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Puola regentą princą IPaulių; 
kai kur vykdomos riaušės

BELGRADAS, rugp. 30. •— prieš valetybęt 
Serbų stačiatikių’vyskupai tie-J Daugiur policija konfiskavo 
paliauja kovoję prieš serbų tuos atsišaukimus, kitur -buvo 
vyriausybę dėl padaryto kon-' priversta atkakliai kovoti su 
kordato su Šventuoju Sostu.1 stačiatikių sukeltomis riaušėm 
Jie bijo, kad Katalikų Bažny- mis.
šia gali įsigalėti pačioje Ser-| Veljev(, mie8telio , 8
b.p>je o tada stacuUtkybės Bt>{iatiki SventikJ2

žvaigžde galėtų visiškai eerbai te. It
gęs ’* X »• v, • |vusį gtrininkijoft ministefjj .n

Karlovaco stačiai,k„ 7* kovią. roUeija bnv0 
kupo namuose atspausdint. ifJ
prieuvaldiški atsišaukimai ir ..... * . F 1
r , * . riaušininkus, kurių trys už-
vakar buvo visur atačiati- možy ir kelioliJ[i 8nžei8„ 
kiame dalinami. Puolama vy- . -i-'S
riausybė ir vyriausias regen- Vyriausybe apgalvoja in n 
tas princas Paulius. priemonių uždrausti stačiai*

Kinų lakūnai per klaidą bom
bardavo President Hoover laivą

LONDONAS, rugp. 30. — ŠANCHAJUS, rugp. 30. — 
Anglijos vyriausybė pasiren- Žiniomis iš Tokio, japonų ka- 
gusi siųsti kitų griežtesnę no- riuomenė Kinijoj pasitvarko 
tų Japonijai, kad japonai be pradėti didelius puolimus 
atidėliojimų paskelbtų Angli- prieš kinus visuose frontuose.
jai formalų atsiprašimų dėl į\ -------------- -----------
ambasadoriaus pašovimo iri ŠANGAJUS, rugp. 30. — 
pildytų kitus statomus reikalą- Keturi kinų lėktuvai šiandien 
vimus. \ :.j '! ’!, i j pe r klaidų bombardavo ameri-

Ajiglija imsis šio žygio, nes koniškų laivų^ President Hoo- 
girdėjusi, kad Japonija.bando ver, priklausantį Dollar lini- 
atidelioti atsakymų į protesto jai. I^aivas kiek tai sugadin- 
notų ir ieško išsisukinėjimų. tas. Septyni iš įgulos sužeisti

Anglijos diplomatai tvirti- ir keliolika keleivių paftrenk 
na, kad įvykis tiek rimtas ir ta.
tiek svarbus, kad atjdelojiniai Kinijos karo .vadovybė greit 
iš japonų pu^ės reikštų Angli- prisipažino prie padarytos 
jai nepagarbų ir pažeminimų, klaidos ir paskelbė gilų atsi-

---- —---------------prašymų be jokių iŠsisukinėji-
LONDONįAS, rugp. 30. — mų; * . ‘

Dėl britų ambasadoriaus Kini žiniomis iš Washingtono, 
jai pašovimo Anglija jau įda- A. J. Valstybių vyriausybė į- 
vė notų Japonijos vyriausy- pareigoj o ambasadorių John-

Vienas iš daugelio gražiųjų pavergtosios Lietuvos sostinės Vilniaus vaizdų

namų sugriauta, arba sudeginŠANGAJUS, rugp. 30. — 
Japonų lakūnai vakar nužudė 
šimtus civilių kibų, daugiau
sia moterų dr vaikų, bombar
duodami šį miestų, Nankinų, 
Nančangų ir kitus miestus.

Sužeistųjų tūkstaųęiąi. Daug ki.

Anglija stato tris reikalavi 
mus :
,, Formalaus atsiprašymo;

Šaudymo kab4«ii»tkų-nubau
dimo ir

Užtikrinimo, kari ateityje 
kas panašaus nepasikartotų.

Žiniomis iš Tokio, japonų 
vyriausybė šaltai žiūri į An
glijos norų ir randa, kad ja
ponų žygis nereikalingas ga- 
napadarymo.

Čia spėjama, kad numato
mas diplomatinių santykių nu
traukimas su Japonija. Tas pa 
reis nuo Japonijos atsakymo.

Žinovai tvirtina, kad Angli
ja vengs diplomatinių santy
kių nutraukimo. Tas pavojin
ga ten Anglijos interesams.

MASKVA PADARIUS NE
PUOLIMO PAKTĄ SU 

KINIJA
VIENA, Austrija. — Nese

niai čia įvyko {Austrijos kata
likų labdarybės draugijos vi
suotinas suvažiavimas. Jame 
dalyvavo valstybės preziden
tas Miklas su žmona, kancleris 
Schuschniggas, kardinolas I- 
nnitzeris ir Popiežiaus bunci-

I ',»•** J*
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 

draugija vien tik Vienoje kas
dien pavalgydina apie 15,000 
vargšų ir apie 5,000 vaikų. 
Be to, tūkstančiams ji duoda 
kūrų, veltui gydytojo pagalbų 
ir vaistus.

Draugijos didelius darbus į- 
vertindamos kancleris Schus
chniggas pareiškė, kad valsty
bė didžiujasi ir nepaprastai 
vertina katalikų veiklų labda
rybės srityje.

žydų ne- vienų g-vę, kurios ilgis su Ka- 
^acių va- J^dos ir Širvintų km. siekia 
'ristus e- Į ^s kilometrus, todėl ir mies- 
judaizmo i tvarkymas sudaro daug 

sunkumų, o ypatingai grindi
nys ir šaligatviai. Bet jau vi
si miestelio- sklypų savininkai 
įpareigoti dar šiais metais nu
tiesti šaligatvius, kurių ilgis, 
skaitant abi puses, sudarys 
keturis kilometrus. Bus sunau
dota per 12,000 šaligatviams 
plytelių.

