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Japonai teisinasi, išduodai 
savo krimi itališkus žygius

Gal buš> pasiūlyta nagusui 
ii gpižti atgal EtiopIJon

LONDONAN, rugp. 29. — 
Spaudai ir* visuomenės nuo
monei griežtai reikalaujant 
imtis ištiriu priemonių prieš 
Japoniją dėl britų ambasado
riaus Kinijai pašovimo, Ang-

• Ii jos vyriausybė pasiuntė aš
trių notų japonų vyriausybei.

» Anglijos ambasadorius Tokio 
įpareigotas* įduoti notų japo
nų vyriausybei. .Tas bus pada- 

t ryta šiandien, ar rytojaus die
nų. Reikalauja atpildo ir ga- 
napadarymo.

Japonų ambasadorius Bri
tanijai šeštadienį čia asmeniš
kai atlankė užsienių reikalų 
sekretorių Edenų ir pareiškė 
apgailėjimo dėl to nepapras
to įvykio. Anglijos vyriausy
bė tuo nesitenkina, kadangi 
japonų vyriausybė formaliai 
neatsiprašo.

Kas įdomiausia, kad japo
nų ambasadoriaus aiškinimas 
yra ypatingas. Girdi, japonų 
lakūnai padarę klaidų pulda
mi britų ambasadorių. Jie bu

vo manę, kad automobiliu va
žiavęs Kinijos diktatorius 
Čiangkai šėkas, kurį bandę 
nukauti.

Čia aiškinama, kad tuo bū
du japonų vyriausybė pati 
prisipažįsta prie kriminališko 
žygio. Nepaskelbus Kinijai 
karo ir nužudžius jos dikta
torių reikštų paprastų žmog- 
žudystęj kas yra priešinga 
tarptautiniams įstatymams. 
Tas reiškia, kad japonų vy
riausybės įsakymu jos lakū
nai veikė. O juk Japonija nė
ra nutraukusi diplomatinių 
santykių su Kinija ir iš ten 
neištraukusi savo diplomatinio 
atstovo.

Šie ir kiti faktai, sakoma, 
pažymimi Anglijos notoje Ja
ponijai.

Žiniomis iš Šangajaus, pa
šautasis ambasadorius Sir 
Huge Knatchbull-Hugessen 
esųs kiek sveikesnis, bet pa
vojus nepraėjęs.

Mūsų sostinėje. — Lenkų okupuotoje mūsų sostinė,, e Vilniuje yra daug gražių ir archi
tektūros atžvilgiu didžiai vertingų, bažnyčių. Siame paveiksle matome Šv. Onos ir Bernar
dinų bažnyčias; dešinėje pusėje matyti. Šv. Mykolo bažnyčios šventorius.

DIDELES KAUTYNES 
ISPANIJOS FRONTUOSE

Tūkstančiai radikalų milici
ninkų pytuose nukauta

Valenoija sako, kad jos mi-

NACKMIS KATALIKŲ 

ŽIAVIMAS

DŽIAUGSMINGAI IŠLYDI
MI, SU AŠAROMIS 

PASITINKAMI

HITLERIS “LAIMINA” 
IŠLEISTĄ PRIEšKATA- 

LIKIŠKĄ BROŠIŪRĄ
TOKIO, rugp? 2$. •— Japo

nijoje prasidėjo džiaugsmas 
i .maišytis su liūdesiu ir ašaro

mis. , ’ ' l
v > Japonijoje iš žilos senovės

yra paprotys jaunuolius į karų 
įšlydėti iškjlmingai ir džiaugs- 
•raingąi. , . . . ,

c.. Bet, štai, dabar prasideda 
.žuvusiųjų ir. sužeistųjų grųži- 
nimas iš Kinijos. Namiškiai 

- sutinka juos su ašaromis ir 
skau&Įnu. Juk tai patys gra
žiausi tautos žiedai žūsta ir 
žalojami.

S1BIRE DAUGIAU “ŠNI 
. PŲ” SUŠAUDYTA

AMSTERDAMAS, rugp. 28. 
— Buvęs vokietis katalikas 
Prothmann parašė prieškata- 
likiškų brošiūrų. Volrieti jog na
ciams vardu “Tikėjimo teisė” 
Brošiūrų išleido žinoma savo 
prieškatalikiškaig ir pagoniš
kais raštais Ludendorffo lei
dykla Miunchene, Bavarijoje.

Vokietijos diktatorius Hit
leris, dar neseniai praktika
vęs katalikybę, raštu davė mi
nėtai brošiūrai rekomendaci
jų, tai yra, savo “laiminimų”, 
kad naciai jų skaitytų ir pla
tintų. , . j

Tas yra įdomiausių įvykių 
Vokietijoje. 'Daug kas dvejojo

HENDAYE, Prancūzija, ru
gp. 29. — Žiniomis iš Ispani
jos, tenai Biskajo ar Arago- 
no frontuose vyksta didelės 
kautynės. Nacionalistai ir ra
dikalai praneša, kad tūkstan
čiai žuvusiųjų.

Valen’cijos radikalų režimas 
skelbia, kad Madrido ryti
niam šone radikalų vadai su
traukę galybes milicijos Nu
laikyti ten nacionalistų ver- 
Žimosi. Prieš radikalus ' pa
siųstos nacionalistų pajėgos 
iš šiaurinio fronto.

VATIKANE PRIIMTAS IS
PANŲ NACIONALISTŲ

ATSTOVAS

VATIKANAS, rugp. 28.

.MA3KVA, .rugp. 28. — So- apie diktatoriaus Hitlerio nu
viltų. Rusijos valymu nuo
‘šnipų” ir “sabotažininkų”

— diktatoriaus Stalino reži
mo priešų, 32 daugiau kaltina
mų asmenų sušaudyta Sibire.

/"L - •
šį kartų į čekos spąstus pa

sjstatymų Katalikių Bažnyčios 
žvilgiu, kadangi j®8 vengė at
virai kalbėti prieš Bažnyčių ir 
katalikybę. Dabar Hitleris jau 
nusitraukė kaukę. Jis susisė- 
bravo su supagonėjusin gen.

kliuvo ir viena moteris, anot! L“<,end,>rffa ir i“ aWrni 
agentų, aukitonioa kilmSa len- w"t*a priei Bažnyčią.
kė įVedenskaja, kuri būk nuo
dijusi geriamų vandenį trauki
nyje. • . i.į’ft

AMERIKOS KINAI SUDA
RO FONDUS

licija po kruviniausių kau- 
ian naėntynių jau •• paėmusi • Zuera 

miestų rytiniam fronte. Bet 
nacionalistai.skelbia, kad Zu-
era nepaimtas. Sako, radika
lai buvo bandę paimti; bet 
supliekti paspruko palikę a- 
pie 12,000 saviškių nukautai
siais ir sužeistaisiais.

* — • •'.Ta *• r t*. ~ į, , —

Šiauriniam fronte naciona- 
lįstai kovoja su Asturijos 
mainieriaią kurie neturi noro 
pasiduoti. >

ST. PAUL, Minn., rugp. 29. 
— Šiandien iškilmingomis 
pontifikalinėmis Mišiomis ati
darytas 23-iasis Katalikų Lab- 
d&rybių konferencijos naciona- 
lis suvažiavimus. ‘ '

Suvyko nepaprastai gausin
gas dalyvių skaičius iš įvai
rių šalies dalių. Yra keliolika 
arkivyskupų ir vyskupų.

Kviestas, dalyvauti ir apaš
tališkas delegtas J. Valsty
bėms, Jo Eksc. arkivyskupas 
iA. G. Cicognani.

KINAI NUSTEBINS PAi 
ŠAULĮ, SAKO PROFE

SORIUS

LOS ANGELES, Cal., rugp.
Ispanijos nacionalistų režimo 28. — Chicago universiteto 
atstovas markizas Pablo dej viceprezidentas W. B. Benton 
Chnrrucca kaipo “cbarge d*-grįžo iš Tolimųjų Rytų. Jis
affai res ” oficialiai priimtas 
Vatikane. Jis. įteikė savo kre- 
dencijalus?

“ 1 t V -
Tuo būdu Vatikanas nacio

nalistus pripažįsta “de fac- 
to”. Bet Vatikano prelatai ai
škina, kad šis pripažinimas vis 
gi nėra dar oficialus.

MELLON PALIKO DIDE 
LIUG LOBIUS

pareiškia, kad konflikte su ja
ponais Kinija nustebins pa
saulį, kadangi šiandien Kinija 
jan kitokia, negu buvus prieš 
keliolikų metų.

’ I
Jo nuomone, J. aVlstybėsb 

nebus įveltos į kovų Tolimuo
se Rytuose. Tačiau bus reika
linga nepaprasta taktika, kad 
nuo to išsisukti.

12 ISPANŲ GENEROLŲ 
ISPANIJOS KARE

ROMįA, frugp. 28. — Italų 
spauda išvardina dvyliką ita
lų kariuomenės generolų, pasi
žymėjusių puolime prieš.'San- 
tanderą. Spauda aukština jų 
drąsų ir pasiaukojimų kovoje 
prieš bolševizmų Ispanijoje.

HITLE
RIO TAIKĄ SU VATI-

(BERLYNAS, rugp. 29. — 
Iš naujo kalbama, kad numa
tomas diktatoriaus Hitlerio 
susitaikymas su Šventuoju 
Sostu. Šias kalbas reikia at-

PITTSBURGH, Pa., rugp. 
29. — Miręs turtuolis A. W. 
Mellon palikęs milžiniškus 
turtus, kurių didumas dar ne
žinomas, bet gali būti nuo

ŠANGAJAUS MAUMUOSE 
IŠLAIPDYTA 00,000 

JAPONŲ

NANKJNAS, Kinija, rugp. 
29. — Čia gauta žinia, kad

sargiai priimti.

RADIKALAI BĖGLIAI ORIA 
ISPANIJON

Jau platinami “Draugo” 
pikniko serijų tikietai. Gar 
lite juos jsigytl “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go’’ išnešiotojų.

Su šiais tlkietais galite 
Įeiti j daržą ir dar galite 
laimėti vieną iš šimto gra
žių dovanų.

■ .■ 1 .......... ■ — —

Amerikoj gyvenantieji tur
tingesnieji Kinai sudaro fon
dus Kinijai kovoti prieš japo
nus. Kai kur sudaryti fondai 
riekia šimtus tūkstančių dole-

Pasirodo, kinai• kaskart vis 
daugiau patrijotiškėja.

PLATINKITE “DRAUGĄ

i
•v.

2C0 milijonų dol. iki vieno , šiauriuose nuo Šangajaus iš 
laivų išlaipdyta apie 60,000 
japonų kariuomenės, kuri skn-

bilijono dol.

Palikimo dokumentu tur
tuolis kone vi su s turtui ski
ria įvairiems švietimo ir lab
darybės trustama. Tik 180,000 
dol. palieka savo asmeniš
kiems tarnams. Dviem vai
kinis nieko. Pažymima, kud 
jie viskuo pakankamai aprū
pinti.

Liai' patvarkoma puolimui 
prieš šangajų, Nankinų ar ki
ms npestus.

Japonų pajėgos jau paėmė 
Lotien miesteli už 12 mylių 
Šianrvakarų link nno Šanga
jaus. Abejose pusėse tūkstan- 

į čiai žuvusiųjų.

LONDONAS,
Čia plačiai kalbama, kad I- 
talijos premjero Mussolinio 
agentai (emisarai) bando pri
eiti prie Anglijoj gyvenančio 
bu\ u»ię Etiopijos ) valdovo 
Baile Selassie ir jj pakviesti 
grįžti į Etiopiją it tenai va
dovauti etiopams Italijos glo
boje.

