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ANGLAI SU PRANCOZAISIKDZIOJA 
NARDANČIUS LA'VUS

Prancūzijai visupirma rūpi
vaduoti Valencijos režimą

LONDONAS, rūgs. 3. —rūgs
Angli,jos vyriausybė nuspren
dė būtinai išnaikinti nardan
čius laivus, kurie Viduržemio 
jūroje užsiima piratiškais dar 
bais, puldami ir skandindanti 
ne tik Valencijos radikalų lai
vus, bet ir radikalams tarnau
jančius svetimų šalių laivus. 
Prancūzija siuskato padėti An
glijai ir siunčia daugiau karo 
laivų i Ispanijos pakrantes.

Čia vyrauja nuomonė, ikad 
tie nardantieji laivai yra Ita
lijos. Spėjama, kad Italija 
juos paskolino, arba dovanojo 
Ispanijos nacionalistams. Kai 
kam tekę matyti, kad nardan
tieji laivai turi nacionalistų

vėliavas ir emblemas.
Artimiausiomis dienomis An

glijos ministerių kabinetas tu
rės nepaprastų pilnaties posė
dį. Tarsis, kas turi būti daro
ma nardančių laivų išnaikini
mui ViduržeYnio jūroje.

Tų pat laikų ir Prancūzijos 
radikalų fronto vyriausybė 
gvildens tų patį klausimų. 
Prancūzijai daugiausia rūpi 
vaduoti smunkantį Valencijos 
radikalų režimų. Nardantieji 
laivai blokuoja maisto ir karo 
medžiagos pristatymų šiam re 
žimui. ,

Tarp Anglijos ir Prancūzi
jos vyksta, diplomatiniai pasi
tarimai.

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 3. — Nacicųaiistų kA.ro 
vadovybė praneša, kad jos ka
riuomenė jau įsiveržė į Oviedo 
provincijų ir nesulaikomai žy
giuoja Dijcn miesto Imk — pa 
sk utinės radikalų tvirtovės 
šiaurvakari iėj Ispanijoj.

Artūrų milicija bejėgė ir at
simeta. Vienoj vietoj Asturai 
su dinamito pagalba nuvertė 
didelį kalnų. Ir tas nušulaikė 
nacknallstų. Kitoj vietoj naci
onalistai paėmė nelaisvėn visą 
asturų batalijų :ą — 1,019 mi
licininkų.

Asturų vadai tariasi gra
žiuoju nacionalistams paduoti 

tDijon mięatą.
Aragono fronte nacionalis

tai ir toliau pliekia Valencijos 
milicijų.

DIRBAMAS DIDIS IR GALINGAS AUTOMOBILIS

Tiptode, Anglijoje, dirbamas nepaprastai didis automobilis greičio rekordų siekti lenktynėse. George Eystoa baįl 
laimėti greičio Maurus netoli Salt Lake City, Utah, rengiamose automobilių lenktynėse. Automobilis yra 36 pėdų ilgas, 
rėš du po 3į0G0 arklio jėgos inžinus. Spėjama, jis galės dumti iki 400 mylių per valandą. (Acme Photo.

a=y-r-------- ■ j.:; . , — ------------- ---------------------------■ — -

ŠANCHAJAUS SRITYJE 
MŪŠIAI EINA

LENKŲ KONSULAS NE 
DAVĖ VIZŲ LIETUVIAMS

JAPONAI SIŪLO KINAMS 
SALYGIfĘ TA'K4 '

TOKIO, rūgs. 3. — Japoni-

PRANEŠIMAS

Reikalaujama nutraukti šaudy- 
mus ifttraukianftsvatimftalius

ūeni* reikalų ministe- 
ki Hlrotapa reiškia, akd

ŠANCHAJUS, rūgs. 4. — koš ir imta svaidyti į miestų

Pereitą rugpiūčio mėnesį jos užsieni 
Varšuvoje įvyko esperantinin- ris Koki 
kų korigr^sįs. Lietuvon espe- japonų vyriausybė pasirengū- 
nurtifrfnkak norėjusieji į šį j ei afšaūlftr^tvn-karišką efespfc-
kongresą nuvykti, su Latvijos dicijų iš Kinijos ir jai ištiesti

Darbo dieną (Labcr Day) 
pirmadienį, rugsėjo 6 d., dien- 
rųščio “Draugo” raštinė bus 
uždaryta. Turintieji svarbių
reikalų prašomi šiandien juos 
atlikti. , p M.

— *. 1 * — ’O • y „ . . . . . .

Kadangi Šanchajaus miesto, didieji šoviniai. Kinų artileri- esperantininkų pagalba kreipė taikos rankų, jei kinų vyriau-
padanges japonų šoviniai per ja tuojau atsakė šaudymais ir si prie Lenkijos konsulo Ry
naktį be pertraukos raižė, 
prancūzų autoritetai tiesiog 
pareikalavo japonų ir kinų ka

vietomis prasidėjo kruvini su
sirėmimai., Vienoj vietoj šiau
riuose nuo Šanchajaus kinųka

ro vadovybių, kad jos nutrau-į riuomenė įlaužė japonų linijų 
ktų apsišaudymus ir leistų iš ir priešų atbloškė atgal į Jan- 
tarptautinės srities evakuoti gtze upės krantus. Kitoj ,vie- 
650 prancūzų fr amerikiečių. Į toj kinų artilerija išblaškė ke

letu japonų tranportinių lai-

goje. Konsulas atsisakė duoti 
vizas.

Tai gi, Lietuvos esperanti
ninkai negalėjo dalyvauti mi
nėtame kongrese. O kongresas 
buvo jubiliejinis

sybė pakeistų savo nedraugin
gą nusistatymų Japonijos žvil
giu.

Toliau jis sako, kad japonų 
vyriausybė pasiruošusi tartis

Mfflt Buvęs LIETUVOS
VYRIAUSYBEI PA

TARĖJAS
LONDONAS, rūgs.

Jo ątiftaukimas ift Sveicąrljc 
Lenkuose konfiskuotas

VARŠUVA, rūgs. 3.'B*-t PadėreveKg atriS

Kol kae dar nežinoma, ar
kariaujančių pusių vadovybės i,

- *i i • i Japonams pasidaro nokoktuklausys prancūzų reikalavimo. . . , . , „
į ir jų vadas tuojau paskelbė, 

\ akar dienų miesto dalių kad japonų karo laivai bus
apšaudymai buvo nutraukti? priversti kinų pozicijas apšau- 
Kai kurios parduotuvės ir te- dyti skersai svetimų valstybių 
atrai atidaryti. Susigriebta iš I karo laivų.
inksto evakuoti šimtus Rvetim Japonai randa, kad jų žy 
šalių. .

Maskva italus fašis
tus VADINA “BAN

DITAIS’

’ MASKVA, rūgs. — 3. — 
Ryšium su sovietų laivų skan
dinimu Viduržemio jūroje lai
kraštis Pravda kaltina Itali
jos fašistus pažymėdamas,

Neužilgo staiga ir vėl sūbau 
bė japonų karo laivų patran-

giams prieš kinus kenkia tarp- kad Maskvai “išsisems kantry
tautinė miesto s rilis ir jie pla
nuoja toliau neigti šių sritį.

NACIONALISTAI BLO
KUOJA GIJON UOSTĄ

BANDO VADUOTI AMERI
KIETI LAKŪNĄ

GIJON, Ispanija, rūgs. 3. 
— Nacidnalistų karo laivai 
pradėjo blokuoti šį miestą ne
leisti radikalų vadams pas
prukti į Prancūziją.

Nacionalistų kariuomenė ver 
žiaai per Asturijų ir yra vos! 
už keliolikos mylių 
miesto

nuo

AVASHINGTON, rūgs. 3.— 
M rs. Ida Dabi iš Champaign, 
I1L, kreipės valstybės departa- 
mentan prašydama vaduoti 
jos sūnų Haroldą Dabi, lakū
nų, kurs tarnavo Valencijos 
radikalams, pakliuvo naciona- 

šioi nelaisvėn ir karo teismo 
' nuteistas mirti.

KAIP BUS SKAIČIUOJAMI 
BEDARBIAI?

AVASHINGTON, rūgs. 2. — 
Kongresas autorizavo vyriau
sybę suskaičiuoti visoj, šaly 
bedarbius. Administracija da
bar ieško priemonių, kaip tų 
padaryti Matyt, paštams bus 
pavesta suregistruoti bedar
bius. .

Valstybės departamentas nu 
teistojo motinai atsakė, kad 
nors neturima oficialių žinių 
apie lakūno H. DahJ likimų, 
departamentas stengiasi jį va 
duoti per ambasadorių ir kon
sulų.

PRAHA, rūgs. 3. — Sun
kiai susirgo buvęs Čekoslova
kijos prezidentas T. G. Masa- 
rykas, 87 m. amž.

/ka
Hm

vęs Lenkijos premjeras pia
nistas I. J. Paderevsfcis paga
liau iš Šveicarjjos prabilo a- 
pie pavojingus įvykius Lenki
joje. •

Jis išleido atsišaukimų len
kų tautai, kad ji budėtų ir ne
įsileistų į Lenkiją fašistinės 

su

3.
taikos klausimu su bifė kuriais į Mir®( br^tų generolas . Frank _ _ _____
kinų politikais, arba valstybės . * Crozieras, Pietų rikos tvarkos. Tos rūšies valdžia

kviečia ir vyriausybę, ka 
išsižadėtų fašistinių vald 
idėjų, kad ko veikiau paftl 
tų seimo rinkimus, panaafc 
koncentracijos stovykla* M 
stų iš ištrėmimo grįžti ’ bi 
šiam premjerui Vitosufe 
kija yra reikalinga dėtOęĮ 
jos ir laisyės. Fašizmas : 
svetimas padaras lenkų 
chologijai.

I , *" * "* * ' * * '**• < *< '•'
Įspėja savo tautiečius, 

jie per daug nepasitikėtų 
kietija, kuri visados t n rią 
šyvius planus prieš Lenki

veteranas, 
parašęs eilę kariškų veikalų. 
Buvo 58 m. amž.

Gen. Crcaier kokį laikų bu
vo Lietuvos vyriausybei

vyrais, kuriems iš tikrųjų rū-lir P^aulinio kar^
pi kinų japonų susiartinimas 
ir draugingumas.

Ir jis mano, kad kinų tau
tos vadai pagalvos apie šį ja-
ponų taikingą nusistatymų, 
reikalingų Azijos Rytams ir 
visam pasauliui.

Anot jo, japonai pradėjo ka 
ro veiksmus' Kinijoje ne prieš

riškag patarėjas Lietuvai or-
ganizuojant kariuomenę^

URUGVAJUS PRIPAŽĮSTA 
GEN. FRANCO REŽIMĄ

bė ir fašistai banditai už tai ^et prieš jos centro
brangiai turės atsakyti’ vyriausybę, kuri sėbraujasi su 

komunistais — sov. Rusija.
NAUJA KATALIKIŲ MQ- 

TERŲ ORGANIZACIJA

MONTEVIDEO, rūgs. 3. — 
Urugvajaus vyriausybė nus
prendė pripažinti gen. Franco 
režimų Ispanijoje.

keltų pilietinį karų Lenkijoje.
Jo atsišaūkimaš sukėlė ne

paprastą Įspūdį. Policija kon
fiskavo atsišaukimo pundus.

i •Varšuvoje konfiskuotas vienas
laikraštis, kurs paskelbė 
derevakio atsišaiukifhą.

Pa

AUTOMOBILIO NELAIMĖ^”CHICAGOS PARAPIJŲ J

JE ŽUVO ISPANŲ 
VYSKUPAS

KYKLŲ ATIOARYMI 
KLAUSIMAS

PARYŽIUS, rūgs. 3. — 
Prancūzijoje suorganizuota 
nauja katalikių moterų organi
zacija vardu Krikščionių Jau
nųjų Moterų draugija. Jai 
priklauso daugiausia aukštes
niojo luomo moterys.

Organizacija čia surengė 
pirmųjį nacicnalį suvažiavi- 
rhą. Buvo daugiau kaip 200 
dalyvių. , i. f

Organizacijos svarbiausias 
tikslas — namuose ir šeimose 
gaivinti ir palaikyti krikščio-

TŪKSTANČIAI KINŲ NU
KENTĖJO* NUO VIESULO

HONGKONGAS, rūgs. 3. — 
Čia ir apylinkėse siautęs vie
sulas (taifūnas), kaip paviršu
tiniai apskaičiuojama, užmušė 
mažiausia 500 asmenų ir tūk
stančius sužeidė. Daug laivų 
sulamdyta, šimtai namų su- 
griauta ir gaisrų sunaikinta. 
Medžiaginiai nuostoliai milži
niški Honkongo saloje ir že
myne. * ' 1

NUŠOVĖ SAVO SŪNŲ

HENDAYE, Prancūzija, 
rūgs. 3. — Žiniomis iš Ispani
jos, automobilio nelaimėje žu
vo Oviedo vyskupas Gins to

Chicagos katalikų molę 
atidarymo ateinantį treag 
nį klausimas šiandien bm 
spręstas. Katalikai apie

Antonino Echeguren y Aida-(patirs rytoj savo

1 ■

abel-niškuosius papročius ir, 
nai, platinti tarp moterų doro
vingumą.