Kadangi daugumas, sklypų
savininkų yra neturtingi, to- rėžinių, nacių autoritetai p 
dėl valse, savivaldybė savo 18= loini« paleido iš kalėjimo 1 
šomis: gamina šaligatviams k. Meyerų, S. J., iš Miun 
plyteles 0,5X0,5 m. dydžio ir no> fcm-g buvo nuteistas kl 
sklypų savininkams pardavinė uį Bažpyčios teisių ir ka 
ja po 60 centų plytelę iki dvie fcyfcgg ginimų nuo nacių, 
jų metų išsimokėjimui. Tai di- . .
dalis palengvinimas neturtin- 1 nagrinėj
iriesiems kun- Maye™» bnvo 1

„ laikomas kalėjime. Byla p 
Taip pal šiais metais -už uždarytų durų, į teisme 

daug lušnių nugriauta, na- dų neįsileista nė vienas s] 
mai ir tvoros atremontuoti ir dos atstovas. Buvo uždr 
gražiai nudažyti, tad išgrin- tos visokios katalikų dem
dus šaligatvius, Qik« tik .Vii- tracijos.

| niaus g-vęs grindinys sutvar- Paleistam kunigui už4r 
j kyti, kuris vietomis labai duo- ta sakyti pamokslus. Api 
būtas. paleidimų laikraščiuose nė

Širvintų miestelyje yra per Jžiu nepažymėta.
2,000 gyventojų, kurių dities- * .
nė dalis perkasi maisto pro- Senatvės pensija Illin
dūktos, bet, gaila, kad čia bus mokama. Iš šalies vyi 
nors ir yra dvi mėsinės, bet gybės gautas fondas, 
jose “maisto” b-vės gaminių »■■■ , m
negalima gauti, o kartais ir PAC
šiaip mėsos pristinga. Taip V* -K- 
put nėra ir tinkamos kepyklos CHICAGO SRITIS. - 
ir duonų bei bulkas kepa įVai- ryto numatomas lietus, 
rūs krautuvininkai, kurių šva- Sanlė teka 6:15, leidi 
ra abejotina. I7:26. i

NANKINjAS, rugp. 30. — 
Kinijos vyriausybė paskelbė 
kad ji padarius nepuolimo pa- 
-k-tų su 8<ov. Rusija, •.

Tačiau šiuo paktu Rusija 
neįpareigojama aktyvių! gelbė 
ti Kinijai prieš japonų agre
sijų. H

ŠTUTGARTAS, Vokietija, 
rugp. 30. —' Užsieniuose gy
venančių vokiečių sųjunga čia 
turi suvažiavimų. . Suvažiavi
me kalbėdami vadai pareiškė, 
kad užsieniuose gyvenų vokie
čiai turi gyventi savo tėvynės 
“štaiidardu”. šis gi standar- 
das yra nacionalsocializmas.

Vadinasi, užsienių vokiečiai 
turi būti naciais, tačiau netu-, 
ri šio “standardo” platinti 
tarp kitų.

NACIAI PALEIDO Iš KA
LĖJIMO KUN. MAYl RĄ

JAUNŲJŲ KOMUNISTŲ 
VIRŠŪNES IR OI VA

LOMOS

GEN. FRANCO PASALINS 
VISUS PRANCŪZUS MASKVA, rugp. 80. — Če

ką pradėjo valyti ir jaunųjų 
komunistų organizacijos vir
šūnes. Tarp vadų rasta eilė 
neištikimų Stalino, režimui ir 
jie čekoe metodu “pašalina-

MOTTNA NUŽUDĖ SAVO 
6 VAIKUS IR PATI ŽUVOHENDAYE, Prancūzija, 

rugp. 30. — Žiniomis iš Ispa
nijos, nacionalistų karo vado
vybė nusprendė iš savo valdo
mų sričių pašalinti vi sus pran 
cūzus, kurių dauguma dirba 
radikalų naudai.

DENISON, Iowa, rugp. 30. 
— Mrs. Eime Nollen, 30 m. 
amž., su automobilio- dujomis 
užtroškino savo šešis vaikus 
ir pati uzsitroškino. Vaikai bn 
vo 11, 10, 7, 6, 4 ir 2, metų 
amž.

2 ŽUVO, 5 SUŽEISTA

KINIJA REIKALAUS SANK 
CIJŲ PRIEŠ JAPONIJĄ

BEKOJIS PLAUKIKAS 
SUSIRGOKUN. COUGHUN IŠVYKO 

1 EUROPĄ ŽENEVA, rugp. 30. Ki
nijos vyriausybė nusprendė a- 
peliuoti T. Sųjungon prieš ja
ponų įsiveržimų Kinijon ir 
reikalauti sankcijų panaudoji
mo prieš Japonijų. <

NEW YOh,K, rugp. 30. — 
Laimėjęs plaukiko rekordų be
kojis Charles Zimmy, 43 m. 
a<nž., susirgo ir yra Harlemo 
ligoninėje.

Iš Albany miesto upe jis 
čia atplaukė. 145 mylių tolį at 
liko į 147 vai. 30 minutų.

BOLŠEVIKIJOJ SUŠAUDY 
TA DVI MOTERYS

QUEBEC, rugp. 30. - Ži
nomas radijo kun. C. E. Cou- 
ghlin iš čia išvyko į 'Europų 
garlaiviu Empress of Britain. 
Pranešta, kad sveikatos atga
vimai.

APLEISTAS LAISVES 
PAMINKLASMASKVA, rugp,. 30. — Le

ningrade sušaudyta dvi mote
rys, apkaltintoH maisto nuodi
jimu vaikų namuose.

MERKINĖJE LANKĖSI 
VYSKUPAS

Jau platinami “Draugo” 
pikniko serijų tikietai. Ga
lite juos jslgytl “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go” išnešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
jeiti j daržų ir dar galite 
laimėt] ylenų Iš šimto gra
žių dovanų.

NUSIŠOVĖ BUVĘS 
TEISĖJAS

MERKINE. — Rugpiūčio 16 
d. čia būva dideli šv. Šoko 
atlaidai. Niekad čia nesuvys
ta tiek žmonių, kaip par šiuos 
atlaidus. Sunku net gatvėmis 
pro žmonee praeiti.

Šįmet į atlaidus, tikibyniai* 
reikalais * atvyko Kaišedorių 
vyskupas Kukta.

1308 MARYNAI IŠVYKO j 
KINIJĄ

Buvęs Chieago municipalinis 
teisėjas HoVard Hayes, 50 m. 
amž., vakar nusižudė nusi-

SAN DIEGO, Cal., rugp. 30. 
— Karišku transportu Chau- 
mont 1,308 marynai išvyko į 
Kinijų ten saugoti amerikie
čius ir jų interesus. PLATUnOTl “DRAUGĄ
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Melną kaadien, liakyrua eekmadtenlaa. 
į .JBeaAenharMauae lr korespondentams raktų negrųilna. 