Mussolini šiam žygiui turi 
priežasčių. VJena , —- 
nieku būdu negali suvaldyti 
etiopų barbarų, kurie nuolat 
užpuldinėja italus kolonistus 
ir darbininkus. Antra — An
glija ir Prancūzija visų laikų

įp
ilama,

29. — atlipate pripažinti Italijai 
tiopijos užkariavUnų.

Rugsėjo 13 d. T. Sjjyn, 
suh rinks į metinį 
>nų. Italija iki ta laiko st< 
gris patraukti į savo pn 
Angliją ir Prancūziją. iĄ-i 
nepasiseks, Mussoliniui nu

AM. LEGIJONO SUVA
ŽIAVIMAS NEW YORKE
NEW YORK, rugp. 28. — 

Amerikoniško Legijono suva
žiavimas įvyks čia rugsėjo 
20-23 d. ’

Miestas jau pasirengęs pri
imti ir vaišinti kelis šimtus 
tūkMančių dalyvių. Spėjama, 
suvažiavimas Čia sutrauks iki 
400,000 dalyvių ir svečių.

Tokia daugybė, svečių čia 
padarys milžiniškų biznį. Nu
matyta, kad jie miestui paliks 
apie 30 milijonų dolerių.

Per suvažiavimų bus sureng
ta eilė įvairių pramogų; be to, 
jvyks milžiniškas paradas.

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Patirta, *kad iš Santandero 
pabėgusieji i Prancūziją ra
dikalai grįš į radikalų valdo
mas sritis Ispanijoje.

REIKALAUJA U ĮDARYTI 
KONSULATUS

MASKVA, rugp. 29. — Sov. 
Rusija reikalai ja Japonijos, 
kad ji uždarytų savo konsu
latus Odesoj ir Novosibirske.

daugiau nebeliks.
tik kviesti atgal Haile 
adė.

Šį kartų Haile Salassie 
nori klausyti Mnssolinjo j 
nų. Jis sako, kad Etibpij 
likimas yra T. Sųjungos i 
kalas. Girdi, jis tik T. Sųj’ 
gos sprendimo klausys. - '

GOLFININKAS GI 
LAIMĖJO ČEMPfJONAI
^PORTLAND, Ore., rų^H 

— Jolinny Goodtnan, gai
lietuvis golfininkas iš Omai

dviNeb., vakar čia laimėjo 
pj čempijonatų Amerik 
amatoriškųir atvirų. 
tų ji s nugalėjo golfii 
Ray Billow8 įš Poughkeej 
N. Y. '

* šiuo laimėjimu 
dabar prilygo garsiems 
finįnkšms JerryTtevbrs, 
neės 0umet, Charles E 
ir Bobby Jonės, kurie ir

laimėję abu titulus.

PASIRODO BRiEDŽii

JAPONAI ŽUDO CIVILI
NIUS GYVENTOJOM

ŠANGAJUS, rugp. 29. — 
Japonų lakūnai su 16 lėktuvų 
vakar puolė Nantao, Šanga
jaus miesto seniausių kinų 
gyvenamųjų dalį. Keletu šim
tų civilinių gyventojų išžu
dė ir sukėlė eilę gaisrų. Vi
sur tik griuvėsiai, gatvės 
žmonių lavonais nuklotos.

Pažymima, kad tai barba
riškas žygis žindyti nekaltus, 
nieko bendra su karu netu
rinčius, žmones, ypač moteris 
ir vaikus.

SIAUČIA VILKAI
SALAKAS. — Zarasų ape- 

Šioje apylinkėje pastaruoju 
metu pradėjo negailestingai 
siausti vilkai, darydami ūki
ninkams didelius nuostolius. 
Štai, nesenai sudraskė ūkinin
ko Gasperavičiaus iš Mozūrkų 
vi enk. 7 avis, ūkininko B. Ko- 

irios iš Gabrelįų km. 6 avis, Ū- 
Jrininko L. Vapšio iš Jakiškių 
km. 3 aria; ūkininkų Vytėno 
(iš Rainių), nunešė šunį. kiek 
anksčiau, oi Vaičiuvėno ir Oer- 
nansko (iš Traigelių km.) Šu
nis ištiko ta pati “avarija” 
pastaruoju metu. Be to, šio
mis dienomis Didžiasalio km. 
ūkininko užpuolė vilkai net 
karves.

SKIRMANTIŠKE. -r T 
kų apskr. Pačioje paderu ari 
nijojei, Vievio girini n k<
Skirmantiškės miške, pne < 
dėlių žvyrynų jau kuris latf 
čia dirbantieji darbiūinkai 
ti aplankomi reto 
mūsų miško žvėries 
žio. Briedžiai nelabai baukši 
ir prisiartina prie pat /.vyry 
duobių, leisdami darbiu'nka 
save gerai apžiūrėti ftio ra 
no pasienio policininku i ti 
pat dažnai pastebi atskir 
pavienius briedžius. Jie v 
noje vietoje nesilaiko: tai k 
kur dingsta — manoms, p 
eina administracijos linijų 

kapuotų valstybės dalį apl 
kyti, — tai vėl pasirodo S 
mantiSkės miškuose.

I-i n nikai 
ir graži

« brl

'ū

PAGAUTAS VIENAS 
TROCKIO SARGAS

MBKICO CITY, rųgp 
— Bolševiko Trockio Tįl 
vienas sargas su šautuvu k 
gvai pašautas. Užgina ^, k 
tai buvęs kesinimųsie i>r 
Trockį

--d

ORAS
CHICAGO SRrm — J 

pastovus oras; kiek vėsiai
Saulė teka 6:14, leidžia 

7:27. /
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Angliška Kalba Yra PbžymiĄ- 
- Gero Amerikono

Draugo

tėvus ir lietuvybę niekina, ar tie, karių šir
dyse yra užliepsnojus lietuvybė! Dviejų nuo
monių būti negali.

Kas savo tėvas luta žeminti, juos nie
kinti, jų kalbos atsižadėti Ir jų kilme sar 
matytis, tai tas turi aiškias Chamo žymes. 
O su tokiomis žymėmis niekos negali būti 
geru piliečiu ir geru žmogumi.

MONSINJORAS K. JASĖNAS
Žymiam užsienio

veikėjui uion. Jasėnui šiemet 
sukanka 70 mėtų amžiaus. Jis 
yra gimęs 1867 m. Velžių kai
me, Saloėių\ parapijoje, Biržų 

Jei pradėsime svarstyti tautybės ^1.Mokslus ėjo Mintaujos 
kyiuų ir tikybų, tai čia savo pusėje turėsi- j 8t®nazlJoje ir žemaičių ka
me Sv. Raštų. Eikite ir mokykite visas ten- Į ni^ »e«»«»rijoje, kurių 1890 
tas, buvo pasakyta apaštalams. Ir ne tau
toms buvo duota dovana suprasti apaštalų 
kalbų, o apaštalai gavo dovanų kalbėti vi
somis kalbomis. Išeina, kad kalbos yra Die- 
Mo ‘leistos ir Jo valia buvo ir yra tokia, 
kuki evangelija visoms tautoms būtų ’skeib- 

gimtoje kalboje.
ji į |Taigi angliška kalba nėra požymis gera 
ūinerijiopę ir gero kataliką Gerais katnli- 
kftis lt > gerais amerikonais galime būti su 

-gimtųjų lietuviška kalba.

lietuviui no klausiniais bibliotekų. Jam 
šį darbų žymiai palengvino ir 
pulkus pažinimas užsienio 
meno muziejų ir galerijų. Nuo 
pat kunigavimų pradžios jis 
beveik.kas vasarų išvažiuoda- 

»Y0 | užsienį ir čia aplankė 
garsiausius Europos muziejus 
bei galerijas (Londono “Bo

lies manouiek r
ytojų nepraioitllįa ’ neperskaitę to, kų 
ms parašo “Iž Mano Balanoš?.į Vi- 
6. skaitytojam^ patariame visada per
lyti Morkų.
Morkus nereUi pajudina lietuvybės iš- 
rmo '.klausinių. Apie tai jo- užsiminta 
► ‘‘Draugo.’’ >numery rugp. 27Ten; 
domų, kad ir dėl' Bažnyčios labo pri
loję 1 laikytis ‘ lietuvystės. Juo tvirtesni 
lyląi, juo -gei-ekiU ^katalikai.. Ir atbaiki.
Iš kitės pusės tfuo seniai girdime kito- 
giesmę. Girdime apie amerikoniaaeijų,, 
tai, kad visi ateiviai Amerikoj privalo 

irsti savo gimtųjų ^albų, kad privalome 
raukti ryšius su senųjų tėvyne ir kad 
.rtotunle angliškų kalbų. Tada, girdi, bū- 
i geri amerikonai. Ne vienas lietuvis y- 
iita giesme susižavėjęs ir pradėjęs šiuo 
u ametikunintis., Kitų dar pradėta ma- 
i, kkd taip elgiantis mes tampamoj į ir 
isnlais katalikais., 1 v;! -
Kaip Morkus nurodo, tai dabar minėta 

onė pervertinama. Prileidžiama, kad se- 
manymas gal klaidingas. Tad truputį 

įstokime ;prię} tų krimtime ir žiūrĮkime

“Draugo” Šimto Dovanų Piknikas
f >
‘ t

luotais pabaigė. Įšventintas į 
kunigus buvo paskirtas Try-Įtjsh Museum”, Paryžiaus Lou 

vrų,' Romos Vatikano muzie
jų, Muencheno Pinakothekų, 
Petrapilio Ermitažu, Dresdo- 
no, Vienos, Neapolio ir daug 
kitų galerijų). Kadangi tauri 
veikalui išleisti neatsirado 
leidėjų, tai pats autorius ji 
ryžosi leisti savo lėšomis. Kad 
tam veikalui išleisti uždirb
tų lėšų, jis įvairiose mokyklo
se pradėjo dėstyti kalbas. Da
lim turėjo labai daug: kurį

škių vikaru. 1902 m. buvo per 
keltas į Mintaujų vikarą. K. 
Janėnas visų laikų paliko gy
venti ir dirbti Latvijoje. Ne
trukus jis buvo paskirtas La- 
ininių klebonu, vėliau buvo 
perkeltas j Brunąvų, klebonu 
ir, pagaliau, paskirtas Min
taujos klebonu. -

Kazimieras Jasėnas anksti 
pradėjo dirbti lietuvių tau
tiškų darbų: rašinėjo į lietu-

Tai boa didysis Mo sesono “Dr.ogo”!-™ ■«-----lad °‘e 1
1 J - --------- ... • J,parengimas. Didiesiems parengimams visa-

tnrrių draudžiamųjų spaudų 
ir tX Atsidūręs Latvijoje jis

da yra skiriamos didelės dovanos. O tos energingai pradėjo dirbti tarp
didelės dovanos tekdavo mažam žmonių 
skaičiui, nes yra mada vienų dovanų skirti 
labai didelę.

Šiuo sykiu įvyks kitaip. Dovanų bus 
už didelę sumų, bet nei viena dovana ne
bus labai brangi/ Tvarkoma taip, kad kuo 
didžiausias piknikierių skaičius gautų po 
dovanų. Šiuo sykiu dovanų paskirstymas 
bus “demokratiškesnis”, negu iki šiol bū
davo. / 't i ’’

Tikimės, kad “Draugo” rėmėjai šia 
naujenybe užsiinteresuos ir skaitlingai at
silankys į piknikų, įvykstantį Darbo Die
noje Vytauto Parke. Ten bud šimtas gįiliu- 
kingų piknikierių.

Lenkai Turėjo Atsiprašyti

r t

poilsi 4t.