Salinnininkas Jacob Dūda, 
63 m. amž., 5101 AV. 32 place 
Cicero, naktį išgirdo, kad kas 
tai plėšiasi' per Įaugą į saJiuno 
vidų. Jis paleido keletą šūvių 
iš revolverio. Viskas nutilo. 
Rytų netoli salįuno rastas jo 
sūnus Aleksandras, 29 m. 
amž., peršautas ir negyvas.

Pasirodė, kad sūnus negyve
no su tėvais ir užsiimdinėjo 
plėšikavimais. Kartą jau buvo 
baustas kalėjimu.

ma. Nelaimė įvyko važiuojant 
plentu iš Coruma į Cangas de 
Naroea.

Sunkiai sužeistas vyskupas 
nuvežtas į Luerca Hgopinę. 

i Po padarytos operacijos jis 
greit mirė.

Prieš mirsiant vyskupas lai 
mino gen. Franco ir pasimel
dė už nacionalistų laimėjimą.

bažnyčiose per pamaldas. 
Viešosios mokyklos, ku

planuota atidaryti antrad: 
bus uždarytom

14 ASMENŲ SUŽEISTA GATVĖKARIU 
NELAIMĖJE

Chicago ir Milwaukee avė. Iš jų dvyliką policija pnsiun
skersgatvyje susidaužė du gat 
vėkariai. 14 asmenų sužeista.

IM

tė į apskrities ligoninę. Kai

SU LAIVU ŽUVO 18 VYRŲ 
ĮGULOS

PENSCOLA, Fla., rūgs. 3. 
— Nuskendo prekybomis lai
vas Tarpon sprogus katilui. Iš

kurie*jų sunkiai sužeisti. 29 V/rų įgulos tik 11 išgelbėta.

15 RIAUŠININKŲ NUKAU
TA PRANCŪZŲ MAROKE

PARYŽIUS, rūgs. 3. — ži
niomis iš Prancūzų valdomo 
Maroko, Mekner mieste vie
tos gyventojai sukėlė riaušes, 
nepasitenkinę vandens racijo- 
navimu.

Kariuomenė 15 riaušininkų 
nukovė ir apie 50 sužeidė.

MARIJAMPOLĘ — 1 
jampolėė-Kalv&rijos gi 

ruože pradėta dideli rem 
darbai. Nuo Turgalaukio 
Marijampolės sustabdytas 
tobusų ir vežimų judėjii 
Dabar iš Kalvarijos, Lai 
ir Alytaus autobusai į M 
jampolę važiuoja per Lii 
navą vieškeliais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —* **

matoma# lietus su perkfli 
mis; daug vėsiau.

Saulė teka 6:20, lęši
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tvirtovės, kurias pasistatėme savo sunkiu 
darbu.

Klausimas yra aiškus — spauda li<šiol 
daug padėjo išlaikyti katalikybę ir lietuvy
bę Amerikoje, ateityje irgi be jos pagalbos 
tų brangenybių neišlaikysime, Ir kuo dau* 
giau lietuvių katalikų laikraščiai turės skai
tytojų, tuo geriau jie laikysis, tuo tvirtesnė 
bus mūsų ateitis.

Šį rasinį dedame dienraščio “Draugo”! 
pikniko, būsiančio pirmadienį, proga. Kaip 
pastebėjote, dienraščio bičiuliai, suprasdami 
spaudos reikšmę, šiam parengimui suaukojo 
daugiau kai šimto dovanų. Už tų jų paramų 
esame dėkingi. Skaitytojus nuoširdžiai uz- 
kviečiaiue atvykti į piknikų ir iš savo pu
sės dienraštį paremti. Šia pačia proga pra
šome ne tik į piknikų atvykti, bet gautt 
dienraščiui naujų skaitytojų.

Spauda buvo, yra ir boa didelė jėga, 
dėl to remkime jų ir naudokimės ja save 
brangiųjų idėjų — katalikybės ir lietuvy
bės palaikymui. *

Dvasios Kultūra

Šekspyras sako: “Dvasia daro kūnų tur
tingų”. M-a, ‘‘P. G.” bendradarbis, tų po
sakį praplėsdamas, rašo: Gražus yra kūnas 
iš pažiūros, net renkamos “grožio karalie
nės”, tačiau tikrų gražumų sudaro ne išvir
šinė žlnogaus išvaizda, bet jo dvasia, siela.’ .. . * • * • « *

Sakoma, kad veidas yra sielos veidro
dis. Tai reiškia, kad kūno grožis pareina 
nuo sielos grožio arba, kaip sako Šekspy
ras, “dvasia daro kūnų turtingų”.

Kas nesirūpina grožiu, kas nepageidau
ja turtų t Visi, be mažų išimčių. Bet daugelis 
nežino ir nesupranta, kad tikrų grožį, tik
rus turtus duoda žmogaus dvasia.

Proto liga sergųs yra nelaimingas. Nie 
kas jam nieko nereiškia, ir nieko jis nepa
traukia savo kūno gražumu. Kų žmogui reiš
kia turtai, jei siela yra negraži, aistrų už
gulta! • »

Doras, taurus esti žmogus tada, kada 
jį valdo ne aistros, bet dvasia.

Tad išvada aiški: reikia pirmiausia rū
pintis savo dvasios reikalais, o paskum tik 
kūno,

Kaipgi neturtinga ir apleista yra mo
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Paremkime Savo Spaudą
'**?/• * * ____ • • ,

Berods, nėra reikalo aiškinti, kaip svar
bų vaidmenį vaidina spauda žmonijos gyve
nime. Šiandien tai visi gerai supranta. Di
desnės Sir mažesnės žmonių grupės, susitaru
sios vykinti į gyvenimų Kokių non idėjų, 
pirmoje vietoje rūpinasi lailo*štį išleisti.
Demokratiškose valstybėse spauda pirmaeilę 
rolę sulosią politikoj. Dėl to partijų vadai 
su spaudos balsu labai skaitosi. 8u tuo ga
linguoju balsu skaitosi ir diktatoriai. Jie 
įstoda savo kraštuose spaudos cenzūrų, pa- 

' Žaboja jos laisvę, verčia rašyti ir spausdinti 
tik tų, kas diktatoriams yra naudinga, nes 
jei laikraščiai turėtų laisvę pasakyti teisy
bės žodį, diktatūrų gyvenimas nebūtų ilgas.

Valstybės, kurios nori nuslopinti paverg
tųjų tautų sųjudį, nutautinti, pirmiausia vi
su griežtumu jų spaudų persekioja, arba vi
sai uždaro laikraščius ir knygų leidyklas.

Kad taip yra, mes esame gerai patyrę 
iš savo tautos gyvenimo.

Rusijos caras, norėdamas surusinti lie
tuvių tautų, per 40 metų neleido spausdinti 
laikraščių ir knygų lietuvių kalboje, lietu
viškomis raidėmis. Jis žinojo, kad spauda 
gali suvaidinti svarbiausi vaidmenį tautos 
įsųmoninkno darbe. Ir jis tikrai neapsiriko.
Lietuviai veikėjai, taip pat jau gerai su
pratę Bpausdinto- žodžio igjJybę, spausdino 
raitus už Rusijos ribų ir «ftids slapta pla
tino Lietuvoje. Tas darbas turėjo didžiau
sios reikšmės tautos atbudime. Ir jei Lie- . deraiškoji siela, kada kūno kultūra pavergė 
tava šiandien yra. nepriklausoma valstybė, Į mūsų amžių, kada sportas yra dievinamas,- v**.! jxj_t—, ——--- J— —i* :.njsi kūnas būtų amžinas! Klystama, kultūra

klesti ne kūno mankštomis, bet dvasios jė
ga ir darbu.

Boksininkai rimtam ir sveikai galvojan
čiam žmogui nėra verti tos pagarbos ir (ų 
turtų, kuriuos jie įgyja kumŠčiuodamieii.

Grįžkime prie dvasios kultūros, tada i? 
įgysime tikrus turtus! •

te. Tai yra nepaprastai dide
lis žmogaus išaukštinimas. 
Jeigu mes žmonės-kartais di
džiuojamės, giriamės pažinti

jo išradimu nugalėjo šios že
mės atstumų. Tas visa iškal
bingai byloja apie žmogaus 
dvasios galybę, išmintį.

Bet pačios išminties, nepa
kaktų tokiai- gOfingai pąžan- 
rri, jei prie proto jėgos ne
būtų prijungta valios jėga, 
kuri išjudina proto ir kūno 
jėgas ir jas panaudoja me
džiaginiai ir dvasinei pažan
gai kurti. Sudrausminta va
lia yra didelė kūrybinė pajė
gi*.

Patsai pajėgų buvimas dar 
nesukuria kultūros, reikalin
gas jų panaudojimams. Bet 
panaudojimas tada tegali bū
ti, kai žmogus įsisąmonina, 
kad jisai yra pajėgus, kad 
gali nuveikti daug gera, kai 
Įsitikina, kad ^vidutinių ga
bumų žmogus daug vertinga 
gali nuveikti, tik reikalingas 
lam pasiryžimas. Ryžtis yra 
pradžia kiekviėnam darbui, 
kuris savo pasėkose neša pa- 

' iair.ų žmonijai. Kodėl kar- , 
tais nieko žymaus nenudirba 
gabūs žmonės? Trūko ryžtin
gumo. Pradėti darbų yra daug 
Minkiau, negh jau pradėtasai 
darbas tęsti. Ryžtingumo trū
kumas yra svarbiausia kliū
tis, kurios dėliai daug galimų, 
ir reikiamų darbų lieka ne- 
nudirbtų.

Yra -ir kitas pagrindas, ku
rio deltai yra žmogus vadi
namas Dievo bendradarbiu. 
Dievas ne tik davė žmogui 
dvRsių gabumus, bet gausiai 
apdovanojo savo malonėmis, 
kurių pastiprintas žmogus ga
li r c paprastai daug nuveikti. 
Save malonių Dievas niekam 
nesigaili, tik reikia, kad žmo
gus nebūtų nerangus, nesinau
dojęs Dievo pagalba. Kai ku
rie asmenys neperpranta Die
vo malonės reikšmės, mat, ji 
esanti jiems nematoma,' bet 
vargšai pamiršta, kad ir žmo-

turime būti dėkingi mūsų spaudos pkmie 
riams, kovotojams dėl spaudos laisvės jr 
knygnešiams.

Turime ir daugiau pavyzdžių iš savo 
tautos gyvenimo. • > -

Lenkai, kurie 1920 metais spalių 9 d. 
užgrobė Lietuvos sostinę Vilnių, visokiau
siais būdais stengiasi tų kraštų sulenkinti. 
Kad tas darbas jiems geriau sektųsi, lenkai 
taip pat, kaip ir anais laikais rusai, grie- 

,-ttaai lietuvių spaudos persekiojimo, o bruka 
j lietuvių rankas lenkiškus laikraščius ir 
kriygąs. Daug jie lietuvių laikraščių uždare, 
daug redaktorių į kalėjimus sukišo.

Tai labai gerai vaizduoja, kaip svarbų 
vaidmenį vaidina spauda tautų gyvenime.

Kas tūri akis, tas mato, kas bent kiek 
sveikiau galvoja, tas supranta, kad spauda 
ir Amerikos lietuvių gyvenime suvaidino ne
įvertinamai didelį vaidmenį.

Jei mes galėjome taip žymiai prisidėti 
prie Lietuvos nepriklausomybės Iškovojimo, 
tai ačiū tikybinės ir tautinės krypties laik
raščiams. kurie nepaliaujamai šaukė mus 
dirbti ir aukoti Lietuvai. Jei mes šiandien 
didžiuojamės turį apie pusantro šimto lie
tuviškų parapijų, lietuviškų pradžios mo
kyklų, akademijų, kolegijų, kunigų semina
rijų ir daug kitų įstaigų, palaikančių lietu 
vtų tautybę ir tikybų, čia irgi turime būti 
dėkingi >lietuvių katalikų spaudai, stovėju
siai to viso judėjimo priešakyje ir nuolat 
kėlusiai religinį ir tautinį lietuvių sąmonin
gumų.