Jei neprašoma tai padaryti lr neprlsiundlama tam tiks
lui ' pakto tankių. Redakcija pasilaiko nau teisų tal- 

1 tar trumpinu visus prisiųstus raktus lr ypač ko- 
lAsuclJas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
rūkyti trumpai tr nlkklal (Jei gailina rakoinajs 

maktatkle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmenlkkumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkmktln nsdedamoa.

Redaktorius priima — nuo < vai. ligi I vaL popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: JT. Amerikos valstybėse:

Metams — 16.00; Pusei metų — 11.50; Trims mėne- 
Marua — $2.00; Vienam mėnesiai — Tie. Kitose val
dybėse Dreuumerata: Metams — |7.0Q; Pusei metų 
— |AU«. Pavieaia num. Sc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Istoriškas Federacijos Kongresas

įį A. La li. K. Federacijos, dvidešimts šeš
tųjų kongresų visai teisingai galima. vadinti
istorišku. Jis buvo istoriškas, nes:

■Jhį' .*\> - \
■ • 1. Grašiai ir iškilmingai minėta Lietu

vos krikšto 550 metų sukaktuvės.rktj ♦ * * •
2. Kongrese dalyvavę J. B. Vyskupas

Mečislovas Reinys, kuris savo nepaprastai 
grašiu pamokslu ir turiningomis kalbomis 
kongresui pridavė daug reikšmės ir didelio 
rimtumo. Malonu pabrėžti, kad Garbingasis 
Svečias aktyviai dalyvavo visuose posėdžiuo
se, akylai sekė diskusijų eiga ir pats jose 
dalyvavo. ,

3. Kongresas plačiai ir nuodugniai svar
stė socialinius klausinius ir paragino Fede
racijos skyrius energingai imtis darbo —

1 įtopulezirootl popiežių socialines enciklikas 
ir organizuotai dalyvauti darbininkiškame 
judėjime, • • , ■

4. Kongrese rengėjo kun. Pr. Jura rū
pesčiu kongreso programos dalis buvo trans
liuojama per radio tiesiog iš tos salės, ku
rioj ėjo posėdžiai. Kalbos darbininkiškais 
klausiniai^ ir specialiai pritaikinta mu&ika- 
linė programa per radio ėjo visų valandų. 
Toks įvykis mūsų organizacijų veikibio isto
rini buvo pirmutinis*

5. Kongreso rengėjai Išleido 72 pusla
piu knygų auksiniais viršeliais, kurioj' at- 
spausdino kongreso trijų dienų programą

' kun. K. Urbonavičiaus ir kun. Pr. Juro re
feratus. Be to, kny goti sudėta šie str&ipa- 
jiai: “Patartis” (550 metų Lietuvos krift- 
to sukakčiai paminėti); J. Km. Kardinolo 
O’Cennell laiškas; “Katalikų Akcijos Ke
lyje’’ — J. E. Vysk. M. Reinio raštas; “550 

. metų Lietuvos krikšto sukaktis” — kun. K. 
Urbonavičius; “Krikščionybės pradžia Lie
tuvoj” — kun. J. Balkūnas; “Krikščionybė 
ir darbininkai” — kun. St. P. Kneižys; 

igerb. prelato M. Krnšo sveikinimas; “Be 
, patvarios veiklos — daug skriaudos” — kun. 
^Pranciškus M. Jurris. Knyga iliustruota mfl- 

sų žymiųjų visuomenės vadų atvaizdais.

g. Būtų galima ir daugiau nurodyti daly- 
gkų, dėt ko buvusįjį Federacijos kongresų, 

vadiname istorišku, bet užteks aukščiau su
minėtųjų.

daugiau progų iškilti ir savo tautos vardų 
išgarsinti. •*

Reikia tikėtis, kad Godumą© laimėjftnas 
mūsų jaunime sukels daugiau ambicijos eiti 
į priekį ir senesniuosius paragins labiau rū
pintis jaunimo reikalais.

Nusikaltimai Ir Kova Su Jais

Statistikos daviniai rodo, kad šiame 
krašte kas keturiasdešimtį minutų papildo
ma žmogžudystė. Be to, vienas nuošimtis 
vaikų tarp 7 ir 17 metų amžiaus patenka 
į teismus už visokius nusižengimus. Labai 
didelis nuošimtis kriminalistų yra jaunuo
liai.

To viso akyvaizdoje yra daromi planai, 
kad mokslo pagalba nugalėti kriminalizmų. 
Gerai kad planuojama. Tačiau planuotojai 
turėtų atsiminti, kad žmogiškųjų valių kon
troliuoti nėra galima taip, kaip yra kontro- 
liuojhia elektriškoji srovė.

Prie padidinimo kriminališkų nusižengi
mų daug prisideda politika, kori labai daž- 

,nai žaidžia su kriminalizmų, lengvindama

Prie šio« pačios progos tenka pabrėžti 
faktų, kad iš toliau suvažiavusieji kongreso 
atstovai džiaugėsi dv. Pranciškaus parapijos 
^Lawrence, Mass.) orgapizuptumu, tvarkiu-, 
guma' rr žmonių sųmoninguuiu. Tas paste
bėta iš to, kad jie gausingai lanko savo nau
jų ir tikrai gražių bažnyčių; kad kongreso 
^atidarymo iškilmėse pripildė ^iįnų erdvę ba
žnyčių; kad gausingai ėjo prie šv. Komuni
jos; kad pripildė sales koncerto, bankieto 
ir buliaus metu. Tai parodo* kad toji para
pija turi tikrai gabų ir pasiaukojusį vadų 
klebono kun. Pramjškans Juro/ asmenyje, 
kuriam mūsų organizuotoji visuomenė įiasi- 
Kks naoširdžiai dėkinga dėl pasekkningo ir 
istoriško mūsų veikimo centro — Federaci
jos kongreso suorganizavimo, kas, be jokio 
aliejojimo, labai daug prisidėjo prie Federa- 
cijes veiklos sustiprinimo.