įerikoe gyvenimo-
•

angliška kaltai 
srikono.tž į*t> t
Meskime žvilgsnį į 

tsittosius pakampius.
Yra apskaičiuota, kad šioje šalyje kas 

antros minutos, ijienų ir naktį, įvyksta 
rystė, įsilaužimas, užpuolimas, moters iš-* J
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nomis dirbdavo įvairiose mo
kyklose, o daugiausia nakti
mis ir šventadieniais rašyda
vo. Y isa tai mums rodo nepa
prastų monsinjoro K, Jasėno 
darbštumų. Be to, reikia pa
žymėti, kad jis' šalia' litera 
tfiros taip pat veikliai daly- 
vanija įvairiose lietuvių orga- 
nizaeijęse, skaito paskaitas, 
bendradarbiauja lietuvių spau 
doje. Kai bais pabaigta leisti 
“Visuotinė • Meno Istorija”, 
tai mobsinj K. Jasėnas yra 
pasiryžęs išleisti Lietuvos ir 
lietfctių me|io istorijų.

Lrk <Į\delnas nuopelnus ka
talikų bažnyčiai popiežius Be 
nedlktas XV K. Jasėnų jo 40 
mętų kunigavimo sukakties 
p<6g&' pttkėV į monsinjorus, 
o uz ‘dldeliiįs nuopelnus lietu-

lietuvių išeivių. Matydamas, 
kad lietuviams gresia ištaū- 
tėjinię pavpjus, jis pradėjo 
juos organizuoti į draugijas, 
rengti jiems įvairias kultūri
nes pramogas, vaidinimas, 'pa 
skaitąs ir ’t.t. Kadangi trūko 
lietuvių kalba vaidinhųauftts 
veikalų, tai pats K. Jasėnsas’ 
parašė dvi komedijas;“Biru-’ 
tėš duktė” ir “Kaimo gt»-, 
žuofe”. 1914 ibetnių“ jis išlei
do didelį veikaĮų “Patarėjas, 
lietuviams katalikėms sve-!. 
tur’< Siame > veikale jis mo- 

l|odcaip užsienyje gyvenų lie- 
kaip jie

tautinę dva
''4eigos me-

I Įuvi&i turi i
■ A Z •• /• • a!Rpgpl pradžioje Olandijoj įvyko tąrp-| tū»i stiprinti s 

tautinis skautų apvažiavimas. įtųi buvo len-| fų. Vokiečių 
kų} ir. lietusių skautai. Ian^i^skautai b«|
kito ko ten bnvo nuaiveĮę?“Lietuvos žem< 
tapiupK kur Vilnius buvo pažymėtas Lietu
vos teritorija. Tų lenkai matė ir nesusilaikė 
nuo pikto darymo. » • ~ >

Kai lietuvių stovykloj tik du skautai te-
linimas, suktybė, žmogžudystė, arba koks ^ovo likę, tai į jų įsiveržė lenkai ir sunai-
as kriminališkas nusikaltimas. Toliau ap- 
ųčiuota, kad tik kas ketvirtas žmogus te- 
ėka netapęs tų kriminalistų auka pirm 
kokia 60 metų amžiaus. Iš kitos pusės 
i žinoma, kad tiems kriminalistams issi- 
rii nuaj bausmės yfa tiek progų, kad ga
ut sakyti, jog saugumo organai tarnauja 
tamiębis ^suĮųnėms, o krilminalistams. _lš 

akių Iirmtiugalistų tik vieUAė tėra suarei 
įjarnas. Iš areštuotų kriminalistų tik vie- 

>iš trijų tėra randamas kaltu. , O ir įka- 
ji visada turi šansų atgauti laisvę 
iau,. negu . jiems skirta. Vidutiniškas 

terminas kalėjime tėra 43 mė- 
Eddie Bentz, apiplėšęs Į00 bankų,

33 'metus kalėjimo, o kalėjo tik sep- 
nis ir pusę metų.

Apie baisius kriminalistus ir jų baisius 
ębus kasdien skaitome laikraščiuose. ^Apie 
| P»t ,4*lyk$ ir apie išgvėrimų Amerikos 
ildiško 'aparato yra parašytos didelės kny- 
k »• ' .
. Kas yra tie baisūs Amerikos krimina- 

ir kas tie aukšti ir žemi valdininkai,
ie eina &ū jais išvien 1 Ar tai ateiviu, 
e rūpinasi čia išlaikyti savo tautybę, ar 

riniėji amerikonai ir ateiviai, kurie yra 
kniršę savo tėvų kšlbų ir nenori kalbėti 
R savo kilmę! Dviejų nuomonių čia būti

Tai mat kokioje* šviesoje atsiduria auao- 
ikanizatoriai ir tie ateiviui, kurie juos se- 
a Yra šimtai tūkstančių ateivių, kurie rū-' 
basi išlaikyti savo tautybę ir yra pavyz- 
i ogi piliečiai- Iš kitas pusės yri daag di- 
esa>8 skaičius grynų amerikonų ir ateivių 
(gamų, kuriems reikėtų sėsti, elektros kė- 
ėn arba kalėti iki gyvos galvos.

Al Capone purtydavęs} Ir neprisipažin- 
avo prie savo itališkos kilmės. Jis sdky- 
hvO: “I’m rfo eyetalian”. Jis sakydavo'esųa 
ifterikonas. '

' PrisižaHirėkime į mūsų jaunimų. Ar be- 
RkMja, vaginėjo ir šunybes daro tie, kurie 
tenori prisipažinti lietuviais, kurie savo (

Monsinjoras K. Janėn8®, kuriam šiemet sukaks 70 metų 
amžiaus. Jis nuolatos gyvena Mintaujoje, Latvijoje. Mon. K. 
Jasėnas yra parašęs keletu veikalų, iš kurių žymiausias 
“Visuotinė Meno Istorija”.

LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS 
KONGRESAS UŽSIBAIGĖ ENTUZIAS

TINGOJE NUOTAIKOJE

J. E. Vyskupas M. Reinys Pakviestas Federacijos 
Garbės Nariu

kino minėtų žemėlapį. Lietuviai užprotesta
vo ir lenkai priversti bnvo atsiprašyti.

Kažin ar lenkai mano, kad savo tokiu 
pasielgimu jie kelia savo tautos gerų vardų!

' X j. - *r r

i;
Kiek Yra Žmonių Pasaulyje

Tautų Lygos statistikos biuras skelbia, 
kad dabar visame pasaulyje žmonių esu 2 
bilijonai ir 95 milijonai. Kiniečių esu pusė 
bJ’ijono.

' Kadangi kinų tautoje nebuvo ir nėra 
tautinės sųmonės ir nėra vienybės, tai per 
šimtmečius ji kentėjo svetimų įsikišimus ir 
kenčia dabar nuo mažos japonų tautos už
puolimo.

Austrijos Paroda

to jis 
Čio slapyvi 
gutę “DČ/
Lil&uen” (Lietuva ir pasao- 
linis karas), kurioje vokie
čius supažindino su lietuvių 
tautiniu atgimimu ir sieki
mais.

Pats didžiausias K Jasėno 
veikalas yra “Visuotinė Me
no Istorija’,’. ū{. veikslusis 
pradėjo rašyti 1921 m. ir 192^ 
m. buvo išleistas I tarnas, o 
1932 m. — II tomas. Dabar 
jau baigiamas leisti III ir pa
skutinis tomas. Tai yra la
bai didelis, apie pustrečio tuk 
stančio puslapių veikalas,* ku
rio išleidimas autoriui jau 
kaštavo apie 60,000 litų. Mon. 
K. Jasėnas sako, kad jį šį 
reikalų rašyti paskatinusios 
trys priežastys, būtent: jo 
nelemtas bendradarbiavimas 
Petrapilio lenkiškame laikra

2?■ vių^Ur.tai Lietuvos vyriausy-
S ■Jdt’? ji..4^8110^ D- L- K-

G ėdi; n mp prdenu.
I ’ • [ •

Apie Tauragnus Išnykę 
; Kaimai

Ateinančiais metais, gegužės 1 d. Austre- Įštyje “Kraj”. Tautiškai suab 
sostinėj Vienoj prasidės paroda, kuri viU įpj-ates, jis sumanęs atsilyirin-jos

dinsls “Austrija istorijoj ir kultūroj”. Ti
kisi svečių iš užsienio apie pusę milijono.

Šiemet įvyko paroda Paryžiuje, o mat 
įritate metais paredų rengia, austrai. Pasau
linės parodos neišėjo iš mado&

• • •
Lietuvoje lankėsi Dr. Fr. von Buelovas, 

tarptautinio darbo biuro žemės ūkio sky
riaus direktorius. Jisai yra danas. Į Lietuvę 
atsilankė patyrinėti žemės ūkio darbininkų 
būklę. Iškeliaudamas iš Lietuvos pareiškė 
žemės ūkio darbininkų būklė Lietuvoje esa
nti geresnė, nei kaimyninėse valstybėse, 

e- e •
*' • V* - a.' '• • ‘ ; 'Lietuvos miškuose daugėja briedžių, el
nių ir šernų, iš kurių ūkininkams esti daug 
nuostolių.

m m • a

Latvijbc vyriausybė paskelbė, kad ka 
ro stovis pratęsiamas iki 1938 metų vasario 
13 H. /

• «.' •
Vasaros metu Vilniuje buvo 4,500 be

darbių. _ . ,____ _

įpratęs, jis sumanęs atsilygin
ti tėvynei, prisidėdamas prie 
jos kultūrinio clarbo. Antroęi 
priežastis, kuri paskatino jį 
lašyti meno istorijų tai bn
vo vokiečių okupacijos me|u 
jo ginčai su vokiečių karo ka
pelionais apie įvairins meno 
klausimus. Vokiečiai, kurie 
svečiuodavosi pas K. Jasėnų, 
matydami jo didelį nusima
nymų meno dalykuose, ėmė 
raginti jį rašyti lietuvių kal
ba meno istorijos veikalų. Tre 
žioji priežastisj kuri jį ska
tino rašyti tų veikalu, tai 
bnvo jo draugavimas su ku
nigu Juozu Tumu - Vaižgan
tu. Vaižganto pavysdys smar
kiai skatino ir Jasėnų im 
tis literatūroe darbo. Pasiry
žęs rašyti šį veikalų jis įsi 
gijo gana didelę įvairiais me-

; TAURAGNAI. — Prieš de-- Z * M-šinitį metų Tauragnų apylin
kėje užtikti vienkiemį bnvo 
dnlriė retenybė. Žmonės de- 
javo^ kad visa Lietuva skirs
toma, vienkiemiais, o Taurag
nai užmiršti. Kaimų gyveni
mas .'fisiėms buvo įgrįsęs. Vi
si kaimai rašė ilgiausius pra
šymus, kadi tik greičiau iš
skirstytų vienkiemiais. Ir štai 
imu 1930 m. prasidėjo kitas 
gyvenimas* Pradžioje buvo iš
skirstyti didesnieji kaimai, o 
vėliau, ir mažesni. Per 7 me_ w
tus Taūragnų valsč. kaimų 
visiškai neliko. Usnėmis uže-i 
lUsių rėžių vietose įsikūrė gra 
žio$ sodybos. Dabar Taurag
nų apylinkės ūkininkai gyve
na naujų gyvenimų, visur di-{ 
derė pažariga. Laukai. gražiai1 
jdlib&mi, auga puikūs javai, 
išskinti nereikalingi krūmok 
šmai. kai kur Jau tvarkomos 
hf pievos. Tauragne gerai vei
kia pieninė, priklausanti U- 
tenoe pieno perdirbimo b-vei, 
po kaimas visur pi^ steigta 
grietmė? nugriebimo punktų. 
Kol ūkininkai gyveno kai
muose, apie pieno ūkį niekas 
nė negalvoja, o dabar pieno 
Ūkis teikia nuolatines paja- 
n as. - f

Popietinėje sesijoje rezoliu
cijų komisija patiekė visų ei
lę rezoliucijų, kurios bnvo 
priimtos. (Rezoliucijos telpa 
priimtos. (Rezoliucijos tilps 
“Drauge” vėliau).