Dažnai girdisi nugąstavimai dėl lietuvių 
tautinio likimo šiame krašte. Kol lietuviš
koji spauda yra gyva, nėra ko perdaug nu
siminti. Tik reikia rūpintis ir rimtai rū
pintis, kad toji spauda būtų gyva. Ji bus 
gyva, jei lietuviai nesustos skaitę lietuviš
kus raštus. Ir čia galime drąsiai pasakyti, 
kad toks lietuvis katalikas, kuris neprenu 
meruoja nei vieno lietuviško, katalikiško 
IRkrašėio, jis nelinki gero savo tautai. Jis 
lyg ir nori, kad šiame krašte lietuviai iš
nyktų su didele visai tautai skriauda, kad 
sugriūtų visos tos religiškos ir tautiškos

Mokyklų Dienos

Šiomis dienomis prasideda mokslo, me
tai. Tėvai rūpinami klausimu į kokias mo
kyklas leisti savo vaikus. Per keletą dienų 
mūsų dienraštyje buvo rašoma, kad kas lie
čia lietuvius katalikus, mokyklų klausimas 
yra išrištas. Bent taip turėtų būti. Lietuvių 
katalikų vaikams yra užlaikomos lietuvi! 
kos, katalikiškos mokyklos. Prie parapijų 
turime savas, lietuviškas mokyklas. Jas bai
gusiems turAne aukštesnes mokyklas ir me
rgaitėms ir bernaičiams. Susipratusiam, są
moningam lietuviui yra aišku, kad šiais lai
kais, kuomet tiek daug yra pavojų mūsų 
vaikų ir tautybei ir katalikybei, vaikaim- 
yra būtinas reikalas duoti religiškų ir tau- 
liškų išauklėjimų.

Stalinas Tebešaudo

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas dar 
tebešaudo savo “neprietelius’, kurie visai 
dar neseniai buvo didžiausiu bolševizmo 
ramsčiu Rusijoj. Pranešama, karšiomis die
nomis Petrograde sušaudyta dar dešimts 
žymių bolševikų veikėjų, kurie buvę įtarti 
“trockininkais”.

Stalinas vienas šaudo, bet kiti patys 
šandosi. Pasaulis nustebo, kuomet spauda 
paskelbė, kad Ukrainos “respublikos” pre
zidentas N. N. Lubčenko nusižudė. Matyti, 
kad jis jautė esųs įtariamas ir dėl to nelau
kė kol jį suims ir sušaudys. Jis pats san 
galų pasidarė.

Taip tai eina nelaftningos Sovietų Ru 
sijos gyvenimas.

DRAPOAa

Bet kur-gi jėgos, kurios 
bent kiek pateisintų tokį pa
šaukimų, išaukštinimų f

Tos jėgos, be abejo, glūdi, 
visų pirma, žmogaus dvasio
je, kuri pasireiškia žmogaus 
protu ir valia. Deja, kartais 
žmogus pamjršta ar nepaste
bi, kas jame pačiame glūdi. 
Bet pakanka atkreipti akis 
į tai, kų mokslo žmonės, iš
radėjai yra nuveikę, kad len
gvai įsitikintume, kokia di
delė galybė yra’žmoguje, tik 
svarbu, kad pajtsai žmogus 
tai žinotų ir įsisųmonintų.

* ' ■ v.
Žmogaus kūno jėga yra 

menkutė, jei jų palyginsime 
su kai kurių gyvulių jėga, ta
čiau sugeba apvaldyti ir sti
priausius gyvulius, pralenkti 
aeroplanu ar automobiliu ir 
greičiausius gyvulius. Žmo
gus savo dvasios išmintimi

gyvenimų tvarkančiuose prin 
oipuose.

•Veikėjas, Dievo bendradar 
bis turi žiūrėti į gyveninių 
atmerktomis akimis, kad ji
sai tiksliai žinotų visokių 
sluoksnių žmonių gyvenimų, 
kad jisai dabartinio žmonių 
gyvenimo neįsivaizduotų sa
vo asmeninių, jau seniai pra 
ėjusių pergyvenimų šviesoje, 
žinoma, dabartinio gyvenimo 
faktai turi daug panašumo 
ir su praeitimi, bet būtų di
delė klaida į juos žiūrėti vien 
per praeities faktų akinius 
Kiekvienas gyvenamasai lai
kotarpis, vietos aplinkybės 
turi savo ypatingų veidų, to
dėl susiorijentuoti gyvenimo 
situacijoje reiškia žiūrėti dar 
barties gyvenimo. Tad reikia 
įsižiūrėti į vaikų gyvenimų.

menų elgesį, darbus, kovas. 
Gera susiorijentuoti padė

tyje, bet to nepakanka. Vei-
pakeitė žemės paviršių, radi- kėjui yra būtinas dalykas ti-

ksliai ir tinkamai orijentuo- 
tis principuose, kurių laiky
mas yra privalomas protin
gai tvarkomam gyvenimui.

Kur veikia dvasia, ten tu
ri būti jirbtihg'a tvarka.' Kaip 
aukščiau minėta, dvasia par

KATALIKŲ AKCIJOS KELYJE.

J. E. Vysk. M. Reinio Žodis ALRK Federacijos 
Šių Metų Kongresui

1. Dievo bendradarbiu yra gaus dvasia nematoma, pro- 
žinogus pavadintas Šv. Raš- (as nematomas, tačiau jo bu

vimas lr Veikimas yra aiš
kus, nenuginčijamas.

2. Dievo bendradarbiui ne
valia žiūrėti į gyvenimų per 

mi su žymiu, garsiu asme-f'&iauručius akinius: jam pri
valoma plati orijentacija pa

sireifikia protu ir valia. Pro
tas nepakenčia chaoso, visur 
ieško priežasčių, plano, tvar
kos. Juo gilesnis protas, jud 
jisai siekia tolįau ir giliau, 
stengiasi aprėpti net ir vi
sumų, net susidaryti sau per
spektyvų, kad geriau visa
matytų ir įvertintų.—*

-PriUeipų yra ne vienas: jų 
yra , pačio proto diktuojamų, 
kuriuoą nustato Filosofijos ar
ba išminties mokslas. Dievo 
apreiškimas, medžiaginio pa
saulio faktai., > , < •» a • . *

Žmogaus proiu prabyla pri
gimtojo Dievo skelbiamoji 
tvarka, išreikšta daiktų pri
gimtimi ir jų būtinais san
tykiais. Tai galėtume sakyti 
prigimtoji teisė, Dievo įves
ta, kuriant pasaulį. Žinoma, 
pasitaiko nedrausmingų žmo
nių, kurie nepaiso žmogaus 
ar daiktų prigimties, iš jos 
einančių santykių, elgiasi sau 
v ališkai, nepaisydami nei Die 
vo, nei jo įvestos tvarkos, bet 
toksai sauvaliavimas yra tik 
lai laikinas: ateis laikas, ka
da sauvalei bus pritaikyta sa
nkcija ir bus atstatyta tvar
ka. Dievo įvestoji teisė pasi
lieka įstatymas ir teisė, nors 
kai kurie asmenys laikinai 
sauvaliauja. Iš prigimtosios 
teisės eina ištisa eilė princi-

nių iš žmonių tarpo, tai kaip 
džiugu, garbinga išgirsti iš J čiuose gyvenihio faktuose ir 
Šv. Rašto žodžių, kurie žmo
gų vadina Dievo bendradar
biu.

jaunimo aspiracijas ir jaudi- pų, kurie reguliuoja žmonių 
n i mus, gerai subrendusių as- gyvenimų.

Prie prigimtosios teisės pri
ncipų prisijungia kiti princi
pai, kurie eina iš Dievo ap
reiškimo. Šitie principai len
gviau surandami, geriau per
prantami ir be ypatingo mo
kslo ar išsilavinimo. Šv. * To
mas Akvinietis sako, kad Die
vo apreiškimui esariį jduotam, 
paprasta? bemoksle /moterėlė 
daugiau žino apie žmogaus
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gyvenimo tikslų, svarbiausius 
gytenimo klausimus, negu se 
novės išminčiai, kurie nežino
jo Dievo apreiškimo.

Medžiaginio pasaulio lak
to], einą iš daiktų prigimties, 
irgi sudaro tvarkų, net gali
me sakyti griežtų tvarkų, ku
ri išreiškia tam tikrusprin- 
cipus. Pav., gyvybės tvarka, 
kai kurie ekonominio gyveni
mo dalykai sudaro irgi tam 
tikrus principus, kuriuos ži
noti labai naudinga ir net 
reikalinga.

Susipažinti su šitokiais pri
ncipais, juos pergalvoti, pa
gal juos veikti yra reikalin
ga įimtam veikėjui, Dievo be
ndradarbiui.

T. Gerai suprato dabartinių 
žmonių gyvenimo eigų ir pri
ncipų reikalingumų Popiežius 
Ti.ius XI, todėl Jisai su apaš
tališku uolumu ėmė kviesti 
žinmes į katalikų akcijų. Ka
talikų akcijos reikalas, tai mo 
.kiniškas, aktualus dalykas, 
kuris gali pagydyti dabarti
nio žmonių gyvenimo žaizdas, 
pašalinti negerumus, gali gy
venimų kilniausia prasme su
kultūrinti, sukrikščioninti.

To dmbo patys dvasiškiai 
negalės atlikti, šventasai Tė
vas pakvietė į tų kilnų dar
bų ir pasauliečius visokio am
žiaus, luomo, mokslo ir tur
to. Katalikų akcija, yra pa
sauliečių žmonių bendradar
biavimas su bažnytine hierar
chija apaštalavimo darbe, kad 
asmenys, šeimos, tautos, vals
tybes gyventų Kristaus mok
slu. Neleisti nukrikščionėti 
tiems, kurie tiki ir tuo tikė
jimu gyvena? sugrąžinti Kri
stui tuos, kurie nuo Jo pasi- 
traVkė, priartintr-prie Kris- 

(Tęsinys 3 pusi.)

ŠVČ. P. MARIJOS ŠILUVOS PAVEIKSLO KOPIJA, KURI YRA ŠVČ. 
P. MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE, CHICAGO, ILL.

. Šv. P. Marijos Gimimo diena, šiemet pripuola trečiadienį, rugsėjo 8 d. Nuo 
antradienio, rūgs. 7 d. mišparų švč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 
Park/ (Chicagoj) prasidės iškilmingoji oktava arba Šilinių atlaidai ir baigsis rug
sėjo 15 d. vakare. Per tas ačtuoniaa dienas pamaldos biu sekančiai: rytais šv. 
Mišios 5:30, 7fc 8, ir 9 vai. suma su įatatyirtu Šv. Sakramento. Vakarais 7:30 iš
kilmingi mišparai ir pamokslas. Laike šių atlaidų įžymus pamokslininkas misi- 
jonierius tėvas Pr. Jankus, O.P., rytais ir vakarais sakys pamokslus. Norintieji 
įsigyti Šiluvos atlaidus, turi atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komunijų, o taipgi 
atlankyti bažnyčių.

Visus lietuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais šlo
vingų Šiluvos Švenčiausiųjų Panelę Manjų bei įsigyti sau ir sieloms skaistykloje 

- - JL'im. A. P. Baltutis, klebonas.
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LABDARIŲ ŪKYJE 

kuris įvyks

SEKMADIENY, RUGSĖJO s d., 1937

Pirma bus morgičių deginimas ir kalbos, paskui vyrų bėgimas 100 yardų, 
moterų bėgimas 50 yardų. Po to moterys neš kiaušinius ant šaukštų. 
Vaikai valgys paijus ir obuolius. Bus gera muzika ir garsiakalbis.

_______________ ________ * ? RENGIMO KOMISIJĄ.

katalikų AKCIJOS 
KILYJE

ri iczultatai, nors patsai da
lykas nėra lengvas. Jisai tu
ri būti paruoštas, išnagrinė
tas ir suplanuotas, žiūrint vie 
tos sųlygų.

Vidujinė stipriausioji kata
likų akcijos jėga yra katali
kui akcijos dorų veikėjų pasi
aukojimas. Be pasiaukojimo 
nėr apaštalavimo, nėr kata
likų akcijos.

Tai kelios gairės katalikų 
akcijos kalyje.

Vysk. M. Keinys

Bosyta aeroplane 
tarp Los Angeles ir Kansas 
City 1937. VIII. 7.

tonizuotas katalikiškųjų drau 
gijų pavidalu katalikų vyrų, 
motinų, bernaičių, mergaičių, 
moksleivių, studentijos, vai- 
U« peikimas. Kiekvieno am- 
Šiauš, asmuo turi rasti sau 
vietų katalikų akcijoje. Rem
ti kp talikų akcijų galima vei
kimu, žodžiu, raštu, maldo
mis, lėšomis. Praktikoje ypač 
l-ūpinamasi suorganizuoti vei- 
klusnieji.

Aišku draugijinis gyvenk 
mgs be vadų nėra įmanomas^ 
To Jei katalikų akcijoje ypa
tingų vietų užima klausimas, 
|mip paruošti vadus. Kur tuo 
klausimu nuoširdžiai susirū
pinama, ten ir pasiekiami gė-

Pirmadiėnis “Draugo 
• Diena

po to visados taip jaustųsi. 
Juk jei žmogus save laikys 
nieko nereiškiančiu sutvėrimu 
iui jis tokiu ir liks. Bet jei 
žmogus pajus savo vertę, sa 
vę pašaukimų kilnesniam ti
kslui, tai jis pradės siekti 
aukštesnių dalykų. Tai štai, 
kų “Draugo” piknikas, “Dr- 
go” Diena gali ir privalo ’ 
duoti žmonėms.