) i kiškas mokyklas, kuriose vaikai gauna ne 
tik bendrutį į mokslų, bet ir reikalingąjį re
ligiškų išauklėjimų. Tad, tėvai ir turi žinoti, 
kad katalikų vaikams — katalikiška mo
kykla.

• • •
' Lietuvoje kai kuriose dalyse rugiapiūtę 

sutrukdė lietos. Vasarojus irgi kenčia. Į nu
kentėjusių dėl lietaus srįti^ įeina ir Klai
pėdos kraštas.

• • •
Į Karaliaučiuje įvyksiančių Rytų Mugę 

rengiasi vykti iš Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto kelios ekskursijos.

Lietuvis Golfo Čempionas

Džiugu, kad lietuviai visose gyvenimo 
srityse eina į priekį. Džiugu, kad ir sporte 
neatsilieka, nes šiais laikais sportas pasi
darė gera priemone gailinti tanios vardų.

Joknnie Goodman (Jonas Gudmanas), 
ietuvis jaunuoliu iš Omaha, Nebraska, pra-

X.

S
ėjusį šeštadienį laimėjo golfo čempijonatų. 
Jo laimėjlAuas buvo labai sensacingai ir la
bai plačiai išgarsintas spaudoj ir per radio. 
Jis šiandien skaitomas ^geriausiu pasaulyje 
gutfininkn, kuris yru nugalėjęs tokius gar 
seaybes, kaip Bobby Jonės ir visų eilę kitų 
panašių golfiainkų. Gudmonas golfo česupi- 
jonatų laimi jau kelintu kartu.

Prieš keletu metų turėjome ir kitų lie
tuvi golfo čempijonų — Billy Burka - Bar
kauskų. Savo laiku turėjome lietuvį boksi
ninkų čeiupijoan, lietuvaites ^plaukimo četn- 
pijones ir Lt. Tai aiškiai ‘parodo, kad mūsų 
tautiečiams gabumų netrūksta. Reikia tik

Kongreso rezoliucijos

Sekamasis Pasaulinis En- 
eharistinis Kongresas įvyks 
Budapešte, Vengrijoj geg. 25 
— 28 dienomis 1938 nu. į kurį 
suvažiuos iš visų kraštų Ju
kintieji pagerbti savo Kara

jaunuoliams pasižymėti vienoj ar kitoj srity 
pareina ne vien nuo jų pačių, bet nuo tėvų, 
nuo mokyklų ir nuo mūsų visuotneninės

IS FEDERACIJOS KONGRESO
tus socialiniais klausimais, su 
darytų planų skyrių veikimui 
lr gvildentų tnos reikalus mū
sų spaudoje.

išklausius kas. K. Urbana
vičiaus referato apie tai, kų 
davė mūsų tautai krikštas, 

lių Šventoje Eneharistijoje. kongresas ragina lietuvių ko

duoti progos. Sudarymas tinkamų sųlygų pasaulio lietuvių suvažiavi-
. ■ • • y • •' 1 *A * *A_ M- _ "

Jau ruošiasi ir Lietuva tiuly-Ironijas kiek galima iškilinin- 
vauti. Tebūnie ta SventĄ vis©'8*au Lietuvos krikšto

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

550 metų sukaktuves.
Šiandie deda ant delno ap

sakymų apie galingų žodį, ar
ba kaip vieno balšavikų “ro.mas. Pasaulio lietuviai temi

ni Lietuvos Nepriklausomybės

santvarkos. Jei labiau būtume organizuoti, V1 ** .” . L. . . ** r davinių, kad kolonijose būtų 
nėra abejonės, mūsų jaunimas turėtų žyaūai . _A , ™ 1T . °"l steigiami visuomeniniai stu-

Kongresas reiškia pageida-

jant AokSėianrfajam nž t»o-‘dijų kunuOBe būt,
tos nvpi ildausomybę. 'trunaianii katalikų akcijai vei-

Federacijos 26-tasis Kon
gresas nutaria 1938 metais

kursijų į Eucharistinį Kon
gresų Budapešte. Tų ekskur
sijų sujungti su Lietuvos at- 
lankymu minėti 20 metų val
stybės savarankiškumų. Kon
gresas paveda valdybai orga
nizuoti tokių- ekskursijų.

Kongresas užgiriu praeito 
Kongreso nutarimų dėl Sv. 
Žemės atstovybės ir prašo 
kun. D. Mikšio tęsti finansų 
k«limo darbų. Fondų paveda
me globoti ir prižiūrėti J. E 
vysk. Teofiliui Matulioniui 
Kaune, tarpininkaujant kun. 
A. Linkui Amerikoj.

kėjai ir kuriuose būtų dėsto
ma ir disknsuijouia aociali-

ruošti Katalikų lietuvių e k s- niai klausimai. Taip pat re-
ngti tais klausimais paskaitų 
cikKų. ’ ’

Kongresas nuoširdžiai dėko
ja Garbingajam Svečiui iš 
Lietuvės J. E. Vyskupai M. 
Reiniui, kuris malonėjo atvy
kti -į Federacijos XXVI kon
gresų, atlaikyti pontifikalines 
šv. 'mišias, pasakyti pamoks
lų, apie Katalikų Akcijų, pa
sakyti kalbas per radio ir 
Kongreso posėdžiuose apie 
aktualius socialinius ir dar
bininkų klausimus. Kongreso 
dalyviai Jo Ekscelencijos tu 
riningų kalbų ir jo dalyva
vimų jų tarpe neužmirš ir 
pažada, kad dar didesne ene
rgija varys mūsų visuomenės

Federacijos skyriai prašo-
nusikaltėliams bausmes arba juos visai pa- ’h* rengti nors po vienų pa- .
leisdama .iš kalėjimų. Daug prie to prisidėjo renglnų į metus centro nau orgųnizavuno, katalikiško a
ir prohihicijos laikai, kurie ypatingu būdu dai.
jaunimų demoralizavo. Nedarbas taip pat ----- :------
»«gi«n.ai i jaunin, pa^įkš. ISkla„si„s jr. Antano B«-