šis Kongresas specialių re-

i (Tęsinys)

Trečiadienį, rugpiūčio 25 
d. Federacijos Kongreso tre
čiasis posėdis prasidėjo šv. 
mišiomis 8 vai. ryto, Švi Pra
nciškaus lietuvių parap. baž
nyčioje. Šv. mišias atnašavo „ .. T. , , *
J. K vyskupas Keinyi. Jam ^bucjy del Lietuvos kutai., 
asistavo kun. V. Puidokas i8 Au persekiojimo ir jų organi- 
-.Vestfield ir kun. M. Urbo- 28C,'"J ,r sP>udos ™rzymo 
iavičius, MIC ii Chieago. Po i Lietuvoje neparooiė, bet pa-
panialdų prasidėjo sesijos. Ry. l-artojo pereitų seftnų protes-
.. _ ... , - . . . to rezoliuenas prieš dabarti-t neie sesijoje pasakė turini- . T. , , .

, ,, - v * n-xi nę Lietuvos valdžių ir pasingų kalbų apie Katalikiškųjų T. . / A
. > . . žadėjo Lietuvos katalikams
\kc.jy ir koinuniziuy J. K, a(gauti ,aisvę
vyskupas M. Reinys, skaitė. į Garbės Prezidiumų Kon- 
peskaitas dr. A. Rakauskas gresas pakvietė J. E. vysku 
apie socialį teisingumų ir kun. pų Reinį, kun.» K. Urbonavi- 
P. Juras — apie tai ko mums Į$U» kun. dr. J. Navickų, MIC 
trūksta. Paskaitos buvo labai į *r ^un*

gyvos ir įdomios. (Nukelta į 4 pusi.)

Kurs galvoja, tas niekad 
nesti užkluptas iš netyčių.

Ilgų iešmų bedrožiant, iue 
kepsnį nuneša.

RINKTINĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M Karužiškia

Rugpiūčio 29-ta Diena
—*■ ■

“Kas man duos sparnus 
kaip karvelio, kad skrisčiau 
ir atsilsėčiau”. — Psalm. 
LIV, 6.

Ne dabar, vaikeli mano, — 
biskį daugiau žiauraus blaš
kymosi, biskį ilgiau ant ban
gos putų; keli keliavimai dau 
giau» tyrų tamsumoje, o tuo
met tavo Tėvo namų saulutės 
šviesa! Ne dabar; nes aš. tu
riu liūdnų ir nuvargusių my
limųjų: ar tu nepralinksmin- 
si jų su maloninga šypsena! 
Sergančių kuriems tu esi rei
kalingas jų nuobodžiame liū
desyje; ar tu neprižiūrėsi jų 
dar biskutį! — Ponia Karo 
hna Ponnefeather.

Mūsų darbas ant žemės yra 
nevien mumyse pačiuose; ar
ba verčiau, kuomet vidujinis 
yra atliekamas, jis ras išsi 
reiškitoų visose palaimintose 

;; pagalbose ir geradėjystėse ki
tiems. Mes patarnausime nu
stojusiems tarp tų smūgių 
kurie išpustė jų džiaugsmus. 
Jei šalnos išdžiovino ir už
mušė jų žemiško džiaugsmo 
daržus, mes priminsime jiems 
kad nors šalnos turi ateiti, 
Pavasaris, irgi, vėl ateis su 
jo prisikėlimo taiku. Mes pa
laikysime tuos kurie randasi 
po pagunda nurodydami pri
žadų kad nei vienas iš tų ku
rie pasitiki Dievu negali ka
da nors būti gundomi virš to 
Rų jie gali panešti. Mes pa
puošime sergančius jų skaus
me, ir palengvinsime betur
čiams jų neturte. Ir šiaip ei
dami piriųyn nuo vieno gero 
darbo prie kito mes būsime 
privesti saugiai ir triumfaliai 
prie atilsio km^ “paliktas 
Di«»vo tautai” (lyd. IV, 9).

6w



Pirmadienis, *rugp. 30 d., 1987

Myliu dangų žydry, gražų, 
Myliu aukso žvaigždeles, 
Myliu tėtį ir mamytę,
Myliu brolį, seseles.

Mažųjų Lapė, susidraugavusi su 
garniu, pasikvietė jį pietums. 
Juokų dėliai, pasiūlė jam sriu
bos labai plokščiame inde. La
pei buvo lengva lakti sriubų. 
■Garnys gi- tiek ir tegalėjo lai
mėti, kad įmerkdavo savo ilgų 
snapų. Net sriubos skonio ne- 

I pažinęs, visai alkanas pasi
traukė iš užustalės.

— Man labai nesmagu, — 
teisinosi lapė, — kad sveikam, 
kaip matyt, nepatiko mano 
sriubai..

— Nesiteisink, kūmute, — 
atsakė garnys — įAš tikiuosi, 
kad ir sveika teiksies apsilan
kyti pas mane; drauge pava
karieniausime.

Susitarė ir dienų, kada lapė 
turinti aplankyti garnį. Susė
dus jiemdviem užustalėn, pa
sirodė, kad visas valgis supil
tas į indų su labai' ilgu ir lai
bu kakliuku. Lapė jokiu būdu 
negalėjo įkišti į jį savo snu
kučio. Tad ji tiek ir tesinau
dojo,* kad sukinėjosi aplink in 
dų ir laižė jį iš viršaus.

— Aš nesiteisinu dėl neti
kusios vakarienės, — tarė gar
nys, — pasakysiu tiktai tiek:

Ką pasėsi, tą ir pjausi.

Myliu aš žaliuojančias lankas 
Mylim, margus jųjų žiedelius, 
Myliu balsą lakštingėlės ~J~ 
Pie meitėlius dar mažus.

MAŽOJI LIGONE Aš Klausiau
SKAITYKITE “DRAUGĄ

Į vienų ligoninę buvo atvež- f>eracijos stalo, garsiai persi- 
t maža mergy tė. Ji sunkiai žegnojo ir sukalbėjo poterius, 
pavojingai sirgo. Gydytojui Paskui tykiai atsigulė ir gy- 

tyrę jos liga nusprendė, kad dytojas ja užmigdė, 
etinis būdas išgelbėti jos gy Rytojaus diena gydytojas 
;bę, — tai operacija. atėjęs ligonės apžiūrėti tarė:
Viskas prirengta. Ligoųė gu “Ar tu žinai, ka tu man va- 
ant operacijos stalo. Vienas <kar operacijos kambary pada- 
ūdytojas priėjo prie ligonės rei T” t : .
maloniai jai tarė: “Nežinau, gydytojau”, at-
“ Nebijok, mažyte, viskas sakė mergytė.
is gerai. Bet dabar tu turi “Tu man vakar operacijų 
migti”. padarei. Kada tu kalbėjai po-
Mergytė pažiūrėjo į gydyto- terius manyje įvyko perverų- 
ir tarė: “Jei aš užmigsiu, mas. Tr vakar ivakare, pirmų 

i aš pirma turiu savo pote- sykį į 30 metų, aš atsiklaupiau 
as sukalbėti. Aš visada su- kalbėti poterių. Šį rytų aš at
iku poterius pirm užmie- likau išpažintį ir priėmiau 
Lt”. -f Šventų Komunijų/ Tai tava
R- štai-bematant, slaugėms poteriai prieš operacijų man

klausiau mažučio padan
gių paukštelio 
aš kalbinau mažąją snaigę: 
iš kur į mūs kraštą? kur tė
viškės baltos?
kur lėkiai tarytum apsvaigę f

Kitąsyk oru lėkė galvom že
myn dvikeptos žąsys,' o prie
kalas ru girnakmeniu plaukė 
per Šešupę. Juodu plaukė la
bai greitai; ant jų tupėdama 
varlė graužė per Sekmines le-

Ką veikiate sūkurio jūroj au 
dringoj?
1oą jaučiate tolių žydrynėj? 
kas rodė jums kelią? kas jus 
atviliojo
į gražiąją mūsų tėvynę!

Taip pat ėjo trys vyrai kap 
ąžuolai: kurčias, aklas, neby
lys, o ketvirtasis raišus, nė iš 
vietos nejudėjo. Štai aklasis, 
pamatęs bėgantį kiškį parodė 
jj-nebyliui, nebylys pasakė a- 
jše tai raišajam, raišasis pa
sileido vyti ir nučiupo kiškį už 
uodegos.

Sugavę kiškį jie prie vėjo 
pritaisė būręs ir plaukė kal
nais, slėniais, o kai priplaukė 
aukščiausiąjį kalnų, tai ėmė ir 
paskendo.

Toliau vėžys irgi gaudė kiš
kį. Nabagėlis kiškelis bėgo 
kiek įkabindamas, nes karvės 
beeiganydamoe žemai ant sto-

Tylėja sidabro plaštakės be
sparnės,
o gal ir kuždėjo slaptingai? 
Taip gaila... nei džiaugsmo, 
nei ašaros, juoko, 
nei vieno žodelio širdingo...

Jonas OHilius

gų vaikštinėjo apie kaminus, 
o visur lakiojo musės kaip vis 
tos. Galų gale kiškis įšoko vi
rėjai į puodų, ir taip viskas 
labai laimingai pasibaigė.

Du amatininkai mokiniai, 
Juozas ir Petras, ėjo sykį pro 
vieno kaimo daržus.

“Žiūrėk”, tarė Juoeas, 
“kokio čia augalo tokios di
delės galvos?” Taip miestie
čiai vadino kopūstų gūžis.

“Kas čia per didumas”, 
atsakė Petras, kurs visuomet 
mėgdavo girtis. “Sykį beke
liaudamas mačiau augalų to
kia didele galva, kaip anoji 
klebonija”. ‘ '

Juozas, kurs dirbo prie va- 
riakalio, pasergėjo; “Labai 
didelės būta galvos... Bet ir

aš sykį dirbau su meistcru 
katilų toldo didumo kaip ši
toji bažnyčia”. « *

“Ar gali būti!” sušuko 
Petras, “kų gi galėjo dary
ti su tokiu katilu?”

“Reikėjo jame virti to au
galo galva, kurių tu esi ma
tęs”, atsakė Juozas.