“Draugas” yra katalikiš
kas dienraštis. Tai ir jo pik
nikas privalo turėti auklėjan
čių pusių. Jame įgyti įspū
džiai privalo pasilikti. “Dr 
go” piknikas privalo sveei io- 
sę palikti atsiminimų, kai} 
“Draugas” tori rastis kiek
vienoje šeimynoje.

Rtp.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

taus tuos, kurie Jo nepažįstų 
— bus katalikų akcijos dar
bas, kai jisai suorganizuotus 
katalikiškųjų draugijų pavi
dalu.

l ijus XI davė nuostatus ir 
dbektyvas katalikų akcijai. 
Ten yra suminėta, kad Kata
likų Akcija gali būti vietas 
sąlygoms pritaikyta.

k Vyskupai, įsiklausę į 6v. 
/l evo nurodymus, savo kraš
tuose pritaiko juos savo kru
st o, tautos sąlygoms.

Katalikų akcija yra suor-

Sv. Augustino Šventė
Šeštadienį, rugpiūčio 28 d., 

buvo iškilmingai apvaikščio
jama viena didžiausių Augns- 
t i jonų Ordeno šventė, tai yra 
?.v. Augustino. Ta proga bu
vo laikomos iškilmingos šv. 
Mišios, o po to sekė palaimi
nimas Šv. Sakramentu. 

Mokykla
Mūs parapijinė mokykla 

švariai išvalyta ir grindys 
a»naujintos. Vargiai kur ra
si umėm kitų mokyklų taip 
pi i rengtų vaikučiams. Ji kvie 
ste kviečia ateinantį antra
dienį, rūgs. 7 d. visus naujus 
mokinius užsirašyti, o sekan
čių dienų, rūgs. 8, pradėti mo
kslų iškilmingomis šv. Mišio
mis ir Šv. Sakramento palai 
minimu. Visi gerai žino mūs 
gerb. klebono obalsį: “Visi 
lietuviai į lietuvių mokyklų” 
Tėvai, susirūpinkite savo vai
kelių auklėjimu, nes atminki
te, kad turėsite už juos Die
vui atskaitų duoti. Todėl pa
sišvęskite nors tiek, kad sa
vo vaikučius katalikiškai iš- 

I auklėtumėt, Mėlynakė

“Draugo” Labor day pik
nikas bus kartu ir “Draugo” 
Diena. Tų dienų išsijudina vį
sos Chicagos ir apylinkių lie
tuviai. Prie to didingo pųręn 
gmio prisideda biznieriai, pp) 
fesijonalai ir šiaip jau veikė
jai. Prisideda su brangiom i** 
dovanomis. Tokią darbas pri
valo išjudinti ir tuos, |ciĮ<*ie 
nerangūs yra prie jokip vy
kimo.. Tame milžiniškame 
žmonių sąjūdyje, kur visi 
linksmūs, kiekvienas ir men
kas žmogelis pajus savo reik
šmę ir vertę. O yra svarbu,IŠPARDAVIMAS

NORI PASIMATY 
TIS SU JUMIS

Renktądienlo 
yakapę ži

Rugsėjo 1O d,

DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ Yra Paukščių, Bet 
Nešaudymui

Ketvirtadienį buvo įdėta ži
nutė iš West Side, kad vest 
saidiečiai vežasi į labdarių iš
važiavimų šautuvus ir baų- 
dys savo giliukį laukinių viš
tų medžioklėje. Ūkio vedėjas 
Šilkas prašė pranešti, kad J 
jo.dos paukščių medžioklės da 
bar negalės būti, nes ne tam 
sezonas ir ne tam išvažiavi Į 
mas. Rytoj labdarių ūkyje bus 
piknikas, o ne medžioklė.

KRAUTUVĖJE
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽI

vodama: “Ar čia gali būti parapijos aplankė gerb. klo 
viskas! Didysis pasaulis yra bonų. Antrais netikėtas ir gar 
taip skaistus, aš alkstu ; jo bus svečias atsilankė tai gerb 
žalių ir malonių kelių; raiše kun. Magistras J. Jliekey, O 
įkalinti jos nėtykioje sėcįy- jįt A., D. D. (Augustijonų ge 
nėję žiūri iŠ jos langus sti pa- nerolas) iš St. Monica Auguc 
geidaujančiu žvilgsnių L Aš,tin’an Julernational College
salių tiktai aušti Ubikų siūlų Rome, Italy. Apžiūrėjęs para
į, -fj -■'i'' ■ 2 “ •
šen ir Ltėi^ .padAr^dama silp- pijos nuosavybę pagyrė savi 
rų aūdinp n^ftė- pavaldinio darbuotę,
jc; į pasaulio meilų triukšmų Šiomis dienomis ųtostogau 
aš eičiau, ir prie jo tvirtų ja pas savo mamytę brolis 
tartų mano drebanti ranka Silvestras Noreika, Pranciš 
belstų; “tuomet čia vaikai ir konų vienuolis. Džiųugiasi vi 
tėvas atėjo; jų uolūs veidai si giminės if linki jam ištver 
nsšvietė prietemos nykumų; mės pašaukime.
“brangioji širdie,” jis sukųž- "■■■■ > 1 ■ ----
dėjo, arčiau prisiartindamas,
“kaip meilu yra šiame maža
me kambarėlyje.

. „ -xA OGPEN
Namai yra ganykla kur

mano siela gali ganytis, o šie f )
namai išaugo į rojų; ir tiktai ‘A _ 
kur šios kantrios kojos ves \ JS
gali ten būti namui šiems \ E
brangiesiems ir man”. 1 $ BS

Motina patraukė kūdikėlį tol Siu

prie savo kelies, ir, šypsoda- (OI J
ma, sakė: “Žvaigždės šviečia _j I .{.Ik

minkštai šiąnakt; mano pa- I
saulig yra šviesus; jo kraštai
yra man minkšti, ir kas tik-
tai taip. yra, brangusis Vieš- 1^^
patie, yra teisinga”. — May I .
Riley Smith. 1CT

REUMATIZMAS
SAUSGGLfi

Nešiką akykite savęs * sksus- 
mais: TJenmaflsmu. SaiiRgSle, ■ 
Kaulų GAlImų, arba MSAIun- 
<lu — raumenų sunkumu: nes ™ 
skaudėjimai naikina kūno gy- ■ 
vvbe Ir dažnai, ant patalo pa- 
guldo. ■

PAPSI PO POMPOUNf) mos- ■ 
tls lengvai praAallna vtrftmlnS- g 
tas Ilgas: mums Atnnrtlen dau- 
gvbA žmonių siunčia pnd#ko- ■ 
nes pasveikę. Kaina BOc. per _ 
paAta 6Bc. crba dvi ui 11.06. ™ 
Knvga: “SAT.TINTS SVEIKA 
TOS" augalais gydytis, kaina 
BO centų. ■

Justin Kulis "
32B9 BO. HALSTED ST. a 

Chicago. UL s

MATYKITE IJ ŠIANDIENI

HEALTH-MOR
VAfcipvsi-oi ,K<WEk 

ATLIEK* lt UARBUP

Išmuša Kandį?,, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral §051, arba rašyti laiškų, o 
ILEALTTl-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR inagikų. Sankitė pardavėjų J. E. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabasb Ave., Cbicago.Geriausia progą priskirt! plovyklę už Šias 

nieg.rdeta} rąąžąs kainas ?

$89.50 Naujos Westinghouse plovyklės po . .. »6-
$89.50 Naujos Thor plovyĮdės pp ........ .................’5!
$89.50 Naujos Apex plovyklės po ................  ’6<
$69.50 Naujos Bee Vac plovyklės po . -•••’4'
$50.00 Naujos Bee Vac plovyklės po.................. •»ai
1937 metų mados A.B.C. plovyklės po....’..............

$88.00 vertės pemaujintos Maytag po ............... ........ $4^
$89.50 Naujosios prosimui mašinos po .... ........ $K(

47 TM M

MŪ

Didelė nuolaida ui senai plovyklės dabar mainant 
nnt naujos.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI DVIEJŲ METŲ

3224 SOUTH HALSTED STREET

irai

MCCARTHY Rd
3224 So. Hąlsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Chicago, IllinoisTel. VICtory 4226

l*nsiklMi»yklt mfiftų gralMio lAetnvlAko Pmgramn rytoj, NedA loj, 

11 vai. ryte, U stotie* WOFX, 1140 kUorycIen. t Čia matote kelrodį į Lietuvių R. K. Labdarių Sųjungos ūkį, kur rytoj įvyks labdarių piknikas 
ria programa, l’slnas skiriamas prieglaudos fondui.



piknikas įvyks Darbo Dieno , r.o Barausko trokas su di 
Je, rugsėjo ti d., Vytauto par4 nirtkais išeis 9 vai. ryto 
ke. Visi “Draugo0 bičiuliai D1ĖVU APVAIZDOS 1 
kvfo&aihe 'UlyVauli sb saW — Antaho Tiėkaus Irokd 
šėmomis ir draugais. Ten pikrr hieria’s išeis 9 vai 
bus pfoga sueiti ku senai/ to.
draugai, kure gyvena paskly- HtltOHEPOlCT. — L 
dę po plačiųjų Chicagų ir a- liukas su 'darbininkais i 
pylinkes, nes daugelis jų bus knikieriais išeis 9:30 vai 
piknike. Bus proga užmegsti p,(
ir naujų pažinčių, o tai svar- TOWX OF LAKE ek 
bu kiekvienam b znlorftti i: 1 Jninko Povilo Norkaus 
profesijonalui. į kfts Į vfeL pd p:ebj

Jei kas dėl kukius nęr- bainjRČiOa. .
priežasties nega:ės atvykti į ——=-’—:—'■------•—
piknikų, prušolnas prisiųsti Kas DatyS ‘Dttll
dolerį ar daugiau; vž jmis Pikrtikt
bus išrašyti serijų tik etai .
(pmlavMjttH pc 10c). ne, Brid rtl#fiai vyUi
šiam piknikui yra paskirta , . , _, 1 , baro, moterys turės savo
daug gražių dovttr.ų. yi

Kviesdami visos Chicagos NorUl Sid6s nioteTys 
katalikiškas draugijas ir jų resborahų. po vadovyste 
valdybas, tikimės, kad pi a- tori jos Daugirdienės, A 
šymų priimsite. Draugas j^jps Urbohaviėlenės ir 
pažada draugijos reikalus ga- Katečkienės. Vyrai ture 
įsiūti dar plačiau, kaip lig vo ckyrm.
Šiol kad garsino. ' «r arfA, aa-m««Į« u t

Pikniko Komisija____ 9YPYTGJA

Viskas “Draugo” pik 
nikui jau prirengta tys gerų bienį. „ J Su žaliais tikietais^ kirtlų'

... kkina yra po 10c., eis šim-Cieeros vyrai ir unottr^ Ug a. Cį
tu.ė» blngo UHl.n>«. , , cerūB bijhjerių jr lHij 1<Drau

Marąuette Parko Antanas* go“ bėmejų suteiktos.
Kai delis ir Petras Gailius 3Uj Dabar visose kolonijose pla 
ki.aife vyHiš ir moterimis ph- Ulmuii viai minėti tikietai. Jų 
ddnrbuoa prie įvairių biznių.1 g-;iįin& gauti pttS vietiniu.} 
J. Mondaejevskio trokas su “Biavgo” agentu?, arba ga 
piknikifcrtais išeis 1 vai. po Hinb kreiptis tiesiai į “Drau

gų.*’ Šiandien, rytoj ir pa- 
čiahfc piknike seserijų tikie
tais ‘Draugo” piknikų kvie
stai, agentai ir rėmėjai pra-

“Draugo” Šimto dovanų 
pikniko rengėjai praheša, kad ( 
piknikui jau viskas pirrehgta. i

Vytauto Pa.rkas geroje tva
rkoje ir ten viskas gatava. .

Pikniko darbitlinkai ir dar j 
b’ntnkės prisirengę prie dar
bo. ttitnininkės iš Šv. Myku 
lb riarės šv. Rožančiaus 
ilt-jęfc, labai rūpestingai pri- 
siretigė gardžiai pagaminti 
valgius. Akademijos rėmėjos 
sųjungietės ir kitų moterų dr- 
jV barės pasidarbuos parke. I

LIETUVIAI DAKTARAI

bANtlitAfl
1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
(Jtai n., Ketv ir Pėtn. 10—9 vaL v.

311. 8o. Halsted St., Chicago 
Ppnęd . Sered, ir S n b* t gpo g—0 »

Visus Širdingai 

Kviečiame
Apie “Draugo 

dovanas
Tel. Ofiao: Rea.:

LAlayette 4017 24S6 W. 69 St
Tel. namų:

HEMIock 628*

LIETUVIAI DAKTARAI
Visi atsiminkite, kad “Dr- 

go” tabor Day piknike bus 
dvejopos dbvahrts — su gel
tonais, įžangos tikietais eis 
v,ienos rūšies dovafaos, o sti 
Žuliais serijų tikietais eis ki
tos dovanos.