Tačiau reikia pažymėti, ka£ didžiausia ^ausko referatų ir J. E vys- 
kriminalinių nusikaltimų didėjimo priežas-| kupo M ReiBi<> kalbos ir dis- 
tis yra stoka religinio auklėjimą Be spal- ku^ ^fe^ais klausiniais 
Vč« viešose mokyklose b.jorna lOcve var- ALRK Federa<!ijog Kongreso 
das n įmeti, neauklejama vaikų nei valia neL .
dora. Kas turėtų būti svarbiausiu dalyku; mat° SYV4 reikalų
vaikų auklėjimo sistemoje, visai į tai dėme-: energingai raginti^pirmoje vie 
sic nekreipiakua. Dėl to Katalikų Bažnyčia. toje Federacijos skyrius ir 
deda visas pastangas išlaikyti savas, kata-; apj?kriQ įr vi^g prįp Fe.

paštalavimo ir tautybės palai 
kymo darbų. Federacijos Ko- 
ngresaa, at^^Įsd^mas į Ję gal xv stįiiaus... 
Ekscelencijos nuopelnus mūsų 
tautai ir Lietuvos kataliku 
organizuotajai visumnenel ir, 
atsimindamas malonų atsila
nkymų į Kongresų, J. E Vy
skupų M. Reinį pakelia Gar
bės Nariu.

deracijos priklausančias drau 
gijas’ ir organizaeijas, kad 
sprendimu, kad visais gali- 
sprendimų, kad visais »gali- 
maisi būdais būtų poplerizuo- 
jami Popiežių enciklikų “Re- 
rum Novarum” ir “Quadra- 
gesimo Anno” dėsniai, kurie 
nustato kelios į socialinio tei
singumo įvykdymų. Kongre
sas paveda centro valdybai 
sudaryti komisijų bent iš 3 
asmenų, kuri specialiai rūpin-

Federacijos Kongresas ran
da nepriimtinu Tarybos nuta
rimų šaukti Kongresų tik. ka
rtų į 2 metus. Šis Kongresas 
pasisako, kad kongresai atei
ty turi. būti šaukiami vienų' 
karių į metas.

Pageidaujfcma, kad visos 
Lietuvių Katalikų idėjinės 
organizacijos šauktų savo sei
mus bendrai su ALRK Fede
racijos Kongresu. Kongresas.

Užsienių lietuvių vaikai, vasarojų Gelgaudišltyjė, lr”t>CLR atstovyltjė su adv. R. Ski- 
pičiu priešakyje.
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pažįstame. Baisiai žianriai jo 
balsas ekaniba ir, be to, ben
drai kažkoks nemalonus. O 
saro baisa jis labai mėgsta 
paamaodoti. Kai užkrioks, už-

(Rasiejuj) miestelio bliaus, kiekvienas tuojau vi- 
darbininkai statė vonių praus- sokius jo prašymus išpildo, 
tis. kad tik jis greičiam nutiltų.

Mūsų mieetety darbininkui Jis, žinote, amžinai pemišal- 
žmogui nėra kur išsimaudyti ;,'dęs ir užkimęs. Be to, mėg- 
nėra vonios. , • .sta truputį pasigirti, ypač sa-

Žinoma, galinta būtų išsi- vokarintais žygiais.' 
versti ir be vonios. Pirtis, sa- , — Mano mėgstamasis dar
ko, taip pat geras dalykas. ba» — durtuvų kova. Kų gi 
Tačiau visas vargas, kad ir sėdėdamas be darbo apkasu 
pirties nėra. Gali pagaliau'se ir nuobodžiauti pradedi, 
kukliam žmogui ir šaltame čia, bol, bakstešėjaa priešų

B
vandeny, bet ir vėl maža kliū- 
telė, nėra vandentiekio.

Ne kartų ir ne du siuntėme 
autoritetingus asmenis pas 
goraovieto pirminiųkų draugų 
Dunkinų. Sekretorius juos pa
siuntė pas padėjėjų. Bet visas 
vargas, kad draugas padėjė
jas nuolat serga žando sutini
mu ir dėl to negali kalbėti. 
0 jeigu negali kalbėti, tai nė
ra ko ir delegaeijoe priiminė
ti. Jis siuntė delegacijų pas 
tortų skyriaus vedėjų, bet tai 
tik rankomis mosikavo ir šau
kė:

durtuvu, jis tave perverta — 
žiūrėk, saulė jau ir leidžia-I ■ 1f • •81» «l>

Fpsiuirtėnte pašaukti Samo- 
grejevų Iš karto sutiko pa
taršanti visuomenės labui.

— Aš, — sako, — prieisiu. 
Ne tokias tvirtoves ėmiau.

Grįžo jis per dvi valandas. 
Žiūrim, eina linksmas ir dai
nuoju: Mirė vargšelis karo
ligoninėje.” &itų dainų jis 
dainuoja visada, kada būna 
linksmai nusiteikęs.

Mes tuojau prie jo 
' — Kalbėjai au Donkirru?

— Ne maudymasis mu8 da-k — Kur tau. Bet baimės tai 
bar rūpi. Šiandien mes susi-ljaa įvariau. Kai tik pamatė 
rūpinę, kaip atidarysime ži- mane pro langų, tuoj pro užz- 
balo krautuvę Liudviko XIV, pakalines duris, ant arklio ir 

'.išdūmė į laukus. Apie 30 ki-
Štai, dėl to paties Liudviko 

mes ir likome nesiprausę.
lometrų jau bus nupyškinęs. 

Mes, aišku, panikai nepūs i-
Daug žalos, žmonėms tie Liud-j davėme. Sėdime ir galvojame:

kas toliau daryti! Jonas Pet-vikai pridarė... .„
Sėdime ir svarstome: kaip• rovičiaa ir sako:

prieiti prie draugo Dunkino.j — Blogai padarėme, kad 
Kažkas pasiūlė: ; pasiuntėme Samogrejevų. Du-

— Pasiųskime mes pas jį 
drangų Samogrejevų. Jis žmo
gus akiplėšiškas ir labai ne
kultūringas. Griebs iš karto 
knr reikia.

Samogrejevų mes jau seniai

bar ne toki laikai, kad akiplė
šom sektųsi. Reikia pasiųsti 
žmogų išuilavinusį, kultūringų. 
Siūliau pasiųsti draugų K«ni- 
cų.

(Bus daugiau)

įpareigoja Federacijos centro i Tokiam muziejui vieta nmna- 
valdybų tuojau po šio kon- tomą Marianapoho Kolegija.