Petras susigėdęs tarė; 
“Suprantu, kų nori pasaky
ti. Tu visuomet teisybę kalbi, 
o dabar taip pasakei, norė
damas tik melagingų mano 
pasigyrimų pajuokti. Iš tie
sų, man tinka toks pasaky
mas”...

enitMMMk flirto

RILEY By Richard Lee

IN wmcw
DETECTIVE

RILEY
IS pitteo
AGAlNST 

THE MOST 
CUNNING OF 
CRJMINALS, 
“TUp

SPHINX”

Pasaka dar jaunesne būti. Senutė gė-
mo senolio ir senutė. r8’ gSr5; jai tri8d^dnt 
tavo labai seni. Kartę P“sld”«- P88“ ir dvidešimt, 
;nutė j mišką žabų par- Ir P* lb8'

Prisirinko glėbi,.bet ,. _ ‘Gera būt,! dar Jann88nel
i jų negalėjo. I,kus’ ~ Pa«!‘lv0J0 »«>»«• fr

, vėl pradėjo gerti.
axl taip aš dabar janna Senelis, nebesulaukdamas 
! V isus tuos žabus be- senutės su žabais iš miško pa- 
; parneščiau namo. Sun- reinant, nuėjo joe ieškoti. Prie 
iems gyventi. Senelis upelio jis pamatė keturių me- 
aš sena, negalime visų tų verkiančių mergytę, 
padaryti, — dejavo se- Į _ Ko verki, vaikeli? —

: : 4 ■<! klausia senelis.
štai prieš jų atsistojo ~ Seneli, ar manęs nepa- 
lis žmogelis ir sako: žįsti? Aš eau tavo senutė. No-,
rei nori būti jauna, tik 'ėdama jauna būti, aš šiame 
k iš ano upelio. Kai vie nPely ^riau daug vandens, pa 
rkšnį vandens prarysi, vaiku ir negaliu ke
leliais metais jaunesnė; namo rasti, atsakė mer- 
a gurkšniu atsigersi, #5^.
metais pajaunėsi. Ke- Senelis paėmė mergytę ant 

rietais nori būti jaunes- ran^'J ’r parsinešė namo. Da 
k gurkšnių vandens at- ^)ftr 8enehu* dar sunkiau gy

venti: jis senas, o mergytė 
atė nuėjo prie upelio ir nieko negalėjo padėti, se- 
io gerti. Gėrė, gėrė. Se- neli® > tnr^° Pavalgydinti ir 
orėio eertL Gėrė. eėrė. '.aprengti. S. Žilinskaitė.
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CALL MB TWr

Go EASy VATO 
ME. UNCLE - 
you KNOVV I 
CANT SKATE 
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Sp CUT OUT.TF<

FANCy STUFFn

NcntUNG dom', Buooy 
yPO-PF OLD ENOUGH 
to do rr xdurselF’

t>u shoulo alvjays 1 
kEMEMBCR -THIS MOTTO: J 

• IF you V7ANT A TW,NQ 
\aAd_l ooNe.oo it voorscl,

V/ELU,SOPR5S1W i l
^ HAlRCUT?

Žmogus pasivėlinęs nebūna 
kilų gerbiamas.

Kada vienų darbų nuveiksi, 
tada tik kitų gali pradėti?

NEVER KNEW!JJ

MATYKITE j| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACU1TM-CT,BAKER 
ATLIEKA «1 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kėliau minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabash Avė., Chicago.
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FKDERACU03 KONORE , lanksčios, parašys savo įspū-
SAS BAICttSI ENTUZIAS 

T DiGHJJK NUOTAIKOJE
džius ir prisius “Draugui. MOTERIS KRIKŠČIONYBĖJE

Pasibaigus Kongresui, išri
nkti Federacijos Centro Vil
ti vii on nariai susirinko pas

(Tętsnys iš 3 pusi.)

Federacijos valdybos rinki
mas. Iš apskričių ir skyrių 
pasiūlytų kandidatų Kongre- 
b&s rinko 9 į centro valdybų.
Dauguma balsų išrinkta šie: 
k»n. P. M. Juras, kun. J. Ba
lk tipas, Juozas B. La neką, dr.
A. Rakauskas, komp. A. Ale- 
ksris, Leonardas Šimutis, kuo.
K. Urbonavičius* kun. I. Al- 
bavičius. Kun. dr.J. Navic
kas, MIC ir A. F. Kneižys
gavo lygiai balsų, bei Knei-________________
žili pareiškus, kad jis ištrauk
kia savo kandidatūrų ir siūlo’ I(’čk būdų į savo darbų, o 
kun. dr, J. NRvickų, kaipo >j*s pilnai atsimokės.
Lri.g nusipelnusį Lietuvai ir

Di-mas Žmonija sutvėrė iš ma, kaip “seseris“ pagelbi- 
dviajų tyčių. **Ir Dievai sirt- ninkes savo apaštališkuose 
vėre žutogų j saro paveikslų ;[darbuo«e. Prie šv. Povilo mo 
j Dievą paveikslų jį strtvėrt;

kl'b- kun- P Z“? .atvėrė juodu, vyrUkį ir mole- 
<27). Nors wklebonijoje pirmam posėdžiui 

Tame posėdyje pasiskirstė pa 
reigomis šiaip: Dvasios Va
das — kun. K, Urbonavičius; 
pirm. dr. A. Rakauskas; vice 
pirm. — komp. A. Aleksis; 
sekr, — ‘L, Šimutis; ižd. — 
k:.n. I. Albavicius; ,valdybos 
nariai — kun. P. M. Juras, 
kun. J. Balkūnas ir J. B. Lau- 
čka.

kariais žvilgsniais vyrai ir 
moteris tori skirtingus nžda-

<pasveikinimai ir dėkojimai.
Ir visais laukais Katalikų 

Bažnyčių daugelyje moterų y- 
ra atradusi uolių pagelbinin- 
kių savo apaštališkuose dar
buose. Kam nežinomos yra di
akonuos? našlės T Ir dabar 
daugybė motetų plačiai dar-

vės moters šiame darbe užima 
labai garbingų vietų.

A'uzj. J. Stankevičius.

teris pirmų kartų pamatome
besirba r įjojančias raitijose.

Nors kitokiame gyvenime į-. kata]įkyt)^ platinime
™“8’ ’tart',ra,‘i V’”': ,r ,ir jo. įgyvendinimo. Ir Keta- 
uaoters ir pasireiškia, liet Kris 1 ________  -________

vinius, bet esmėje alaahi yra taus akivaizdoje tie skirtumai 
lygūs.' “Ir Dievas juodu pa-jtmi išnykti: “Čia nebėra nei 
laimino ir tarė: Veiskitės ir žydo, nei graiko; nebėra nei
dauginkitės, ir perpiktykita žs 
Tnę, ir ;'ų pavergkita. ir vieš-

verge, iv. j laisvojo; nebėra nei 
vyriškio, nei moteriškės; nes

‘paburkrta ant juros Žavų, ir jū8 viei esate vienas Kristoje* 
ant dangaus paukščių, ir ant' Jėauje“ (Gal. 3, 28). 
visų gyvulių^ kurie kruta ant
žemės“ (Prari. 1, 28j.

Moterys iš prigimties dau-

I
Daug kas šv. Povilų laiko 

didelio moterų priešo. Bet 
praktiškai tais laikais niekas

ANGELAIČIŲ STOVYKLA 
ŠVENTOSIOS PAKRAN-. 

TfiSE

angelaičių laužai prie švento
sios krantų buvo gyvi, įdo
mūs ir įvairūs.

Patys stovyklautojai ne vien 
laužais buvo užsiėmę. Jie įsi
rengė svirne kuklių koplytėlę, 
kur rytais ir vakarais buvo įs
pūdingos pamaldos.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

VI2U0N0S. — Janonių 
dvare įvyko pirmoji Panevė
žio vyskupijoje berniukų sto
vykla, koriai sumaniai vadova 
vo kun. P. Liepa. Apylinkės 
žmonių sneidoraėjiniaa stovyk
la ir stovyklos pasisekimas 
buvo didelis. Stovyklaujančių

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI
TA Ofise: 

LAleyette 4817
Tel. namu:

8458 w. eest

išttyijai išrinkti, tai kun. Na
vickas ir liko išrinktas į Cen
tro Valdybų.

•• .Taigi kaip matome daugu- 
..~iia Centro Valdybon išrinkta 

x fe Sraujosios Anglijos, bet ce- 
ntraš liko Cbicagoje.

Bk hųngresas užsibaigė J. E.
M. Reinio gražia ka-

Tw8, maMa, Lietuvos himnu 
ir Garbingojo, Ganytojo vys
kupo Reinio palaiminimu.

» \akare, Šv. Pranciškaus lie 
tuvių parap. svetainėje įvyko 
|a»wna baokiėtas. Dalyvavo 
kev eik _ viii ’aįįstoyai ir daug 
jfcri»wų svečių, tarp kurių ir 
miesto majoras Walter Grif- 
fiar. Toftstmaetoriv bfoyoĮ 
siaati advokatė Julė Jakavo-

■ krytė iš Brodkton. J*i labai ga
biai vedė'*, programų. Pasaky
ta daug kalbelių su linkėji
mais Jo Ekscelencijai, kleb. 
kun. Jurui ir Kongreso Ren
gimo Komisijai. Dainavo pa-* 
rapijos choras, vyrų choras ;

• ir solistė Irena Libbey (pra- Į 
neūsė, į>et dainavo lietuviš
kai ir vienų dainelę prancū-

. ziškai,), vadovaujant muzikui j 
Skkui. ' > •'

Visas kongresas ir vakarai ; 
praėjo labai didingai ir en-1

. -tkziastingai. Klebonas kun. 
P. M, Juras, šį Kongresų re
ngdamas įdėjo labai daug šir- { 
(ftes ir sveikatos. Tai buvo 
istorinis Kongresas, kokio tur 
lifci nėra buvę mūsų išeivi
jos istorijoje. Šis skubotai pa
ruoštas Kongreso aprašymas 
nėra pilnas. Priseis dAr daug 
kų rašyti. Taigi tikiuos, kad 
ir kiti mūsiį literatai — ra
šytojai, kurių plunksnos yra!

moterimis Bažnyčioje neskyrė 
tiek daug reikšmės, kiek šv.

gfau linkusios į refigiųgumų, 
daug yra pasidarbuvnsros ir 

Skundas ant stokos laiko sil| Krikščionybę bekuriant. Šv. Povilas. Jau daug, kalba jo 
pnapročių ginklas. Povilas kai kurias moteris i- laiškuose moterims nraačiauii

I

FREDERICK BROS. Ine.♦ r ; t S 9 •

Puikus Buteliuose Alus
PAINTĖMIS IR % GALIONO

MUSŲ NAUJAS $100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o miisų greiti išvežiojimui trakai duoda 
galimybės patarnauti jums neatidėliojant Mes esame exdnsive 
distributoriai šių rūšių:

• FREDERICK BROS. FOUR

«l AMBROSJA LAGER BEER 
•EXTRA PALE.
•PILSENER < ti.
•SELECT 
♦EXPORT ,
•MALTTONIC

7 ‘ . 4 L . *.
Mūsų alus visų ‘ rūšių absbfiueiai tyras, ir; yra 
daromas iš puikiausio ir parinfctiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir malasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.

LIETUVIS •
OPTOMKrRICALLY AKIŲ 

Sl’KlAtWIAti
Su virš 20 metų praktikavimo ’ 

Mano Garantavimas
Palengvins aklų (tempimą, kur J 

esti prleia«tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Ulmtose egzaminavimu*, daromas su 
elektra, parodančia muž-austas klai
das. Specialė atyda atfcre* planu. ( 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'ftndos ni» 1* iki š v. 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atltai-<insj8 be aki
nių. Kainos pigios kaip sirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

TA O ANA BMI

DR. F. e. WWSKUHAS
GYDYTOJAS H CHIRURGAI

2158 W. Cermak Road 
Vai.: S—4 is 7—9 vai. vaksars

Ketvertais pagal satartj 
2305 So. Leavitt SL

Tsl OARal 0401

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Kės. trfiso vai.: 10—12 A. M. 

A 8—8 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

peyai sutarti

DR. F. ATK0O6NAS

30 METŲ PRITYRIMAS • 
Akya egaamtaoojamoe — akinta'

pritaikomi

DR. JOHN SMETAHA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak.
TA OANal 0523

DR. A. J. MAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgir.ia 1116 4070 Archer Avė

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

sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėuo
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 Vyto.

1445 So. 49th Ct. Cicero, HL 
Ii tarų., Katv. ir, PStn. 10—9 vaL , 

3147 Ba. Halsted St,
PwwmU Raysd. tr Sukat. »ao,

»—8
CIJ.moM

DR. W. Y. NORARt
raYSIClAH AND SUBOION

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

iki 4 ir nno 7 — 9 vakare
Tst Mekos* Park

Itfts. 212« S. 5th Avė., Mayvrood Av. 
Pitone Mayvrood 341S

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

LIET ADVOKATAI

♦-» / e

Telepbraie>BOUlevard 2800

i JOSEPH J. 6RISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

j 4631 South Ashland Avenue 
į Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telepkote: REPublic 9723

Tel. Ofc. RCPtfttte
MelroMe Park S30

DR. A. R. LAURAITIS
DEKTI8TA8

į 2423 West Marųuetta Road 
Antra*., k«tnna*. ir neakUdieaiau

»-:SX v. rytą: 1-4 ». ▼.
Šeštadieniais aue f v. a. iki 1 0. p.