Su geltonais tikietais eis 
šios dovanos: Amerikos, Lie
tuvos ir popiežiaus vėliavos. 
“Dtaugo” ir “Laivo” prenu
meratos, viena į LietuVų, ki-

paskutinis šįmetDraugo

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
VIRginia 1116 4070 Archer Are.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Kasdieu išskyrus geredą, 

sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebos valandų popiet, bet nuo
10—^12 ryto. ............... . , ,
tat GANAI 2346 ‘

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 t*. M. 
Res. ?Fiao vak: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. tt.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sntarti

ALIEJINIS PEČIUS 

TAI YRA PRAK

TIŠKIAUSIAS BO-
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

ties. 2126 S. 5th Avfe., Ma.vwuo«l Av. 
Phone Majwood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7-9 rtL vakare 

Ketvergais pagsl sutartį 
2305 So. Leavitt SL 

TeL OANal 0402

DAS APŠILDYTI

M MBTŲ PRITTR 
Akyk e«tefeintejn«tb6 -SAVO NAMUS Trokši į “Draugo 

Pikniką

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIOPTOMETRISTAS 
1801 S. Ashland Avenue 

VataUte: kėadhta ate 9 HU 12
ame 1 66 iki « vai. vak.

TaL OANal 0623

WEST SIDE. — Pirmas 
trokas . su darbininkais į 
“Draugo” piknikų Darbo Die
nOjt;, rugsėjo 6 d.-, išeis 9 vai. suvirs, ao tnetų praktikavttno 

lyto. Tai bus Adomo Stugio Palel1„XO aM~XXhte. MSl 

trokas,^ So. Wood st. Ki-
tns trokas su piknikieriais iš- ^'SSK^.r^re^Si’ p’mĮS 
eis Stanislovo Fabijono, 2146
So Hoyne avė., 1 vai. Po piet. . «lektta. parOdah«4 mUŽMuaVai klal-

NORTH SIDE. — Mitkaus mokyklos valkus, kreivos Arą ątl- 
tutŲoiuos. Va'v.ndoa nuo 10 iki 8 v. 

trokas su šeimininkėmis 'ir Nmtaibj parai sutarti. DaUgvų 
kibus piknikieriaitj įžeis S
vai. ryto. 14712 SO. ASHLAND AVĖ.

| BftlGHTON PARK. — Juo’ Phode Boulevard 7&9

OR. VAltOSH. Ofrt.
, LĮETuVi« 

O^TOMKnilpApLY AKJI
ta. LATayette

Roosevelt Fufniture Compa DENTISTAS

430(1 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS: '

10 vai. tyt© iki’i vai. vakaro 
Sekmaditeikis ir Trečiadieniais 

. Pasai Sutarti

GtDYfOJAfi IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsteti Street 
ReHdetleija: 0600 So. 'Arteeian Avk 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiėt 

0 Iki 8 VU* vekėVn

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone evard

aliejinių pečių geriausių išdir- 
bysčių. Štai pavyzdžiui, pe 

čius, kuris apšildys jums tris 
arba keturis kambarius pil

Tel. Office Wentworth 6380 
Rea. Hyde Park 3396

rei. Cainmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant s»k 
madienim ir trečladienids

LIĖTbVIS ADVOKATAS 
«>Š1 South Ashland Avon ne 
Res. 6515 S. Rockwell Streėt 

Telephone: ŪĖ^ublie 9723
Moterų ir vi 
6900 So

Valandoa 2—4 , 
44rm« aerM

ų U«ų lydytoja 
Halsted St.
pietų, 7—8 v. vak. 
nia tr ■tihfttomiaDANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
. CHICAGfi. IIL.

LIETUVIS ADVOKATA8\

2201 W. Cermak fcoad
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarai* ode 6 iki 9 
TeU<©wta ŲAHU {III 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
TMėrčitai fcfiPnbHc 9600

PINIGAI LENGVĄ_GAUTI IR LENGVA ATMOKĖTI Offiee Houra
2 to 4 and Z to 9 P. M. 

6Qkptoday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2k iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiao telef. BOUlavard 7820 
Namų Telef. PBOipect 1930

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 šeštadieniais 
pagal sutartj

4425 South Fairfield Aventie ,
Tel. KAFayette 8246 •

Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su lengvais atmokėji- 
mais per ilgų laikų su mažu nuošimčiu, ant jūsų namų 
Chicagoje ir apielinkėje. /

MEMBERS FEDERAL HOfitE LOAN BANK

Jo kaina tiktai
rot POUlevnrd 7042

Galite pirkti lengvais išmokėjimais LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 4 Vai. vakare. 

Sferedoj h- PetbyRoj fite 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nno 12 iki 6 v. v. 

Tai- Pntetet lOlt 
B*. T4L Hktmttki «M7

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sntarti

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
ŠALTlMIERO

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H.F.C. j 14'ŽO R.) 
Pirmadieniais — nuo 10 Hd 10:30 vai. vak. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vai. vak. 
Sektnadieniais — nuo 9:00 iki 9:30 vai. vak.

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
*2201 W. Cermak Road

Valaadoe: 1—3 ir T—r® 
Seredomia^ ir Nedčl. pagal sntarti 

RRE1DĘNCUA t 
6631 &. California Avė. 

Ttttfobte REPabllc 7861

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENwood 61072310 W. Roosevelt Road

TELEFONAS SĖfcLNY 8780 ĮVAIRŪS DAKTARAI Ofiso vai. kuo 1—3; nno 6:30—8:36 
756 VVest 35th StreetOffice Phone Res. and Offie*

PROspeet 1028 2360 S. leavitt St
tat S-4 M>. Ir To* vak. OANal 07O*

Ofiso Tel. ■ VIRginia 0036
Residencijos Ttt BEVerly 8244" OriBAf*

47129 Sa Ašhtand Avė.
per virs Dvidešimt metų geriausia Vieta pirktis
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
denemARk, inc..,.Ten jos Visada rasite didelį pa

. SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIU VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI

EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAK 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR.
TOTĄ AUIOMOBHJŲ... JO KIŲ SALES TAXŲ... MAžAl - 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Inc
f Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue 

OfiM v*L: ^-4 ir ė—8 p. m. 

Rfcsidelicija
8939 Bo. Olaremont Avė. 

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedailomia pa?nl entartį

(HOWAR8KAS)
gYDYtgjab IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd Sl> Chicago-
Nedėliota lr Trečiadieniai*

, Pate* Butartlttbro kefffibbtenno 10 iki U 
Nte 10 Iki 18 vii. ryto, ftte 8 Iki «

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4390 & Fairfield Avė 

Tel LAFtyeM 8016
VALANDOS:

2—4 popiet —i 7—9 vakare
Trečiadienaia ir Sekmadieniaia 

a> — ..................

Res. 6958 So. Talman Ava. 
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848hiūVTdJAA fift ottfcŪRAAa

4631 Sa Ashland Avė. 
ta. tARdk MM 

liti ta. Hta Mm GYDYTOJAS IR GHIRURGAS
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2-4 lr t—9 »ak. 
fcvtv. Ir N»dčllnmU» auaitarna 

Brth<toW« dreroj 
1«4« Bo. 4»th Ct 

- .. Nno a iki t vai, g*k ,
dtttkgoa Uetnvių iv. Kryiians R 

<onJnA kaip J* pripaitno American 
Medical Association ir American 
Oellege of Bnrgeona, yra Olaaa A 
rtUM. Tai yra, ankMlanai Amerį* 
koa medlkaliai autoritetai mftsij li
goninę priskyrė prie gerlanaių Ame
rikos Ugoninių. Reikale nandokitAe 
joa patarnavimu 27B0 W. 69tb Sk* 
tai. HEMIock 67M.

bEltfcilt At
2423 Wett MatVetto Read 

Antrad.. bltvtrtad lt- aenktadtcntati- 
, m v. ryt<: l-» P P : •-• »• ’- 
Beaudlenialn auo H. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL

Plrmadlenlala Ir trečiadieniais nuo 
10 V. r. Iki t v«l. vakaro 

AoRadlefttam ntt» i ». Iki • v. v.
■ H-rmadGnlafr narai, sutarti—

*4 mt 3IO1ĮI0
ateateattokiBloŠetem, Alttattoblty 

frrėkdkUdja k« matu

Tel. Crawford 4100 Naodddiėa 
rių, kurių slatt

iMrnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
US matote DRAUGĖ.

4

« 6



Seštadiettis, rugsėjo 4 d- 193 f
BUS DRAtlGAS

rį supažindinimui su gerų ka- “Draugo” piknikus, T>ct ka- da gauti tintos saldainių, k.U-
(alikiška spauda ir pakviesti 
juos jį Draugo” piknikų ap
dovanojant juos giliukingai» 
pikniko tikietais. Rap.

Aleksas ir Ona Šturmai, ty
rintieji tavernų it viešbutį, 
2462 Blue lsland avė., kas 
met suteikia “Draugui” po 
kelias dovanas. Bet kai dabar 
rengias “Draugo” šimto do
vanų piknikas, tai Šturmai 
paskyrė tokių dovanų, kurių 
laimėjęs džiaugsis ir didžiuo- 
sis.

Antanas ir Veronika Čak
rai, 732 W. Cermak Rd., turi 
tavernų, visados paremia

dangi dabar tjus nepaprastas, Į mpių, grybų, žuvų iš Rygos 
o šimto dovanų piknikas, tai I ir kitokių importuotų daly-
Cukrai jmskyrė specialų do
vanų. Jų duktė Aldona jau 
gerai pttasilavirfo dainavime ir 
teatrų vaidinimu. Visi sta sa
vo draugais ir pažįstamais ke
tina būti “Draugo” piknike

Aptiekorius Julius Rakštis, 
turįs modetniškiausių natajdi 
perVtrtakytų aptiekę 1901 K. 
rialsted stų padare slurpryųųt 
Mat jisai yra impdrteris pre
kių iš Lietuvos. Tai skirda
mas dovanų “Draugo” pik
nikui paskyrė produktų iš 
Lietuva*. Pas jį galima Visa-

kų.

Simonas Balickas) šita V ėjas 
moteriškų drabužių 2305 80. 
Leuvitt st., pirko už dolerį 
“Draugo” serijinių tikietų ir 
Įfets bus piknike.

Aukure Faimy Goods Shop, 
3108 8b. Halsted 81, pritinki
te gražų rankdarbį — abrūsų, 
vertės $2.00. Savininkė Pakš
tienė, pasižymėjusi “hemsti- 
ttebihg” darbais.

SEZONO ATIDARYMUI

DIDIS

Išpardavimas
Visokiu Pečių 

PEOPLES RAKANDŲ KRAUTUVĖSE
Didžiausių Bargenų Dienos ( 

ANT VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ!

• Ml -VrY • -
$139.0tf Kombinacijos Pečiai po .............. •••> «»a.M
$75.00 Kombinacijos. Peniai po ........................ .. $ j| |j| ftfl

$70.00 Gesitiiai Virtūviiį Pečiai ........................  ............»se.96
$55.00 Gesiniai Vinttivių Pečiai ... . ........................»aa.»
$85.00 Alyva Kūrenami Šildytuvai ..

$38.00 Gramafono Mados šildytuvai............................. $"f 95

£20.00 Cast Iroh Kitchen Heaters............................... *12.95

Ir davkrjbis kitų panašių bargenų.
* «: r‘/*'"* t

Imame Senus Pečius į Mainus ant Naujų. Didelė Nuolaida. 

Visokių Pečių Vertybės Stebina Kiekvienų Pirkėjų.

LENGVŲ^ IšilOKfiJIMAt

4179-8$ Ahchcr Avė.
Tel. LAPayette 3171 - 

S. Nakrošis, vedėjas

25J640 W. St.
Tel. HEMiock 8400 

M. T. Kežas, vedėjas 
CHICAGO^ ILLINOIS

ggrifr
==*= == =a=

Ay HaJccruj

not/visuj

(orKENOMI ind 
SATISFACHON uu 

Doublclėstol/DoMfon/
SAKINO IkV POVVDER

Amk Mce
25our»ce» for 25*

Full Pack No Stiek Fillin^
MILIIONS OF POUNDS HAVE 8EEH 

USEO BYOUR GOVFRNMEHT

Jbs. f. fcmbik, plačiai ži-
AVHDRA, ILL. - Ona So- ,no^tt8 v.ls6^ Chicagoj ir apy- 

ils, 1309 Grove st., prisiuntė Hnk8«B Mstaieritas, savininkas

Labdarių miško vaisiai
Prie visų linksmybių šiame 

išvažiavime prisidės daug ir 
mūsų - - labdarių miško vai-. 
šiai. Obuoliai ir riešutai. Nesi 
šįmet yna miške daug obuo-j 
lių ir riešutų. Lazdyhal net 
iki žemės nulenkti nuo rie
šutų svorio. Obuoliai ir rie
šutai jau užtektinai bus pri-j 
augę jų naudojimui. Jų už
teks Visiems, kas tik jų no
rės.

