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

PLATINKITE “DRAUGĄVardas. ILLINOIS
ANGLYS

Lump ..........................$600
Mine Run ............... 5-75
Egg ........................... 6 00
Nut ........................... 600
Screenings (Indiana) 5 00

PIRKIT DABAR! I KAINOS
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAM MIESTE IR 
PRI EMI ESCIl OSE

Tel. ARDmore 6975

AdresasK. Būras Atidaro Biznį UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla Bridgeporte

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

Parapijos bazaras dar bus 
šį vakarą ir sekmadienį, spa
lių 24 d. rengiama triukšmin
ga užbaiga. Praeitą sekmadie
nį, nepaisant labai blogo oro, 
visgi pusėtinai žmonių susi
rinko, ypač jaunimo. Užbai
goje, tikimės, visi parapijo
nai atsilankys dar sykį išban
dyti savo giliukio. Ypač gerb. 
klebonas laukia visų atsily
ginant už laimėjimo tikietus. 
Tat, visi į bazaro užbaigtu- 
vesl

Pasinaudokit šia proga, sutaupysit 25c' — išsikirpk šj 
Raporterių tikietą, su kuriuo galit įeiti į Reporterių Pikniką 
spalio 24 d., Vytauto Parke.

T0WN OF LAKE. — Ka
zimieras [Būras šiandie, spalių 
23 d., atidaro Būro Illinoia 
Meat Market adr. 1858 West 
47 st.

Per 17 metų jis vedė sėk
mingai valgomųjų daiktų bi
znį ir per daugel metų nėra 
apleidęs dienraščio “Draugo’’ 
piknikų. Žadėjo parėmti ir 
kat. spaudos bendradarbių pi
kniką.

JOKIŲ SUODŽIŲ — JOKIŲ PELENŲJAU GATAVI
šin gmžiaosia 1938 radio tik

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

Mažas sumas galima siųsti 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Aye. Chicago

čių tarpe nesigirdi nei dides
nių ligų nei mirčių. Aštuonio- 
likiečiai nepasiduoda, arba 
sveikoje vietoje gyvena.

nuolaida už jūsų senų radio. 
RCA Victor, Zenith, Pbilco ir ki
tos radios, didžiausias Chicagos 

posi rinkimas.
j Klebonas kun. I. Albavičius 
i savo kunigavimo 25 metų su
kaktį arba sidabrinį jubiliejų 
minės Padėkonės šventėje, la- 

j pkričio 25 d. Tą dieną 10 vai. 
ryto įvyks iškilmingos pamal
dos. Jubiliejaus komitetas, ku
riam vadovauja kun. A. Kiš- 
kfinas, rūpinasi tinkamai šitą 

. sukaktį paminėti.

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEL OIL RAFINTRIUOTOJO ŠIOJ 

TERITORIJOJ

MES GREITAI PRIOT ATOME IR GARANTUOJAME PILNĄ MTF.RĄ 
SU CITY SEALER APŽIŪRĖTAIS, SAIKUOTAIS TROKAIS 

KUOMET REIKIA AIJEJAUS PEČIAMS SAUKITE

OANal 2020

Kitą penktadienį, spalių 29 
d. mūsų parapijos salėje bus 
rodomi judomieji paveikslai, 
knrie šią vasarą buvo paga
minti Lietuvoje. Rodys A. Ži
gas. Kas matė, giria paveiks
lus. Todėl verta aštuoniolikie- 
čiams juos pamatyti.

3417 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7010 TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, III.

KURUI ALIEJAI VISOKIEMS IILDYTUVAMS

Budriko prn<nun««. WC*TI, — 970 
Kil., Nedėliomia žymus progra
mas kaip 7:30 iki 8:00 vai. vak.

Per ilgą laiką aštuoniolikie

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPubiic 8402 Pocahontas Mine Run — T onas $7.40 
Stambios perkant 5-kis Tonus ar daugiau.