161 RroMhvas 
] M2LS08S PARK, ILL

Pirmadieniais Ir treMadlendala auo 
>0 v. r. OO » vai. vakare 

Šeštadieniais nuo 2 v. tirt 9 *. ▼. 
ft-kmadienuta nagai atitarti**

Rss. 6988 So. Talman Av*.
Bes. Tek GROvehill 0817 
Office Tek HBKMk 4848

DU J. J. SIMONAITIS
SYDYtOJAS Et CKRU10A8 
2423 W. Marcpiette Road

VaL 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. kr NedŠfimM

Sabatoaa* Cicere#
1<« 8o. tttk Ct

Nuo S iki > vai, vate.

-ere-

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

’ • L •Hetropohtaa State Bank name 
Valandos kasdien nuo 8 iki 5 
PanedėHo, Seredos ir PėtnyČio* 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai OANal 1175 

Namai: 6439 S. Rockvvell SL 
Telefoną* REPubiic 9600

TeL LAPayett* 8018

DR. G. J. SYENCISKAS
. i . DENTIŠTAS ;

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS: ‘

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trežiadieaiais

Pagal 8utartj

TeL Office Wentworth 6SS0
B*>. HHe Ptat 3986

DR. SUŠAUNA SIAUS
Moterų £r vaškų Ifm gyttytoja 
6900 So. Halsted St

2—4 po pietų, i—8 f. vak. 
Mrmtnnria iv nnhatnmia

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS.
INCORPORATEO*

811 West 37th Street • Phone BOUlevard 2537

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedėll, Utarninke ir Ketverge 
nno 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel Proepect 1012 
■ ■' Ree. TeL Republic p047

feL Calumet 8974
OFISO VALANDOS:

8 ryte iki 8 vakare išskiriant a*l 
madieniua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DAMTU GYDYTOJAS •

3239 S. Halsted Street
CHICAOf/. .

DR. B. J. ZUBRICKAS
onrrrojAs ir chirurgas

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2806 West flSril Street
' CbicMpo, IHinoie 

TeL HEMlock 6111
Ofiao Valandos: 2 Iki 4 *o ptet tr 

7 Iki 9 vakare
Trečiadieniais tr šeštadtenlala 

pagal sutarti 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS ■■ 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMH, : 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE INDELĮ P A } 

SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMU DENEMARK, INC PIRM NEGU PIRKSI V AR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI...LENGVIOS IŠLYGOS...PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI '

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle *1

3860 Ogden Avė.' TeL Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
t ' 0FI8A8

<729 Sa Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ELLu

TebftraM MIDway 2880
OR8O VALANDO8: 

vatom VedMomia auo 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pięt* it auo 7 iki 8:30 v. v

OR. MAURIGE KAHN
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
M. YABda 0994 

laa.: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotai* nuo 10 iki 12 dieną

HR. J. SHMGLMAN
H A TIK 8 U G R Į t p

Seimo, Atlantic Olty 
PraktlcuoJ* 10 metų

Ir Mirtie* Ugne 
> SpecieljM

valanrtee 11-12 A. M., 2-4. 7-1 P. M.
1428 So. 60th Avė. 

Olcero MM 
Weet lSth Street 

cęre. 111.

eclia 14

Offie*
2 to 4 and / to 0 P. M. 

Suuday by Appointment

DR. STRIKOLTS
PHYSIOIAN and 8URGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofieo ValaoOo*

Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vaL 
NedOKemiv pagal eutartj

Ofiao Telef. BOUtovard 7880 
Namų Telef. PROepect 1930

TA ROVkvard 764SM. C. Z. YEZR’IS
DANTISTAS

4643 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: auo 9 ryte iki 8 
. B«9»l ^arti

Iri. Ofieo SOUlevagd 0012-14 
M07

BR. A. J. BEHTAS8
TA OANal 8121

BR. S.MEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIfiORGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoef 1—8 it 7—9 

SeredomM ir NvM. pagal nurR 
RKODBNCUA

6681 8. California Avė.
■ Tdtfonar RĘJ’ublic 7868

Office Pbeoe Rea. and Offiee
PROvpect 1028 2358 8. Leavitt St
VaL 1-4 pp. Ir 7-0 va*. OANal 0700

DRJJ.HWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2463 W. 63rd St., Chicago-

A I“00B0B0V

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TA LArarme 3018

VALANDOS:
2—4 pepiat — 7—8 vakare 

TrriUedieuaiv ir Sekmadieniai*
------------- pegrijmferti

Olų. ,U. •» 1-3; n. »:30—« 
796 West 35th Street
Ofiao TeL VIRriaia 0030

Realdeadjoa TA BEVerfy

DH.T. DUNŪULB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

et A

8888 So. OlartooM Ava 
Valanda* 9-10 A. M.

Nedžliomie

TA OANa’ 6897
Rea. PROepeet 6659OR. P. L ZAUTU8IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Recideneija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 8 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

OMca«ov Sėtuvių Iv. KryUaua 14- 
'A kaip Jų prlpaMao America* 

Aatociation IrIr Amerii
of Surgeona, yra Claea A 
Tai yra, aukičlauri Amert- 

koa medftaflai autoritetai mflvu N* 
gosią* priekyr* prie geriaaatų Ame- 
rikoe Hpenlalų. Reikale aauiMritO* 
Jo* patarnavimu 2700 W 89A 8K, 
tyl.- HEMlock 670a

Naudokitės patarnavimu tę daktarę, dentistų, advokatų ir biznio 
įįį ĮnŲ, kurių skelbimus matote DRAUGE.

f



Pirmadi

Dėde Išvažiuoja Kun. A. DeksnysCHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FSHHėRO BVUBRIO 
PERTAISYTI IK GiRAKTt'OTI

VARTOTI KARAI

MATYKIT ŠIUOS 
t KARUS

•' PAR - '

Chrysler Dylerį 
3810 OGDEN AVĖ.

■ ARTf vRAwrono

0HRYSLB& Y7 Ittperial 
▼srtotoi 4 *oor Badau,
Onai EųvppeA radio.

MAGDALENA VALIULIENĖ 
(po tėvai Smalartė)

Mini rugpiūčio 27 1037 u-, 12:29 vai. po pirtų, miaukta
pusę amžiaus.

Kilo iŠ Biržių apskričio, Vabaluiukų parapijea, ltauiaugalų 
kaimo. <, ,

Amerikoje iigyveno 44 metus.
Paliko dideliams nuliūdime dukterį Onų ir žentų Kaaimierų, 

4 sūnus: Jurgį, Jonų ir žmonų Marijonų, Petrų ir Juoaapų, tris 
anūkus: <Floreneijų, Joną ir Virtinių. Lietuvėje seserį Elebietų 
ir jos ieimyuų, dvi pusseseres: Magdalenų KavaKOnaUf ir Onų 
BaraeR-uę ir jų Žeimy nas ir Zigaimių ir utinių Zatabaa ir jų 
dukterį Elcuų ir daug kitų gimtinių Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Magdalenu priktansė prie Dievo Motinos ftopnlfngoa, A- 
jmitalyst#® Maldės, Saaivienymo Rymo Katalikų ir Tretininkų 
draugijų.

Kūnas pašarvotus 1831 So. Ath Coart, Cicero, Illinois.
Laidotavėg įvyki aalradieaį, rugpitRKo <., 1837 m. H namų 

8:00 vai. nto bw atlydėta į Šv. Aotllo parapijos bažnyčių,

RENGIAMA 8t PROGRAMA

tvirtadienį, Rugsejo-Sept. 2 d., 1937
dievo apteitdos farapijor hvetaincje 

h*eta*< Kaiėetturiu Kau^traJ tr Haiarttat
Cžprųgo Vlada DėdėM ivrteteltua Ir' £atyatataaa

• ■______ .... !*¥*»

OLYMPIA GREGORAW1CZ 
Po tėra s Eervastravica

mirė rugp. 28, 1937, 1:50 vai. po pietų, sulaukus pu
sės amžiaus. ,

Paeina iš Kauno Rėd., Raseinių apskr., Kaltinėnų 
parap., Voveriškių dvaro. Amerikoj išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime tris dukteris: Liudvika 
Uksienę, Michalina Mickevicz ir Vladislovą Herman, 
2 sūnus: Vladislovų ir Mečislovų, 3 žentus: Stanislo
vų Uksų, Vytautų Mickevici ir John Herman, marčių 
Branislavų, 6 anūkus ir 5 anūkes, seserį Michalina 
Minitta ir brolį Aleksandra ir brolienę Antanina Ser- 
vastraviez, o Lietuvoje seseris: Stanislovą Kažinienę, 
ir Adolphinu Juškevicz ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1901 W. 47th St. *
Laidotuvės jvyks trečiadienį, rugsėjo 1 d. iš namu 

8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, gunai, žentai, Marti. Sesuo, Bro
lis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ežerekis ir Sūnus. Telefonas 
PULhnan 5703.

lidtrbėjal aukMeailės rOMg* 
paminklų k* grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagojkt COSt . ..................................-i j

PLYMOUTH ’07 B-paii. d« luti
Suvirk 61 metų prttyrlmo

PLYMOUTH SI 8-VMR 
di hue toųr. Sedan ... 
PLYMOVTH '34 S-pMA 
de hue tear. Sedan ... 

iOLDSMORELE ’M S-pM 
įde Inte tov. Sedan ... 
į DODOE ’» S-peaa

Pirkite tintai M dirbtuvės Iv 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

3DODOE ’» 5-paaa
■ de Irute tour. «•*» .... &
8 CHEVROLET ’M 5-pkie.
■ de hute totu. Sedan ----- 41
g CHEVROLET *4 B-peie.
Ide Irute tour. Sedaa ----- 21
S FORD '36.8-paaa 

de ture tour. Sedaa .... 31
DE SOTO ’M 8-paee. 
de hute tear. Sedaa .... 41
CHRYSLER. '30 &-pua
de hae totu. Sedan ----- £
CHRYSLRR ’M AMflev •*.
de luxe tear. Sedaa----  4’
TERRAPLANE ’M 5-paea. 
Sedaa, panai įremtai .. 4<
HUDSON *80 fi-paaa Sedan, 
tour., pilnai įrengtas .... 5<
Vartotas PACKARD ’$7 0-cyL 5 ]

gali atsigerėti fnatydanū savo 
mažučius taip gabiai išlavin
tus dainose ir lošime. Per pro 
gramą trumpę > kolbą pašaly 
klebonas, kun. J. Šlikaų ir 
prof. A. Senn iš Wisconsin 
universiteto, kuris viešėjo pas 
klebonų. Gerb. profesoriais 
kalba padarė gilaus įspūdžio 
į visus, bet, gal, daugiausia 
į jaunosios kartos tėvus jr 
motinas, kurie mano, kRd 
vaikams užtenka žinot tik vię- 
na kalba, nes dvi kalbos ap
sunkins vaikutį.,Aukštai gerb. 
svečias aavo kalboj pabrėžė 
klaidingumą tokios nuomonės.