Grybų dėl stokos lietaus 
gal dar ir nebus.

Iki pasimatymo Labd. ūky
je rūgs. 5 d. d". Šliogeris

$2.00 ūž “ Draugėb pikniko 
serijas. Taipgi paskyrė dova
nų šimte dovanų skaičiun 
gautų pijanų, ‘‘ Draugo ’ ’ pa
vasariniam piknike.

Iš Auroros laukiama į pik- 
i.:>% daug svečių.

Keistučio Spulkos 
Direktoriai į “Draugo” 

PikniJkę
DIREKTORIŲ “ŪŪt ARIMAS

RftlbGEPORT. _ keistu
čio spulkos direktoriai savo 
posėdyje, laikytame rdgsėjo 2 
d., spulkos ofise, 840 West

kelėtos krautuvių ant JJridge- 
porto, “Draugo” Labor Day 
piknikui sUtelkė dovana Mid
get radio $18 vertės. P-nas 
Budrikas laitnėtojui įteiks 
savo dovanų.

Šiemet Jos. F. Budrik Iš 
savo krautuvių “ Draugeh 
piknikams suteikė dovanų už 
$100.

Labdariu Sųjungos
Išvažiavitnas Rugsėjo
5 d., Labdarių Oky

Paskutinis > rudeninis LAb-
33rd street, apsvarstę spulkos įtarių Siį-gOs iSVUŽiUVilnas
reikalus, užsiminė apie ‘Drau-,Piknikas ivyk«ta Padienį, 

rūgs. 5 d., kuriame bus sude-go’ piknikų, įvykstantį Dar
bo Dienoje, Vytauto parke.

Kadangi “Draugas” uoliai 
remia lietdviškag organizaci
ja^ draugijas, biznius, lietu
vių fihtahsines įstaigas; ka
dangi “ Draugas H įdeda pa
lankių žibių ir apie Keistučio 
taupymu ir skblonimo bendro
vę tat spulkos direktoriai 

Drau-.į
gta” piknike if tkgina vykti 
vistas savo draugūs, kur su
ėję smagiai it* lihkšmai laikų 
prieisime. Vienas direk.

Ačiū bitttieriams už 
dovanas

—T, ■,
Pet vistas piknikus “Drau

gūs” yra gūvęs iš Chicagos 
ir apylinkių biznierių dova
nų. "Drtdigtas” tų biznierių 
paramų labai aukštai vertina 
ir visus savo skaitytojus ra
gina remti savus biznierius, o 

i ypač mūšų lėmėjus. Bet ren
giant šį piknikų, pavadintų 
“šimto dovanų” pikniku, tai 
staSilhtakėtaie ypač gausios pa
ramos. Bizhierių dėka visas 
šimtas dovanų yla surinktas

Buy glovus wlth 

it savus

hrttrt* moVrit aae ni 
dantų moatl. Uaterine 
Tooth Pašte rauns/na po 
Hte. ūmyt, kaip įtiti " 
veikla. V>rto4<ti.k* f*e» f
metus sutaupai tS.OO.

nt 1 
ne J 
po J 
H ’

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Lietuvių Aviacijos 
Diena

Cbicagos Lietuvių Nacijo- 
nalis Aero klubas rengia avi
acijos dienų rugsėjp 12 d., 
Fordo aerodrome, Lansing, 
lU. Galima atvykti iš pat ry
to, nes vieta graži, tarp h- 
žiančių girių ir žalių pievų.

Programa prasidės lygiai 
2:30 vai. popiet be atidėlio
jimo, nes J. A. V. karo “la
kūnai dalyvauja, tat jokio pa-

Palangos muzikantas. An
tanas Budris, westsidietis, 
2339 So. Hoyne avė., tel. Moh 
roe 3671. Jo orkestrą yra pa
sižymėjus West Sidės Rūtų 
darže. Patarnauja vestuvėms,

žinierius A. Kiela, kuris »m- 
I no 1938 metais iš New Yorkū 
skristi į Kaunu. Lakūnas A'» 
Kiela turi išmokinęs skraidy
ti daug lietuvių ir svetimtau
čių. Jis su savo skaitlinga 
lakūnų armija parodys patla- 

j ngėse, kus, be abejonės, nu
stebins publikų, gi lietuviam! 
bns garbė. Be to, lietuvaitės 
kas valandų šoks su parašus 
tais. 'Bus muzika, dainos, rte 
tynės ir kitokie “prajovai 
Radio daininkė J." Grf 
žavės publikų savo «maloniė 
balsu. A. Šeinetas pagrieš ar
monika, Jonas Kapauskas gr 
tara ir vargonėliais. Dainuos

“parems” ir kitokiems reika
lams. “Draugo” piknikui su
organizavo savo draugus mu
zikantus ir sudarė gerų Pa
langos orkestrų, kuri gros' ^ota.

libtuviškas ir “Hill Billy 
dainas.

Lietuviai kviečiami atsilfl 
nkyti į šį parengimų. Atjaus 
kitę jaunųjų kartų, kuria g i 
lime didžiuotis akivaizdoj svt 
timų tautų. Parodykim kitod 
tautom, kad lietuvių yra I d

ti

t-

parko vidury ant platformos.

vėlavimo negali būt. Įžanga 
dykai.

Vadovaus mūsų lakūnas in-

Bus imami paveikslai vi - t 
dalyvaujančių ir pasiųsti 
Lietuvų.

Reng. kom. pirm. J. J. Kulis

ROOSEVELT FURNITURE OO. LIETUVIAI SAVININKAI.

ginti labdarių ūkio morgičiai.
Koks tai didelis ir nepa

prastas labdariams ir visiems 
labdarius rėmusiems džiaugs
mas išmokėjus už 140 akrų
žemės ūkio visas skolas 1 

Kad tuo džiaugsmu pasi
dalinti su plačių ja lietuvių 
visuomene atvira širdimi lab
darius parėmusia, Labdarių 
centlas sū pagalba visų ktaO- 
pų Ir surengė šį išvažiavimų. 

1 Bufe įtiomi programa, trum
pos, bet nušviečiančios labda
rybės darbuotę prakalbos, pa
sakys dideli labdarybės rė
mėjai: kun. I. AlbAVičlus, 
kun. A. Linkus, L. Šimutis, 
adv. J. Grišius ir kiti. Vra 
vilties, kad nors ir iš po su
nkių operacijų ir ilgos ligos 
gal jau pajėgs tarti bent ke
letu žodžių K. Sriubienė di
delė ir nenuilstanti Katalikų 
Akcijoje ir Labdarybėje vei
kėja. ~ ' 1 .

Laūžas morgičių deginimui 
jau sukrautas. Nes labd. mi
ške sausų medžių šakų nesto- 
ka. s

B tas muzika, garsiakalbiai 
ir įvairūs įdomus Žaislai su-

M1ĖAB mAMAV&fcAS

!Draugo” rudeniniam La-Jrąi
bor Day piknikui, Vytauto
Parke, suteikė 3 dovanas 
Moglius (Washing Maciūne) 
vertės $54.50. ir dvi lempas 
$15 vertes. Reiškia, viso do
vanų ui $$4.50 -

Roosevelt Furniture Co. 
garsiakalbis “ Draugo” pik 
nike praneš kas kokias do
vanas laimėjo.

JOMAM BfcRTULIS

“Draugo*’ Darbo Dienos Piknike Nuo Ryto Iki Vakaro Bus PilnaJ 
Įvairumui Šokiai ** Soft Bali Losimas - Lenktynės - Kontestai Ir,

Laimingu 
įtoiai Yra

osius NumerusAnt Galo* Šimto Dovanu Laimėjimas;
Trauks Patys Dovanų Aukotojai* Aukotojai Yra Šie Dienraščio

BiČiutiait
lovūrtūslms, dalininkas 
Vėli Furniture Co. —

ttMltte. 
f Bartulis, _ _

oflėvelt Furniture 
Floor

ė- 
— dvi

— B$-
J. Ki

krautuvės
dio.

B. Samavičius, sav. vaJg. 
daiktų krautuvės Town of 
Lake — Addtag Maciūne.

Klimas, dalin. Archer Avė.) Mot Oerevykus.
* " . Kavarskas — $1JTureiture Co— Coesale Lamp.

H Beigan, aav. krautuvės 
fmvn of Lake — Vyr. marš 
kimus.

Ig. Pikelis, »v. vyr. drabu
žių krautuvės, AštUonoliktoj 
— čevuiykus.

J, Kalševiaiis, sav. 
ware krautuvės AVest Side — 
Kati!

J
ilų.
MAc’ce

Dr. J.

ar piknikierių nebus apvilti
Tų biznierių vardus skel- lyg amžiaus, tinkami ne tik

biame “Drauge” ir raginame 
savo skaitytojus jūos remti.

Visus biatoief i tas rėmėjus 
kviečiame į piknikų, nes nori
me jus supažindinti su Chi- 
ČSgos ir apylinkių lietuvių 
miniomis. Jūms btas duota pro 
gų traukti giliukingų numerį 
it įteikti savo dovanų laimė- 
Mūi. |

Laūksime. Iki pasimatymo 
“Draugo” Labor Day pikni
ke, Vytatato parke.

Bikšiko Rengėjai.
. -- --------------------

kUroro padėjėjas aukojo ka 
tunus paršus ir kitas septy
nias dovanas.

(Pastaba: adv. C. Kai. kitų 
dovanų Iniming'uosius nume
rus arba pats trauks arba 

daugiausiai mūsų brangaus pakvies kų nors iš publikos.) 
jaunimo ir vaikučių, pasižiū- V. Ivanauskas, sav. Dryl 
rėti ir amžinai atminčiai pa- ^Gods krautuvės West Side

jaunimui, bet ir senimui. To
dėl būtų malonu šiame labda
rių išvažiavime matyti kuo

silalky ti senimo nuopelnus la 
bdatjhčs naudai. O kadangi 
labdaiybė — artimo pasigai- 
lėjmius yra labai didelė do
rybėj tai. aišku visiems. Nes 
Kristus — Dievas sakė: Pk- 
lair.Jūti gailestingi, nes jie 
laur.ės pasigailėjimų.

■ t*

GEMMISI “ROTOS” SALDAINIAI
Kų tik atėjo iš Lietuvos. Visi “Rūtos” saldainių

mėgčjui, pkVienitah dfUUgijos, piknikams, parapijiniams 
išvažiavimams if kitoms pranpramogoms, kreipkitės, mielai
patarnausime,

ONA ALEL1UNIENC
3251 So. Union Avė. Tel. Victory 5635

Šturmas, sav. tai
Dėžę cigaru.

. Mėfafs, dav. taveruc 
st Bide — Bonkų 

Piliacksu

West BideI V
B. atakas, Chicagos 

licininkas — Dėžę iš Lietuv 
hard L. Simutis, ‘•Draugo,, r<

ričius, Btandar Fe-
Adv. O. Kai, Dl. vals. pro- j deral Savings and Loan Aassn.

$2 cash.

— Lietsargį 
S. Kass, sav. Kas Jeųrelry

krautuvės Brighton Park — 
Laikrodį, 

k. AntAnddaiiunas, sav. Jewe-
lry krautuvės Marąuette Pa^

4iedų.
Baltutis. aftV. gasoliuo 

stoties Brighton Parke — 
DU ktanus aliėjaūs.

F. Burekiz, sav. rekšhflų

S. D. Telser, sav. Jewelry 
krautuvės West Side — Laik
rodį.

A. Buchas, sav. hardwars 
kraut. Brighton Park — Klet 
kų. *

J. Koncevičius, sav. barber

— Paveikslų.
A. Petkus, laikrodiniai 

Marąuette Park —
James Market, iš Brightoti 

Pūrk — Cooikfe Jar iš J a 
nijos.

B. Balčiūnienė, West Sirh 
veikėja — Telšių Plumpi

Mrs. Rubinienė iš West St 
de — Lietuvos garnį.

Vaist. Rakštis, sav Baltu 
Irnport Co. — 12 įvairiu

lapo

Lietuvos dovanų.
res bonkae kvepalų. Pr. Gudas, sav. notion krųž

A. Lukošius, siuvėjas Brig- tttvėa. — 10 įvairių dovani

nės >n Park — Ketu-

hton Park — Tikietas siutui 
išvalyti.

V. Paukštis, sav. hardware 
krautuvės Brighton Park —- 
Rosteris.

W. A. Levis, sav. Louis 
Style Shop kraut. Tonam of
Lake — Dresę.F.1‘ -*

A. Cukras, sav. tavernm 
ant Cermak Rd. netoli S. Hfti 
sttd Bt. -fBonkų vyno.

Antanina Pukštienė, ^v 
Aukuru Fancy Ooods Shop 
— rankdarbis.