Valdybai pavedama dėl to 
susitarti su Kolegijos vado
vybe.

greso pranešti apie šį pagei
davimų visoms Lietuvių Ka
talikų idėjinėms organizacijo
ms. - r

Kongresas mato reikalo pa
„ , iraeinti veikėjus susirūpini
Federaenos Kongresas pra- _ ,. . . , .. .v Z • vasbomenes blaivinimo reikalso Gero. Klebonų steigti spau

dos platintojų ir koresponde
ntų ratelius savo parapijose.

S
Lt.W^ir taip pat ragina I*t. Kat. 

.Blaivininkų Sąjungų gaivinti 
savo veikimų ir centre ir sky 
riuose, o kur tokių skyrių nė
ra, iuoe suorganizuoti.Kongresas yra nuoširdžiai 

dėkingas Sv. Pranciškaus pa
rapijai, Federacijos vietos 
skyriui, o ypač klebontfi gerb. 
kun. Pranciškui M. Jurui už 
saunų kongreso, jo iškilmių 
surengimų ir ypač už suorga
nizavimų radio valandos, per 
kurių buvo transliuojama ko
ngreso programos dalis.

Federacijos Kongresas už- 
grria centro valdybos ligijio- 

Jiuį nusistatymų visomis ga
limomis priemonėmis dirbti 
dėl Vilniaus atvadavimo ir 
dirbt per Federacijų ir jos 
sky rins.

Kongresas nutaria steigti 
Anierikoe Lietusių Muziejų.

Kongresas dėkoja Kunigų 
Vienybei, kad ji pakvietė A- 
metikon J. E. Vyskupų M. 
Reinį. įnešusį į mūsų visuo
meninį veikimų daug gyvu
mo ir taip pat kun. J. Bal- 
hfinui ir kun. Pr. Juęni už 
sn renginių maršruto ir ui iš
garsinimų Amerikos katalikų 
spaudoj.

Jaunimo Reikalu

Kongresas dar sykį pakar
todamas hetnvių katalikiško
sios visuomenės nuolatinį rū
pinimusi savo jaunimo reika-

(Tęsinya pusi.)
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UTENA. — 1863 m. Bu- 

draikių dvare stovėjusi kar- 
čiania. 1935 m. minėtoje vie
toje pastatytas grietinės nu- 
griebihio punktas. lMLiaugiasi 
ūkininkai, turėdami vietoje 
karkiamos grietinės nugriebi
mo punktų.

I prie bažnyčios a. $ gatvės ir Seimo narys A. Gilvytįis — 
klebonijos buvo ^padaryti gy- $15.00.

|vų vainikų vartai. . Seimo narys M. Kviklys —
. Prigėrė U<J.OO.

ftv. Pranciškaus parapijos ^8O $51.00.
mokyklos mokinės Morta Pra sųrašų Nr. 1 paauko-
nykė if tMga Kolbasykė bej01*3*-0^ 
tėvų žinios nuėjo į ežerų pa- Sodrai — $82.00. 
simaudyti. . ? , Su P«*iuntimu produktų

Užėjus vilniai abi prigėrė. | susilaukta sunkumų, todėl ši 
Abi buvo po 12 metų amžiaus.' nurinkta suma pervesta Lie- 

Laidotuvės buvo didelės. itn'h* draugijai Kuboje, pra- 
fteselės Kasiuūerietės jau šant Valdybos nutarimu pa

gilto sunkiam vaikų mokini- S^iistvti aukas tarpe daugiau- 
w darbui. • Tinginys siai Pagros reika iau jančių 

------- Lietuvos (Šen

LIETU VIAI. DAKTARAI

t DANTISTAS •
1446 So. 49th CtTCIcero, IIL 
UUm., Retu k P8tn. 10—• vaL ▼.

8147 8o. Halsted St, Ckfcngo 
Paned.. Bered. ir Snbat nuo 3—9 v.

Konsulas
Tel. Ofiso:

LAlayette 4017 
Tel. nattuj:

HEMiock 6286

Aukos Kubos 
Lietuviams

LIETUVIAI DAKTARAI

Aukojo: kun. N. Pakalnis 
ir adv. F. Bagočius — po 5 
dol.. — $10.00.

Kun. prof. Ražaitis ir A. 
Žiugžda — po 2 dol. — $4.00.

Kun. Kelmelis, Simonaitis, 
Stonis, Šeštokas, Drazdys, Pe
traitis, Laurinaitis, Kemėšis, 

j Aleksiūnas, Vaiciekauskas ir 
J. Valaitis ir Ambrazevičius 
po 1 dol. — $12.00.

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

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir ė—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M.

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadien^E

pagal «»tarti to[

Didžiausias pasauly teatras. Didžiausiu pasauly teatru, be abejonės, yra vasarinis teatras Chicagoj Grant Parke po 
atviru dangum. Kelios dešimtys tūkstančių žmonių šiltais vasaros vakarais, vėsinančių esamo netoli Michigan ežero, 
susėdu gali klausytis mutikos ir žymiausių Amerikos artistų. Šis atvaizdas nutrauktas praėjusį sekmadienj besiklausant 
Chicago Simfonijos orkestros ir garsaus smuikininko virtuozo Heifetz. Tos rūšies koncertai baigsis su Darbininkų Die
na, rugsėjo 6-. • , TA OANal 2346

šzssassss
Pavykęs Draugijų 

Piknikas
4. £. Vyskupo Balnio

Kaip kitas, taip ir mūs pa
rapijų aplankė J. E. vyskupas 
M. Reinys. Harboriečiai sve
čiui parodė lietu riško nuošir
dumo ir malonų priėmimų. 
Bažnyčia buvo išpuošta vai
nikais gyvų gėlių. Altoriai 
tiesiog lūžo nuo gėlių. Lauke

• PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Ros. 212# S. 5th Avė., M*ywood Av. 
Plione Maywood 2413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 Šo. Leavitt SL 

TA CANA 0402
IND. HARBOK, IND. — 

Visų katalikiškų dr-jų pikni
kas, parapijos labui, gerai pa 
vyko. Gryno pelno Hko 374 
dol. su centais.