ErTlIvRI jĮBflflO labai pamėgo pamokas ir se-
L f vi |U 4-llv^ĮRr sties Rūkytojas, nes apie pu-
____ sę jų garo užbaigoj po dova-
įėjo. būti Virš 80, bet, kadan- •«>« “* »«
gi buvo naujas dalykas mūs, nos pamokos, 
parapijoj, tai kai kurie tėvai Sekmadienį, į Dangų Lini
ne suspėjo permatyt didelės mo P. Šv. šventėj, 14 vaiku- 
svarbos šių pan.ųkų. Reikia &ių priėjo prie pirmos šv. 
tikėtis, kad ateity lankančių- Komunijoj o vakare buvo gra 
jų vasarinę mokykla įkaičius šį programa. Publikos priėjo 
žymiai padidės.. VąĮ^gį įp mų- į daag ir visi liko pilnai pa- 
rgaitės, kurie lankė mokyklą,įtenkinti. Tėvai ir giminės ne-

ARTl GRAND AVK.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.
SHEBOYGAN, . WIS. — 

Rugpiūčio 14 d. užsibaigė va
sarinės vaikų pamokos. Per 
septynias savaites dvi Šv. 
Kazimiero seselės: M. Lieme
nei ja ir M. Infanta mokė vai
kučius katekiano ir lietuvių 
kalbos. Virš 50 vaikų pasinan- 
.dojo tomis pamokomis. Ga-

FORD ’»da-taMOoth .. 295
NASH ’M 5-paas. da ltuu 
«*Ua ..................................... 525

Jūsų karas kaip {mokėji
mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija, 90 Dio 

j nų Važinėjimo Išbandymas.
U KITI BARGENAI TAIP J P" 

ŠĖMAI ĮMOKANT, KAIP 'J

Chrysler Dyleris
TAirm

FINANCE CO.• , »
3910 Ogden Avenue

|Az'' L Al D 0 T U VI įl 
F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

. I - ----- - -IID III A U P C PATARNAVIMAS tRIDULAnbL DIENĄ IR NAKTĮ

rv v V \ T KOPLYČIOS VISOSE U I l\ni miesto dalyse
moterį Marijonų po tėvais Grl- į 
ežlaJtts, dukterį . Reisu, stilių 
Anthony, 3 pusbrolius: Simo- , 
nų. Kleofą Ir Jbaa KMklflV 
o Lietuvoje Z seseHs: Riebų. 
Vincentų Ir Onų. Ir I brolius: 
Jeronimų, Clprljonų Ir -Alka
nų Ir daug giminių Amerikoj 
ir Lietuvoj. J I

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. 1410 4«th Ct.

Laidotuvės Jvyka trečiadieni, 
rugsėjo 1 d. IS koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydytai J Bv. 
Antano parap. bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po paklaidų bus 
nulydėtas J šv. Kasimlero ka
pines.

NuoStrdžlal kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges Ir pašys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, 8A- 
nOs, PiisbrcSaa, Sesssys, Bro
liai tr Ginrinte.

Laidotuvių direktorius Airtko 
ny Petkus Telefonas C8C«ro> 
3109.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139Kaip Jaučiate?

Afeaklta nuovsri|. DttSKKS Oartl 
batai Itvalytl sasamaltsa likusius 
greitai Ir malonia.. Gerkite kaip 
tų arbatų 1®° — **•-

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. We8tern Avė. 
Phone GBOvehill 014if

SHELVAD
excels i n 718 W«rt 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-5566LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ĮSPŪDINGA Ekonomija... Ne tik Žema-Pirma-K&ina ir že- 
ma-Operarijoe-Kaina, irgi Didesnė Refrigeratoriaos alpa ir 
Greitesnis Šaldymas, kuris visiems labeį. patinka... Netikėtas 
gražumas... Gražios modemiškos mados... Negirdėtas pritiki
mas-.. Tiktai Croeley turi Slielvador^. pasaulio didžiausią z 
refrigeratorių pritikimas. Matykit naują įrengtą Thermomet- % 
rą... 16-kos taškų Temperatūros Valdytojas ir kitus išskirti- v 
mis naujus Shetvador pavidalus. SI1ĖLV A DOR ŠIŲ DIENŲ 
GERIAUSIAS BARGENAS. z

JOS. F. BUDRIK,
3409-11 So. Halsted Street

.TeL Boulevard 7Ū10

K 4704 So. Weetern A1 
TfiVAS TeL VIRginia 0683

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
3 OlfcNįjįlR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
48054X7 So. Heratltege Avo.
4447 South Pajrfldd Avenue

Tef. LAPOTAS 0727

8854 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

S4 West 23rd Place 
me CANaI 2515 
Skyrius 4244 R. 108 St 

Pboae PULhnan 1270

DYKAI koplyčios višose
* * • * « ’ ’ . ’
Chicagos dalyse

Mas.

A. BITTIN
PAMINKI.!; IflDIKBĖJAI

.1 1 - -- i «! «■- i-i
pni; aklu '■'>rt \ Hhl.'liaI - k . , n k . • j ir ma.! ij 

- r.« S 30 n .U
'7*/■* ■- ■■■<.'' A kniitis darbas

395K \Avst lllth SL,
Telefonas BEVerly 0008 

ritmai <r.- ffaafrniero kapinių vartų. ' /

KUmykiU n&«< LUžarlą ndte profnu&a Plmadi 
10:00 r*L vakaro ii W. H. f. 0. stotie* (1420 K.)

Y. SALTIMIERAS
Ir Budrikas duoda jums didelę nuolaidą taip, kad jums 

apsimoka dabar pirkti, nes žiemą ir pavasarį bus daug bran
ginti. Pasinaudokite dar žemomis kainomis ir lengvais ii- 
mokėjknais, taip pigiai, kaip $1.25 į savaitę. •ART, nm. UUDOTVVIV KUKTOBKAZ 

KELNER— RRUZTN.tudrtko progra iii«I:
WCrL — »?» KU. žy«au« nedėllnia i»ro«ram*R niao T:l* iki 
WAAF — tžO Kil.. kStp S vai. PagbdėlUbto lt FėtayHtralų 

. WKTC —- HŽO KU . Kųtrargtoa ka»» T MU S vat. vak.



Ik-

*
pirmadienis, rugp. 30 d., 1937

VIETINES ŽINIOS

JRytoj Paskutine Diena
PfrJ _ - -

Cook kauntės iždininkas H. 
G. Lindheimer praneša, kad 
pirinos dalies (first install- 
ment) taksų ant nejudamo
sios nuosavybės ir visų taksų 
ant asmeninės nuosavybės 
(personai property) paskutinė 
mokėjimo diena (deadline) y* 
ra rugp. 31 d., t. y. ryt die
na. Nuo 1 d. rugsėjo jau bus 
uždėta bausmė 1 nuoš. į mfi-
HB*

Nori Pakelti Mokestį 
Už Važiavimą Taksi

& Chicagos aldermonų miesto 
transportacijos komitetas laį- 
*ko susirinkimus,' kuriuose 
^varsto Yellow ir Checker ta 
ksi kompanijų paduotų reika 
davimų pakelti mokestį už va
žiavimų taksi.

Aviacijos Diena

Rugsėjo 12#d. Lietuvių Na- 
cijonalis Aero klubas rengia 
aviacijos dienų Lansing Ford 
airporte, 195 and Bornham 
Rd. Pradžia programos 2:30 
vai. popiet. Be skraidymo bus 
dar .dainų, muzikos, ristynės, 
šokimas su paraŠutais. Įžan
ga visiems <Įykui. • .

Lietuvių Nacijonalio Aero 
klūbo ekstra mėnesinis susi
rinkimas bus rugp. 31 d., 8 
vai. vakare Lietuvių audito
rijoj. "Komitetas

'Suimtas Įtariamas 
Žmogžudystėj

Ryšy su nužudymu H. W. 
Lee, alias Burns, vieno Evan- 
stono biznieriaus, St. Louise 
nulaikytas Leonard Doxey, 
kulis, išgirdęs apie žmogžu# 
(bstę, pasišalino iš Chicagos. 
Prie kaltės neprisipažįsta. Pa 
si šalinęs dėl to, kad neturė
jęs pinigų advokatui pasisa
mdyti. Su juo St. Louise taip 
pat sulaikyti John Martin, a- 
Has Lawrence Dixon ir Lu- 
tib’e Meredith, alias Lucille 
Mueller. - >

DSlko Vogė Vaiką I žiaus įųergaitė Anna Radyan- 
ski, netoli savo namų 2237
S. Roman avė., rado vokų,
kuriame buvo $150. Pinigai
perduoti policijai. Manoma,
kad tai dalis Mrs. Smolen pi- •
nigų, kuriuos banditai buvo 
pametę.

Lietuviai Žiūrės Pro 
Savo Fabriko Stiklus

KEUONEI 4 LIETUVĄ

Liti

Pardavimui kampinis namas, kuria
me tavorno lr resturano biznis iš
dirbtas kuopulklauslai. Parduodamas 
1* prležaatlea ligos. Atsišaukite Mrs. 
Anna Blttln, 3958 West lllth St., 
arba telefonuokite Bev. 0005.

Reikalingos pardavėjos dėl kotų ir 
furs. aukščiausia alga lr commlsija. 
AtsiSauklt dabar. Maurlce Cloak Co.. 
4728 So. Ashland Avė., tel. YARda 
2914.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

RE1KAI.1NGO8 PARDAVĖJOS

Suspenduoti Du Vieš
keliu policininkai

-■ ■ II I
■ Cook kauntės vieškelių po
licijos viršininkas Lester Lai- 
rd suspendavo ir pavedė ty
rinėjimui du policininkus: 'J. 
Borcia ir E. Holcomb. Abu 
.kaltinami ėmime kyšių nuo 
automobilistų.

Vaikinas Atidavė
$225.00 Pinigais, O 
Mergina $2,000.00 

Vertės Žiedą
•* *

, James Zumbo, baAernės sa 
vininkui, 4814 Van /Buren st., 
su savo mergina įlipus į tak
sį, prišokę du banditai įsakė 
šoferiui važiuoti nurodyta kry 
ptimi. Sustojus prie Dės Plai- 
nes ir Adams gatvių plėšikai 
atėmė iš Zumbo $225.00 pi
nigais, o iš jo merginos $2,- 
000.00 vertės žiedų.

ši žmogžudystė yra taip! 
supainiota, kad gali imti da
ug laiko kol policija jų išaiš 
kins. Pastebėtina tas, kad 
visi suimtieji įtariami vadina
si save dviem pavardėm. Tei
singas žmogus tikrosios savp 
pavardės neslepia.

šimtametis Senis

H etm a n Lucas, kurių nese
niai prie vienos krautuvės iš 
vežimėlio buvo pavogta dvie
jų ir pusės mėnesių mergai
tė, gavo nepasirašytų 'moters 
laiškų, kuriame aiškinama dėl 
ko ji vogė kūdikį. Ji .esanti 
našlė. Prieš metus jai gimė 
kūdikis. Kai jis buvo penkių 
mėnesių, jęs vyrų automobi-
Hm užmušė, o po tos neini- Per eilę metų Lietuvoje bu- 
mės greit ir»..kūdikis mirė? vo įsisteigę net penki stiklo! 
Ji norėjusi iŠ sųjungos “Lop-,1 fabrikai. Tačiau šiandienų iš) 
šelis” Evanstohe gauti kūdi-Įtų penkių stiklo fabrikų dir- 
kį auginimui, bet sųjunga ne- Um tiktai vienas stiklo fabn- 

jė-"kas “Aleksotas”. Kadangi 
stiklo paklausa nėra jaa to 
kia niaža, be to, pastebimas 
Lietuvoje ekonominės būklės] 
gerėjimas, tad' šiandienų vėl 
atsuado grupė asmenų, ku 
rieins yra duoti net du lei-

VYRAI
Automobilių mekantkal ............ 330.
Orill Press operatorius ,.......... 318.
Elektriklnlų Motorų taisytojai . . $25.
ėgkanlkų padėjėjai .......... 312.
luohkeplal  ....................... .. $25-35.