Ona Šerienė iš Aurora
pianas.

Siminas, aav. eonfectionJ Peoples Furniture Co.,
krautuvės Town of 117 kra'ut West — K“ 12 — J- Nakroėia,

tonas Cigaretę. I _ Midwe» J.weliy, aav. M
V. Jukina, sav. gazolino 

stoties West Bide — 12 ke
)ub aliejaus. 

J. NtaVadomsltis, sav. hard_ _____ ŪMI
ware krautuvės West Side 
— Viedrų.

R. Kairienė, veikėja West 
Side — Bed Spread.

J. Sukis, sav. Dry Goods 
kraut. Town of Lake — Bed
Spread.

P. Mankus, sravėjus West ~ Pjynksna-
i _ TUdfcUs siūtai išva- Bmith’s Palm Garden,Side 

lyti.
V. KasmuskAs, sAV. Nė# 

City rakandų kraut. Town of 
Lake — Lempų.

P. Norkus, sav. tavernos 
Town of Lake — Bonkų deg
tinės.

P. Smith — degtinės bonkų 
Viso šimtas dovanų, verki 

apie tūkstahtį doleri u
teks giliukingiems “Dra 
Labor Day piknike, VytiuM 
Parke. «

Ačiū biznieriams už gUM
A. Zaleckis, eav. UnivėraUIsut<ilrt» Draugui” panm

Shoe Store Bridgeporte - Rengimo Komis , j
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Šeštadienis, rugsėjo 4 d. 1937 
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Visus Nuoširdžiai Užkviečiame Atvykti i
• . < * ■

Draugoa H
./ /•

100 DOVANU PIKNIKĄ
A

Pirmadienyje, Rugsėjo - Sept. 6 d, - Labor Day

\

t. t

•II"
DARŽE

'Y

15-tos gat tarp Pulaski 1* 1

Per šiuos vartus pirmadienį — Labor Day suvažiuos tūkstančiai 

lietuvių į mūsų dienraščio rudeninį piknikų, kuriame bus išdalinta 

net šimtas brangių dovanų.

- : X*i -

Maži, bet gabūs ir miklūs šokė/ai— Ge
novaitė Brazaitytė ir Bklvardas Oksas pik
nike šoks lietuviškus šokins. Dalyvaus ir 
jų mokytojas A. Andrejevas.

Pikniko progra

ma prasidės 10 va- • 

landų rytų, kad 

duoti progos ank

sti suvažiuoti irf jf ' AS- i‘ 7VJ >
pasilsėti gražiame 

parke. D O V A- 

NŲPALINI- 

MAS GILIU- 

KĮNGIEMS 

EIS VISĄ

DIENĄ, pr
adedant 
1 2 VAL.

* * v-

Be visokių kitokių linksmybių BUS IR 
AINŲ. Dainuos dainininkų grupės ir 

ip pat visa publika. Bus ir rimta dalis KAL- 
ETOJAI PASAKYS KELETĄ KALBŲ.

būsim!
Lester Buck muzika pra

dės groti 1 vai. po pietų. 

Gros iki vėlumai.

A

»r
* M

/

z

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME TIEMS, KURIE PRISIDEDA PRIE PIKNIKO DOVANOMIS

J



Šeštadienis, rugsėjo 4 d. 1937

PranešimaiŠIMTO DOLERIŲ VERTES DOVANŲ 
“DRAUGO” PIKNIKUI

geri daiiūnink&i-ės, kurie ma
lajais balsais visus sužavės. 
Be to, bus patarimai iš tei
sių srities ir įvairūs praneši
mai, kų <mūsų visuomenė vci 
kia ir kur galima nusipirkti 
geresnių prekių žemesnėm kai 
nom Taigi nepamirškite pe-s
siklausyti. Rep. J.

ralaičio laikys mėnesinį susi 
rinkimų sekmadienį, rugsėjo 
5 d., parap. svetainėje, 1 vai. 
po piet. Po to visi nariai, tro 
k u važiuos į jmrapijos p ik n i 
kų, Vytauto parke

Pirm. AndreliūnM

Pr jos išvažiavimas įvyks 
sekmad., rugsėjo 5 d., Justice 
Park, tJ7 ir Kean avė.

A. Laurinavich, rušt.
Pardavimui kampini* namo*. kurla- 
me tavurno Ir resturano blsala Iš
dirbtas kuopulklauetal. Parduodamo* 
M priežastie* Ilgos. Atsišaukite M ra 
Anna Blttln. 8951 We*t lllth St., 
arba telefonuoklt^ Bev. 0006. 'MARUUETTE PARK. - 

Draugija Sv. Kazimiero Ka
Apšildomo*. šviesu* kambarį*. Uolu
mo* vaikinui. Išrenduoalu be valgia, 
AtslAauklt <617 So. Wa*htenaw Av*., 
pirmo* aukštas priekyje.

Išdirbėjai aukštesnė* rašto* 
paminklų Ir grabnamių

Kajn reikalinga weother stripe opia 
langu* arba durį* kreipkitės |:

J. PURTOKA8
4422 So, Rlchmond HtreeL 

Tel. Hemlock 2(7>.Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Suvlrš 60 metų prityrimo 8TEVEN8' DELTA MO8TB gydo 
atdara* votį* arba tekančias žals- 
das paeinamo* lž varlcose velns 
arba nuo kokių kitų (žeidimų. 
Kaina 11.00 už puoduką.

STEVEN8 APT1F.KOJE 
2*5* S. Lcavltt St. Secloy *45*

Pirkite tiesiai tš dirbtuvė* Ir 
taupykite pinigu*Lietuvių rakandų Kompani- Q. Nekrošių, Brigton Park 

s — PEOPLES FURNI- Peopks Fumiture krautuvės 
TOE 00. direktoriai, ku- (u83 Archer aW)) 
e prisidėjo didd. aula prie
into dovanų Draugo pik- . .... ... _
ko. Gerų ir uuolptiui, lle- ,Whim» Tedei*’ 
iviškųjų darbų rėmėjų šau- Marąuette Park Peoples Fur- 

ttunio įstaiga paskyrė pik- niture krautuvės (2536 W. 63 
kui dvyliką brangių dova- rt.) vedėjas. Direktoriai ne 
a — $100.00 vertės. Atvail- tik dovanas davė, bet fr į 
S aukščiau matome sėdint — • piknikų pažadėjo atvykti.

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicago* Llethvlų

IftRENDAVIMUI TAVERNAS
Renda 240 Į mėne*(, pilnai (rengtasi, 
šilto vandenio šiluma, po adresu 804 
West 31st Street. Dėl Informacijų 
tel. Vlrglnla 1621 arba atsišauklt į

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVftS 
DOMININKAS SLOTKUS

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 5 d., 1934 
m., sulaukęs 43 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje: Šiau
lių apskr., Saulėnų parap., Pilvelių kaime.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Liūdnai atminčiai bus atlaikytos Šv. Mišios pirma

dienį, rugsėjo 6 d., 8:00 vai. ryte, Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines ir draugus dalyvauti baž
nyčioje šiose pamaldose. Greitai praėjo trys metai, 
kaip žiauri mirtis atėmė tave mylimasis, if mūsų ir 
apleidai mus, — ilsėkis Šv. Kazimiero kapuose am
žinai. Nors mes žinome, kad mūsų mylimas negrįši 
daugiau dabar ar vėliau. Lauk mūsų ateinant, nes to-/ 
ji diena ateis ir mums. Dabar kol gyvi mes lankome, 
mielasis, tavo kapų ir puošiame gėlėmis vasaros metu, 
o kada ateis šalta žiemelė apvainikuosime žaliomis 
eglės šakelėmis. Ilsėkis amžinai, mylimas vyre ir tė
veli, ir lauk mūsų.

Nuliūdę.* moteris Uršulė, įdvi dukterys Ona ir 
Stella, sūnus Pranciškus, žentas Edvardas ir Gi
minės.

ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Manant statyti saa naają namą 
ar pertaisyti sėdą, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnildsr,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1186.Punktualumas rodo darbo 

pasisekimų.Daugiau Dovanų
P ARD AVIMU NAMAS

Smith’s Palm Garden, 4177 
Archer avė., stojo pikniko 
rengėjams į talkų, paskirda
mas trijų dolerių vertės do
vanų. 1 ’

MidWest Jewelry and Mn- 
sic, 2049 W.. 35Jį- str., Ant. 
Liakas savininkas paskyr?
piknikui draugiųplunksnų. .

f* ZflSv* *‘ - > ------------- u
DETROIT, MICH. — 55-la 

American Philatelic Society 
Detroit metinė konvencija bu
vo viešbuty Statler nuo rug
pjūčio 31 iki rugsėjo 3 d. A- 
pie 700 filatelistų dalyvavo ir 
iš kitų miestų. Konvencijoj 
taip pat dalyvavo ir lietuve 
Ona Aksomaitienė.

Pardavimui 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 6 kambarius, pe
čiu apšildomi. Randasi AJbany ava 
arti Sičio 8t. Telefonuoklt Rockw*U 
1245 po šešių vak._______________ ■

— Tik po didžių darbų ga 
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

PARDAVIMUI BįAMAS
Pigiai pardavimui 2 ankštų mūrini* 
namo*, po šešis kambarius, steamu
apšildomas. Atsišauklt 5207 8*.
Keatlng ve., ant pirmo aukšto va- 
Marai*, ‘_________„f

PARDAVIMUI ŪKIS
Pardavimui ūkis Rhlnelander, 

Wls., Route 2. Su gyvuliais Ir pą. 
dargal*. Už šerną kalną. Prležastlą 
našlė. Kreipkitės:

Petronela Antanai tis 
Rhlnelander, Wh.

Route N«x 2.

I4I4JAN (BUBNBJ 
BBBM2S ' ■JF LAIOOTUViy^« r DIREKTORIAIs *

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mirė rugsėjo 2 1937 m. 0:60 
Vai. vak. sulaukus 13 metų ir 
5 mėnesių amžiaus.,

A. a. Lflllan gimė Chicagoje 
Kųvo 26, 1924.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Magaretų po tėvais Po- 
ludnevlčlūte, tėvų Juozapų, 
brol) Raymondų, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvoto*. 24AĮ.,.ĮKnat. 
28rd Place.

Laidotuvės (vyks pirmadienį 
Rugsėjo 6 d., 1937. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta ( 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kuloj (vyk* gedulingos pfamal- 
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kosl- 
mlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visti* 
gimines draugus-ges Ir pažjsta- 
mui-ai dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Motiną, Tėvo*, Bro
lis Ir Giminės.

Forklozavimo bargenaa S kambarių
moderniškas mūrinis namas po nu
meriu 8438 W. 64th SL, šiltu vande
niu apšildomas, uždaryti porčlai. ų- 
iuolo florai, kaina 24-500; 21200
cash. balancas lengvais Išmokėjimai*. 
Atsišaukite 6128 So. Albany Avė.ANASTAZIJA RASHINSKI

. ‘Ivais Gečaitę ,
Mirė rugsėjo 2 d., 1937 m. 2 .-05 vaL popiet, sulaukus 31 

metų amžiau*.
A. a. Anastazija gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, duktere Ritą, mo

tinų Agniešką, dvi seseris; Bronislavą ir Antaninr du bro
lius: Pranciškoj ir Vladislovą, žvogerką Antaniną, uošvienę 
Barborą Rashmskienę ir jos šeimyną, dvi puseserčš Zofiją Mi- 
sėiukaitienę ir Zofiją Dvilienę ir jų šaimynas, du pusbrolius: 
Pramųikų ir Mykolą Overlingius ir jų šeimynas, dėdiną. Ve
roniką Girstautienę ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3159 Lowe Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį rugsėjo d J. tt namų 9 00 vai. 

ryto bus atlydėti j Sv. Jurgio parap. bažnyčią,, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po- p*meldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiera kapines-.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus-ges ir pa
žystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

A'idtuJf Vyras, Duktė, Setery t, Broliai, Svofferka, Goi- 
vienė, Puteterįt, Pusbroliai, Dėdiną ir Giminės.

Laidotuvių direktorius B. P. Mažeika.
Telefonas Vards 1138.

lt P PATARNAVIMAS 
b L DIENĄ IR NAKTJ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

OkTeS DARBUI ¥rKTAl’ APIE NA
MUS. ATSIŠAUKITE «436 WE81 
59TH 8TRBBT.DYKAI

RADIO Bučeraė ir grosernė, Mani* gerai iš
dirbta* per Ilgu* metu*. Parduosiu 
už teisingų pasiūUJimą arba mainy
siu ant mažo namo.