PRITYRIMAS 
•lamos — akinia

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIEuropą. 2- kryžiaus karui, «toet 
apie tane* Iv. Bernardo kaino, 
Šveicarijoje. Tame kalne yra 
vienuolių viešbutis, kurtame, 
jau «4o<i4 amž. laikomi dide
li šunės, ifonoYyti gelbėti ne- 
kįinU^b atsMftjrueius keleivius. 
PasjkMtinb fc» tikrosios veis
lės Sun fiafry, kuris per 12 
metų ištraukė iš mirties nasrų 
daugiau 40 žmonių, jau nudvė
sęs. Jo iškimštas kailis y ta 
Berilo muziejuje. Nors tikrų
jų šv. Barnardo šunų vienuo
liai neteko, bet bud mirties’ 
Barry pradėjo tobulinti mai
šytos rasės **.Bernardinus'’, 
kurie nors toli gražu nepasie
kė savo pirmtakūnų, tačiau 
suteikia Alpėse gerų patarna
vimų. iLunichehe (Bavarijoje) 
yra tam tikras klubas, kame 
tie busimieji keleivių gelbėto
jai mokofni. Tačiau kadangi 

; vienas Šv. Bernardo vienuoly
no įniršęs šuo prieš kelias sa
vaites sudraskė vieno keleivio 
dukterj, valdžia buvo sumaniu
si vieus vienuolyno šunis iš-

• žudyti, kad ilgainiui nepasikar 
totų tokios kruvinos scenos.

* Išgirdę tatai viso pasaulio ke
leiviai sukėlė triukšmų. Nes 
tiek žmonių gyvybių, kurias 
paliko tik Šv. Bernardo šunų

TsL CAN*' 0267Tel. LAFayetta 8016OPTOMETRISTAS 
IM0I S. Ashland Avenue 
▼•landos: kasdien nno 9 iki 12 

nuo 1:30 ibi 8 vai. vak.
TU. OANal 0623

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VĄLAND08:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 SO. Halsted Sfredt

Reaideneija: 6600 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto Ori 8 pabiri 

,. .....  6 iki 8 vaL vakaro
K 1. A l S Y R J T f! S

hueladttiy ir labai įdomių, Povilo -
SAltiMIEro

RADIO PROGAMŲ Iš STOTIES W.H*F.€t (1420 K.) 
Pirmadieniais — rttio 10 Ad Kk30 V$L Vafe. 
Penktadieniais — nuo 7:00 iki 7:30 vii. vak. 
Sekmadieniais — ritto 9:00 iki 9:30 vftl. vak.

Lietuviai advokatai
Telephone: BOUIevard 2800 TeL Office W< 

Res. Hyde
IeL Calnmet 6974

OFISO VALAND08:
9 ryte iki 8 vakare iSskiriant sek

madienius ir trečiadieniusLIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPublie* 9723 Valandos 2—4DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street'
CgĮCAGf». ILL

Offiee Hours
2 to 4 and V to » P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sntartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7826 
Namą Telef. PBOspect 1930

lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PanedČlio, Seredos ir Pčtnyčioe 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną* OANal 1176 

Namai: 6459 S. Rocktvell SL
Telefonas REPnblic 9600

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Ulinois 
Tel. HEMiock 6111

OTtso Valandos: 2 iki 4 pn piet lr 
7 iki 9 vakaro 

Trečiadieniais Ir SeStadienifcls
............. . .pagRt aMtorU ■

GERKIT- KAUNAS. — Po Metropo
lijos Kunigų Seminarijos pre
fekto ir dvasios vado pakei
timų, kunigų tarpe kalbama, 
kad įvyksta ir daugiau pasi
keitimų. Iš rektoriaus parei
gų atsistatydinsiąs kan. doc. 
P. Penkauskas, o naujo rek
toriaus kandidatais numatomi 
prel. prof. K. Šaulys, prof. 
F. Kemėšis, kan. VI. Butvilą. 
Religijos dėstymo metodikos 
praktikos darbus vėsius žino
mas pedagogas kun. K. Žit
kus, o iškalbų dėstysiųs kun. 
J. Gudas. Pasiteiravus Semi
narijos raštinėj, tuo tarpu tos 
žinios nepatvirtintos.

Tei. BOUlttortl 7641
Visi geria ir mėgsta AMBR0- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yrtt padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. * -

2415 West 64th Street

DANTI8TAB

4645 So. Ashland Avė.
arti *7th Btreet 

▼ai.: nno • ryto fld 8 vbUto

LIETUVIAI ADVOKATAI 

| 6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proipect 1012 
Rto. TeL Republic 6647

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8 

8eredomiu* ir Nedėl. pagal sotaAį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomia Avė. 
... Telefone! REPnblic 7888 Ofiso vuL nae 1—8} irto 6:36—8:36 

756 West 35th Street 4ĮVAIRŪS DAKTARAI
Offiee Phone Rea. and Offiee

PROepect 1028 2369 8. Leavitt St.
VaL 1-4 pp. Ir 7-t vak. OANal O7M

OTIBAfl
4729 Sa Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

telef onna MIDiray 2886

OflSO VALANDOS: 
tokUo. HtoMNomb nūn 16 Iki 12 
Nuo 16 Iki 12 tol. ryto, nuo 2 iki 4 
vnl. no pietų ir nue 7 iki 8:30 v,, y

PER VIR6 DVIDEŠIMT Geriausia Vieta pirktis 
PASiriKSTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO emil 
DENEMARK, INC... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IA 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ.., JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IšMOKSJIMO APDRAUDA DYKAI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

Ofiao vaL: 2—i ir 6—8 p. au 

Reaideneija
8939 So. Olaremont Ato

ValaudM 9—10 A. M. 
Nedėl jom iapegalantartj.

(KOHARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2463 W. 63rd SL, Chicago-
NedMIom lr TreCtadlenlala 

. Penai nutarti .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TeL LAFnyeMe 1016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
TreČiadienais ir Sekmadieniais 

. ■ . pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Ato. 
Res. TeL GROvehiU 0617

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7 0 vak 
Ketv. fcr Nedaliomis susitarto 

Bubėtoms Cicero]
■ 144t Bo, «»th Ct 

Nuo a iki > epi.-tok.

Ben.: TsL PLAna 2400
VALANDOS:

Nuo 16-12 t, ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nėdėlioffna nno 10 iltį 12 dieno

DENTI8TAB
2423 Wsst Martnetts Road

Antrad., ketvlrlad. Ir oenktadlenlatf 
nto: I-« p- p-; «-• ▼. v.

leitadlanlalit nuo t V. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvrar 

M1LRO8B PARK, ILL.
Pirmadieniais ir trefitadlenlala nuo 

*10 v. r. lkl S nai. vakaro
teitadtentais nuo I v. Iki • v, v. 

f)»hma4l«niul» . narni mnarttfca.