Indų plovėjai .............................. $12-15.

davus, nes esu našlė nepajė
gianti jo išauginti. Motiniš- 
tojj meilė traukė jų prie pa
vogimo kūdikio ir nors trum
po j° paglamonėjimo. Polici
ja ieško tos moters.

LAIVYNAS- /
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDAi • ••••
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų išplaukimai iš N«w Yorko

GRIPSKOLM---------rugsėjo 4
KUNGSHOLM — — rūgs. 14 
DROTTNINGHOLM — rugį. 23 
GRIPSHOLM — — rūgs. 30

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės Ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

' • \
Svvedish American Line

Virėjai ............................................. $18-30.
Valytojai .................................. $12-16.
Prtt&rnautojal ................................... $18.

MOTERYS
Virėjos Reetarantuoae .. $18-22-35.
Prltarnautojos .k................... $12-18.
Generaliniam namų darbui,

mergaitės ................................... $8-13.
Beauty Operatorios .. $18.50 lr aukė. 
Prosytoja Moterų dresių .... $12.
Viešbutyje Patarnautojos ... .* $60.

SHAY EMPLOYMENT AGENCY 
14 West VVoahington Street 

Chicago, Illinois 
Tel. Cen 9800

REIKAIJNGA DARBIiNINKF?

Daugelio Žmonių Btatyti na”iU8 stikl°
A a * « . * .a-v fabrikus.
Akyvaizcfoj Apiplėšta

Moteris šimtas Dovanų Auga

. Reikalinga moteris arba mergl 
181 No. Michigan Avė., Chicago | nuolatiniam namų darbui, maža 

mllljo, geras namas, gera alga.
- ' ’ * tl.lefonuoklte Spauldlng 91 96
PARDAVIMUI NAMAS M

Henry Mendelsohn, gyv. 
1511 No. Jackson Blvd., Wau 
kegan, UI., šiomis dienomis 
minėjo 101 metų amžiaus. Se
nis raporteriui pasigyrė, kad 
kasdienų prieš pusryčius iš 
geria degtiaės, rūko pypkę 
ir iki vėlurhbs lošia pinoklį.

GARSINKITĖS “DRAUGE”1 Ganęs ~! atvykęs būdamas 23 m. amž.

Keturi. b&pjHtai dviem au
tomobiliais prie 13 ir Ogden 
gatvių sulaikė automobilių, 
kuriuo važiavo Mrs. Anna 
Smolen ir jos duktė, 3620 S. 
California avė. ir, atėmę $1,- 
500, pabėgo. Pinigus moteris 
buvo išėmus iš banko čekiams 
išmainyti. Apie 20 žmoniųj 
matė apiplėšimų.

Už kelių valandų 12 m. am-

ŠIMTO DOVANŲ
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MDienraš. “Draugo” šimto 
dovanų piknikas artinasi, bet 
ir dovanos be sustojimo plau
kia. Jos plaukia nuo biznie
rių, profesijūnalų ir kitų 
“Draugo” rėmėjų.

Antanas Buchas, hardvva- 
re krautuvės sav., 4414 So. 
Rockvvell st., paskyrė “Drau
go” piknikui dovanų už $3.00.

Juozas Koncevičius, barbe- 
ris, 2557 W. 43 st., paskyrė 
dovanų už $4.00.

Antanas Lukošius, siuvė
jas, 2555 W. 43 st., paskyrė , • __ 
dovanų ir davė į “Draugų” 
skelbimų. Sveikina visus bū
siančius piknike ir rengimo1 
komisijai linki geriausių sėk
mių.

Mik olas Vertelka, bučernės 
sav., 4406 So. Talman str., 
štai kų pareiškė: “Praizo ne
skirsiu, bet piknike būsiu, 
aplankysiu vįsus ten biznius, 
o isykiu su Panevėžiečių choru 
smagiai padainuosiu.” »

Vincas Paukštis, hardware 
krautuvės sav., paskyrė dova-P
nų, vertės $2.00.

St. Prikodski, vaistininkas^ 
2533 W. 43rd st. paskyrė do
vanų vertės $2.00.

W. A. temis
NORI PASIMATY. 

TIS SU JUMIS
4

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 1Od.

4716 So. Ashland 
* Ame

Brighton Parke netoli ltetuvWWBs 
bažnyčloa, 4-3 kambarių namas, kar
štu vandeniu apšildomas, garadžlus. 
Savininkas mainys ant lotų arba 
biznio. Perkant Įmokėti $500, ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bargenų, namų Lr farmų. 

C. P. 8UROM8KIS
2502 West 89th Street,
Tel. Grovehin 0308.

PARDAVIMUI NAMAS
2 (lėtų medinis namas, geram sto
vyje, po šešis kambarius, elektrikas, 
vanioe, parsiduoda pigiai, kaina 
$2800. Parduodama iš priežasties 
senatvės. _ Namas randasi 3540 Par- 
nell Avė. Atsišaukite pas savininką 
3536 Parnell Avė.

IŠRENDAVIMU TAVERNAS

Renda $40 Į mėnes). pilnai Įrengtas, 
šilto vandenio šiluma, po adresu 804 
West 31at Street. Dėl Informacijų 
tel. Virginia 1521 arba atsišauklt Į 
2996 Archer Avė,,

PARDAVIMUI GROSERNft

I Grosernė ir marketas, pigi renda, 
šeši kambariai užpakaly, apšildomas, 

I garadžlus, elektrikinis refrlgerato- 
i rius, lietuvių apielinkėje. Neparduo- 
I siu agentams. Telefonuokite Laf. 
|0470 arba rašykite

DRAUGA8, 2334 So. Oakley Avė.. 
____Chicago. III.,1 Box G 317

LABOR DAY Iš Lietuvos

RilOS.-SEPT. 6 D.,♦ . • y . * • > ■

Vytauto Parke
DOVANOS - DOVANOS- DOVANOS

Tėmykite biznierių dovanas, kurios eina “Draugo” piknike su serijų tikie- 
tais, kurie parsiduoda po 10c.

Roosevelt Furniture Co. - mogliai, vertės $54.50 ir dvi floor lempos po $15.00.
Adv. Kai - keturi jauni paršiukai, po $5.00 ir kitos septynios dbvanos. *
B. Samavičius - adding machine, vertes $10.00.
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertes $5.00; J. Kass - laikrodis, $5.00; R. An- 

dreliunas - Šliubims žiedas, $5.00; ]. Baltutis dovana vertes $5.00; V. Juknis - 
dovana, vertės $5.00; ]. Šūkis - dovana vertės $3.50; Jurgis Nevadomskis - dov 
ana, vertės $5.00; Rožė Kairienė - dov. vertės $5.00; Archer Avenue Furniture 
Co. -* console lempa, vertės $2.75; H. Seigan --dov., vertės $3.00; Ignas Pike
lis - dovana, vertes $3.50; Juozas Balsevičius - dovana vertės $3.00; Justinas - 
Mackevičius - cash $2.00; S. D. Telser - laikrodis, vertės $3.00.

. t

Westsidietė Marcelė Saimo- 
lienė per “Draugo” laivakor
čių skyrių išvyko Lietuvon sn 
dviem'dukterim Irena ir Mi
chalina. Savo vyrui rašo, kad 
kelionę ant laivo turėjo labai 
gerų, tik ne visiems taip buvo 
— vienas pasažierius mirė, o 
į jo vietų vienas gimė. To-

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kainom neįprastai žemos! Ko

kybe Ir kainomis sumušam 
visus sandėlius!

RAKANDAI
GARANTUOTI!

Rakandai parteriam, valgomiem, 
micgaialem kambariam, porėtam... 
Rleclnl ir turtingi ras DIDELI 
PASIRINKIMUI (lašiniai pečiai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų — DIvnnal, etratoa, elektrikl- 
nės ledaunės, radios, skalbyklos 
— viskas. NeužsRIkėkit lkl patys 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street
Tel. BOULEVARD 1751

Mauaot statyti sau nanją namą 
aj pprtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 fletų tlnkaa (Stučėo) 
namas. 2 lietai po 5 kambarius,, pe
čiu apšildomi. Randasi Albany :ave. 
arti 63Čio St. Telefonuokit Rockwell 
1345 po šešių vak.

PARDAVIMUI FARMA

Gera farma arti gerų kelių lr mies
tukų, 2 mylios nuo Fountaln Michi
gan. 160 akerlų,- su gyvuliais arba 
vieną žemę, sodas su 300 medžių. U- 
pė bėga per visą farmą. Pardavimo 
priežastis liga. ,

Atsišaukite: M. Mathevrs. 1605 So. 
49th Avė., Cicero, .111. Tel. Cicero 
2889M • _________________________

PARDAVIMUI NAMAS
Pigiai pardavimui 2 aukštų miltinis 
namas, po šešis kambarius, steamu 
apšildomas. Atsišauklt 6207 So. 
Keatlng ve., ant pirmo aukšto va-

PARDAVIMUI GROSERNF.

ffas, p-nai Cukrai, “Draugo” 
štabo narys p. Ignas Saka
las, laidotuvių direktorius 
L&chavičius ir vienas iš “Dr- 
go” reporterių, kuris velionį

Pardavimui pigiai grosernė pilnai Į- 
rengta, steam aplldoma, miegamas 
kambarys užpakaly krautuvės. At
sišauki t 1211 So. Cicero Avė.,
12-tos gat. (Roosevelt Road). P 
iasUs pardavlmo-^^lljal^

PARDAVIMUI NAMAS '

'gerai pažino. Velionis bnvo 
liau rašo, kad Lietuvoj labai (.paklusnūs vaikas, prisidėda-

Pardavimui 8 kambarių 2 aukštų 
pamas, 2 karų garadžlus. Telefo
nuokit 8aginaw 9165 po 5:00 v. v. 
Namas turi būti parduotas sutvar- 
kfrtl palikimą.

malonu. Yra apsistojus Tel
šiuose. Sveikina visus pažys
tamus ir apgailtestauja,. kad 
negalės būti “Draugo” pik
nike

vo rengiant “Draugo” pikni
kus, tėvų induotas dovanas 
ištikimai atnešdavo į “Drau
go” ofisų. Jo kapų puošia

REIK ALINGAS Vi RUJAS
Reikalingas prityręs vyras virėjas, 

turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas,” 2334 8o. Oakley Avė. 
Box NO. 080$. . 

PARDAVIMUI ūkisKap. brangus paminklas vaizduo
jąs Šv. Teresėlę.'

Pamaldų metu velionies se
sutė Aniceta graudingai pa- 
giedpjo Avė Maria. Po pamal-

Ištikimag prietelis, tai tik
bažnyčioj įvyko iškilmingos, viesti į gedulingus pusryčius ras Dievybės paveikslas — 

į namus Alekso ir Onos Štur
mų, 24'62 jpiue Island Avė.

Metinės sukaktuvės
• * —-—7—

WEST SIDE. — Praėjusi 
šeštadienį Aušros Vartų par dų vj8į dalyviai buvo pak-

Pardavtmul ukl« Rhlnelander, 
Wl«., Route 2. Su gyvuliais ir pa
dargais. Už žemą kalną. Priežastis: 
našlė. Kreipkitės:

Petronela Antanaitis 
Rhinelamler, Wts.

Route N<x 3.

trejos, šv. ^lišios su ekzekvi 
jomis nž jaunuolį Aleksų 
Štormų, koris prieš mettfe lai
ko persiskyrė sn šiuo pasau
lio. Bažnyčioj buvo gražus 
giminių ir pažįstamų būrelis. 
Matėsi biznierius Vladas Ne-

Napoleonas.

Rep.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

- ~ Progos stoka yra amži
nas silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 • Stambios perkant
Pocahontas Mine Run — Tonas $7.40 

5-kis Tonus ar danginu.