244 So. l|th Avė., Maywood. I1L

3319 Litn&niea Ava, 
Phone YARds 1138-1139Primintina, kad ryt vaka- 

ie, t. y. sekmadienį, pasiklan 
lytumėt puikios radio prog 
ramos iš stoties WCFL, nuo 
7:30 iki 8 vai. Didžiulė Bu
driko radio orkestrą yra pa
sirengus pavaišinti klausyto
jus puikiais muzikaliais kū
riniais. Taipgi programoj da
lyvaus dainininkė Genovaitė 
ftidiškiūtė * Giedraitienė, ku
rios gilus ir jausmingas dai
nų interpretavimas ilgai pa 
silieka klausytojų atmintyje. 
Šias programas leidžia Jos. 
F. Budrikas, kuris užlaiko 
moderniškas rakandų ir ra

Idio krautuves Chicagoje, 3409- 
bi S. Halsted st. 8.

3307 Litaaniea Avė. 
Phone BOUlevard 4139

laidotuvių direktoius Locha 
wlcz Ir Sūnai.

Telefonas Canal 2615. WILMINGTON 
ANGLYS 

Lump ............ $600
Mine Run ,........ 5-75
Egg ............   6-00
Nnt .......................... 6*00
Sereenings 4*75

PIRKIT DAKARU. KAINOS Į 
GREITAI KYLA 

PRISTATYMAS MIEOTE IR
• PKIKM1E8CIUO8E

TcL ARDmore 6975

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GROvehiH QĮ42

LJrba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue i
<MM* Myllattems — Ve*tuT«mn —•

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUkvard 5203-5566

IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSKETURIŲ METŲ MIR

TIES SUKAKTUVES
FIRE SALE! ]

Gaisro Hpardavlmasl 

2100,000 RAKANDŲ

Kaltina nepaprastai iemost Ko
kybe Ir kainom!* numotam

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 W«6t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Avė, 
Phone LAFayette 3572

SElflAUBIA IĘ DIDflAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

„ *4447 South FaJrteld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Stkmadienį, 11 valandą ry
to užeistatę savo radio ant 
stoties WGES ir vėl galėsite 
girdėti gražių dainų ir muzi
kos, kurias savo lėšom ir pa
stangom perduos oro bango
mis lietuvių krautuvė Prog 
ress Fumiture Co. Pakviesti

Persiskyrė *u šiuo pasauliu 
6 d. rugšė-jo 1932. girną* Vaš
kų par. Tetkonlų sodžiuj* Pa
nevėžio valsč.'

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Domicėlė po tėvai* Ok- 
aaltė, 2 dukterį* Pauline ir 
Helen.

RAKANDAI
GARANTUOTI!

koplyčios visose 

Chicagos dalyse
DYKAI ________________ _ MBS.

- K A. BITTIN
PAMINKLŲ IftDIRBf.IA!

siūlo dnl/innsias
paniiriklų rei t> b«>s Didelis 
P'1 l: Įinmiiiklij vi
šokių »ik nonų ir madų

.sm 515 00 i- auk
Atsakantis darbas

3958 Wcst lllth St.,
Telefonas BEVerly 0005 

skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

Liūdnai atminčiai mūsų tėvo 
Mišios bu* laikomo* Netcalto 
Praald. Pan. Svč. par. bažny
čioje rugsėjo 7 d. 2:00 vaL ry
ta

Kvtečlamc vlaua draugu* gi
mine* Ir pažjntamua atsilanky
ti ( pamaldaa 7

Me*, tave Mū*ų branguti* 
Tėve niekados neužmiršime Tu 
pa* mus Jau nebesugrįšl bet 
mon onklčlaua ar vėliau* -po* 
tav* ateisime, lauk mū* at«4-

KImu yrit« mūsų Uetortų radio protrimą Pirmadienio vakarais,
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. stoties.(1420 K.) — FraasMJas 

F. 1ALTHCEKAB
z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street

Tel. BOULEVARD 1751OABT, HVD. LAIDOTUVIŲ SIBEKTOBIAI 
KELNER — PRUZIN 

Oeriaoaiaa patarnavimas — Moteris patarnauja

Draugo *' piknike dovana

Į CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel..REPublic 8402 Pocahontas Mine Run — Tonas 17.40 
Stambios perkant 5-kte Tonus ar daugiau.
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Aštadienig, rugsėjo 4 d. 1937

MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS RUDENINIS PIKNIKAS
RUGSĖJO 5 D,. 1937 M,

VYTAUTO PARKE
115 Gat tarp Cravvford ir Cicero Avės.

PRADŽIA 10 VAL. ĮŽANGA 25c

Jeigu visą dieną lytų, tai viskas atsibus parapijos salėje.

Mūsų parapijos piknikas visuomet būna įvairus, bet šis RUDENI
NIS PIKNIKAS bus dar įvairesnis, nes Telšių Pliumpis ir Raseinių 
Magdė naujų šposų prikrės, o ką besakyti apie kitus dalykus... Tik at
vykus į PIKNIKĄ bus galima pamatyti ir išgirsti.

' Nuoširdžiai Kviečiame Visus Atsilankyti,

KLEBONAS IR KOMITETAI.
i* •' Tį •, \ •lx*» if'

VIETINES ŽINIOS Vestuvės, Kokių West 
Side Gal Dar Nebuvo

=>fc
Šliūbas bus gražus ir nepa

prastas. Bažnyčia bus išpuoš-
sis purap. choraa, o per šliū-1 rių yra įgaliotas Spaudos Fe
bų dain. K. Sabonis, Sabo

Sugrįžo Dr. A. Rakau
skas

Vakar po pietų sugrįžo iš 
rytinių valstybių Federacijos 
Centro pirmininkas, dr. An
tanas Rakauskas ir vėl prii
ma savo pacijentus savo ofi-

Iškilming as Šliūbas

MARQUETTE PARK. - 
Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
5 d. per sumų priims Moterys
tės Sakramentų Elena Stoš-

Sekmad., rugt,. 5 d., Auš
ros Vartų bažnyčioj per su 
mų 10 vai. bus surišti mote
ry si ės ryšiu Lucė Sinevičiūtė 
su Antanu Vaznoniu. .

Sinevioiai, kaip ir Vazno- 
niai, yra buvę seni West $drt

tn gyvomis gėlėmis. Takas' nienė ir choro solistė Ska- 
nuo durų^Bti altoriaus abiem marakienė.
pusėjn bus papuoštas elektr:- 
kiuiais žirandęliais. Jaunoji 
ir dešimts merginų palydovių 
(inimąnt garbės palydovus:

Vestuvių puota bus jauno
sios tėvų rezidencijoj, 6728 S. 
Campbell st. Į puotų pakvie
sta dang svečių; taip pat dn-

ndo valdybos rinkti prenume 
ratų Lietuviškos Enciklopedi
jos.

kaitė, 6522 So. Rockwell su
Vladislovu Skocz. Nuotaka bu i gyv<;IJ°Jai *r plačiai žinomi.

. ,, ,« choriste, priklausė prie PrieS keIfs metus i8sikel« P’
Buose paskirtu laiku. Dr. Ba-| buv0 raJt gv Ba-™ti i Marąuettc Park. Jau-.
kauskas dalyvavo Federacijos; , , - v i • , 1 v—* . 4 rboros dr-jos. Vestuvių pokv-
kongrese, kuriame vėl buvo ... „ _ , ,

lis bus šaunus. Dalyvaus daug 
draugų ir pažįstamų.

kuriame vėl buvo 
tos organizacijos 

pirmininku. Su juo drauge 
važiavo ir jo žmona p-nia E 
Rakauskienė.

išrinktas

no ji Lik ė yra buvus Aušros 
Vartų parap. choro narė, o 
jos mamytė uoli parapijos vei 
kėja ir narė M. S. 55 kp. ir

Jaunai porelei linkime daug 
•aimės.

Elenų Klikūnaitę su jauno-' lvvaus biminės iš Waukegan, 
sios broliu Staniu) bus pasi- UI., llaiMood, UI., ir Way

kitų dr-jų, kurioms ir toliau į ronika Margaitė, 
gyvendama priklauso.

pucšusioš’ Colonial' style 'rū
bais. Palydovėmis bus: Lily 
ir Agota _Priędytės, Anna ir Camprfign, III. 
Emily Gursk&itės, Aldona Ma 
rozaitė, Phylis Pečiukaitė, E- 
mely žufcąite; Adelė Miliaus
kaitė, .Julijona Grigytė ir Ve-

land, Micfi., taip pat daug 
jaunosios mokslo draugių iš

Per Mišias šv. giedos didy-< HT^.l .. — i .. — —.

Lietuviškos Enciklope
dijos atstovas

Šiomis dienomis į Chicagų 
atvyko Jokūbas (Baronas, ku

Sutaupykite nuo ^Q.OO iki ^^.00 dabar. Išmokėjimai po 0Į.5O į savaitę.

NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI

BUDRIKO krautuvėse jūs rasite visas Radios viena šalia kitos. Gausite didelę nuolaidą už jūsų seną ra
dio. Gausite dykai vienų metų patarnavimą ir guaranciją ir gražią lempą ar solelį dykai. Pamatykite 
tas naujas 1938 modelių radios sale naujos krautuvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
34-09 So. Halsted Street 
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010
BUDRIKO PROGRAMOS: WCFL — 970 Kll., Nedėliomis kaip 7:30 iki 8:00 vai. vak.; VVAAF — 920 KIL, PanedėlfaJs 

kaip 7:fIr Penktadieniais kaip 5:00 vai. vak.; WHFC —1420 Kll. 7:00 Iki 8:00 vai. vak., ketvergals. 
V

Lietuviai Matys Polo
Šį sekmadienį, rugsėjo 5 d., 

Margutis ruošia naujoviškų 
išvažiavimų pramogų, kokios 
lietuviai dar nėra turėję, šį 
sekmadienį Margučio piknike
bus progos pamatyti naujų Į 
sportų, kuris lietuviams be * 
veik visai dar nežinomas, tai į 
POLO. Polo žaidžiamas su, 
arkliais. Lošėjai turi būti mi
kliu raiteliai, nes arkliai bė
ga visu y.narkumu paskui bo- 
ię. kurių lošėjai muša su il
gais mediniais kujukais ste
ngdamiesi įvaryti bolę į pa
skirtų vietų ir taip eina sma
rki kova tarpe dviejų prie
šingų “tymų”. Loš du pas- 

Įkilbę Polo “tymai” — 122nd 
Field ArtiUery prieš Olympia 
Fields tymų, kuriame maty
site lošiant ir lietuvį banki
ninkų Jonų Brenzų. Jonas 
Brenza yra vienatinis lietuvis 
Amerikoje, kuris lošia Polo. 
šokiams gros didelė orkestru.

Margučio Pole plftnikasf^- 
j vyks Olympia Fields Polo 
| aikštėj, (prie 203 gatvės ir
No. 49 kelio.
prasidės 3:30 vai. po p., 
pikniko žaismės anksčiau.

KELIONEI J LIETUVĄ

BALTASIS 
LAIVYNAS

'T.
.Vuol&tinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(l’er Gothenburgą, Švediją)

Laivu Išplaukimai 16 New Yorko '

KVNGSHOLM — — rūgs. 14 
DROTTNINGHOLM— rūgs. 23 
GRIPSHOLM — — rūgs. 30

KUNGSHOLM-------- spalių 2 3 ,

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kalnoraSčlo. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Avė., Chicago

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Simano 

Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rhgsėjo 5 d., 12 vai., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje. 
Susirinkimas svarbus, todėl

Polo lošAnas! kiekvienas narys privalo bū-

Grįžo Iš New Yorko 
Priėmęs Daug 

Produktų

o tinai dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui,T ’ • *
ypatingai rengime metinio ba 
liaus, kuris įvyks spalių 31 
d. P. K., sekr.

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos su-

J. P. Rakštis, savininkus
BnJtic Import Co., 805 W. 19 . . .
,l„ kuris pristato krautuvėms «"”k™“ i’>k’ aeLnad.en,,

į iuiportuotų produktu, grižo Irugsėj0 5 d" Sv' Kr5'zlau’ 
i ii New Yorko, kur prifaė mok>'klos kambary, 1 vai. po 

pietų. Visos sųjungietės pra
šomos susirinkti, nes bus iš-

Į daug produktų iš L'etuvos. 
L Rakštis sako, kad dabar

J

krautuvės galės pas ji užsi- duot°8 raPortas iS seinl<>- Ne' 
sakyti .Lietuvos kumpiu, Ue- Pamiržkite ir nauju narių at-
žavių, vištos kepenų, košelės,

' sl iesto,, kondensuoto pienu, 
medaus, baravykų ir geriau

si vesti. Valdyba

CICERO. — Draugijos Šv.
sies rūšies saldainių. Kaino3j Antano mėnesinis snsi 
yra labai numažintos.

Pavieni žmones gali gauti 
sviesto Lietuvos Sandėly, 911 
W. 33rd st. Rap.

iird

parofr
tnas įvyks sekmadienį, 
jo 5 d., Šv. Antano 
mokyklos kambary, 1 vai. po 
pietų. Valdyba

GERKIT TIK GERA ALŲ

i&mtirožia
SOUTH SIDE BHEKINfi COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas U geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines 'ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
11

k M. BORKIH 
Rea. HEMUM R 1240Totef< BOUL.KVARD tilt