/ OMEncne Hetuvhi Ir. KryHans li
goninė. kaip la nrlpnUne American 
Medical Amodation tr American 
Oolttre of Smveoto pn CbM A 
rftėiea. Tai yra, anUėiaaM Ameri
kos medikaliai autoritetai m6to $- 
toutop priskyrt prie gertetodu Aa»-

jO» pHTHTnAviiiln

HĄ TIK SUdRĮŽO

ttldnoa MokAo HHmo. Atlantic City 
Pr«.ktikuo]a SS matų

ftcnmattumas tr Mrrtles LigosBuick *. Cadillac

3860 Ogden Avė. T
tok. n dos 11-U A. t-4, 7-» P. M 

Rskldem^a Ava.

orlana MSA W«kt l3th Street
. Cicero, m,,

Naudokitės patarnavimu tų daktary, dentistų, advokatų ir biznie* 
g 1 Hų, kurii; skelbimus matote DRAUGE

Į J—
L * ’Sf* m1

ė? - <
,«a JT l*v<

to*? - W 1
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CHRYSLER
ANTOGDENAVE

SMAGI ORKESTRĄ "DRAUGO” LABOR 
DAY PIKNIKE, VYTAUTO PARKE 

ŠOKIŲ SALfiJE
Marijanų Rėmėjų

KENČIAMA SU PROtiRAMA

Ketvirtadienį, Rugsejo-SepC 2 <L, 1937
DIEVO AVVEUDOS PARAPIJOS SVBVA»»*JE 

Mum KalAcriovtų K*Uxlr»l Ir Plw>šiūaų Bažnyčiai 
UžpraA* vlaua Dėdė* MvletoBua U >a*;aliimai 

džla 7 .vai. vok. įžanga

VARTOTI KARAI

MATUOT MCOS 
KARUSTrečiadienį,, rugsėjo 1 d., 

bus ekstra Tėvą Marijonų Re- 
mėjų Chicagos apskrities su
sirinkimas, Aušros Vartų pa- 
rapijott mokyklos- kambary 
7:30 vai. vakare, kur bus ga
lutinai baigtas išvažiavimo 
reikalas į Labdarių ūkį. Vi
si raportai bus patiekti ir są
skaitos suvestos, o likusieji 
pinigai bus perduoti skirtam 
tikslui. Tokiu būdu prašau 
visų Chicagos kolonijų skyrių 
skaitlingai dalyvauti, nes a- 
part praėjusio isvužiavlno, tu

Irime ir kitų svarbių reikalų. 
Prašomi visi įsitėmyti ir bū
tam atvykti į šaukiamų EK
STRA susirinkimų. Valdyba

Chrysler Dylerj 
»IO OGDEN AVĖ.

išdirbėjai aukštesnės rfltlsa 
paminklų l> grubitumių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
CW*cag©j

J«w »aat« (Mflbc/ė, netoli diena 
Rengias jau j kovą visa Lietuva

Vilniaus kalneliai sveikina
me jus,

Ruoškite drąsuoliams tinka 
_ mus kapus!

Būvi r* SO metų prityrimo-
PLTMOUTH ’SS 8-pan.
do lue tour. Sedan -----
FLTOOUTO ’to Apau. 
do luze tour. Seda* .... 
OLDSKOBtLZ TO 6-paro 
de lua tom. Sodan .... 
.DODOR TOXS-to*- 
de laže tour. Sodan. .... 
DOME *36 5-jmjh. 
do hne tour. S Mae .... 
CHEVROLET TO 5 pm 
de litro tour. Sodan .... 
CHEVROLET TO 5-pass. 
do luo tour. Soda* .... 
FORD TO 5-paas. 
do lue tour. Sodan .... 
DE SOTO ’S6 5-paas. 
de lue tour. Sodan .... 
CHRTSLEK TO 5-pass.

Pirktu tiestai M dirbtuvės iv 
taupykite pinigus '<

Kės atlikome darbe das«et*at 
žymesnių Chicagoe Lietuvių

ARTI GRAMI) AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO; ILL.

Visiems jauniems šokių mėgėjams pranešame,* kad “Draugo-” Labor Day 
piknike Vytauto paike bus nauja orkestrą.

Šiam piknikui paimta IteSter Bnek smagi oriuetru, kuriai vadovauja Sta
nislovas Metrikas ii Tw* ed Lake, 1804 W. 471 k St. ,

Ant platformos parke genesniesiems bas Palangos muzikantai, kurines or
ganizuoja Antanas Budris, 2339 So. Heyae Avė. Tea pagal ta muzika tok* 
visi: žemaičiai, aukštaičiai ir dzūkai. Ui gražiausių pašokimų bus 
duodama dovanas. j", r ,

D O VANO S’ . - • • ’ t .A .
Įsigykite serijos tikietus po 10c., o turėsite progų gauti įvairių iš šimto 

dovanų, laikrodžių, žiedų, Tempų, moglių, paodų, pantų, knygų, “JJRAUGO" 
(ir “LAIVO” prenumeratų ir t.t.

Nuoširdžiai Užkviečiame Skaitytojus, BičniHua, Ben
dradarbius ir Rėmėjus, v . .. >

_ Jūsų kasdenbis “DRAUGAS”

L. V. 36 Kuopos 
Jubiliejus

CHSY8LER *35 Airflov fi-p.
de hute tour. Sedan ----- 475
TERRAPLANE TO 5-pass.
Sedan, pilnai įrengtai .. 4951
SUMOK ’TO ėpaes. Sedan, 
toor., pilnai įrengta* .... gflfiĮ 
Vartotai PACKARD ’37 6-c>L fr-pa 
laUerių de Into tr. Seda* ., 835 
FORD '35 de-loze Coupe .. 295
NASH '36 5-paas. de lože 
Sedan ..................................... 525

Jūsų kam kaip Įnekėjl-
! mas. Babmaaa 11—24 mta 
1 90 Dienų Garantija. 30 Die. 
nų Važinėjimo Išbandymas.
M Km RAHGENAI TAIT «£■ 
ŠĖMAI PdOKAm?8AEP

BRIGHTON PARK. — Spa 
!*ų 10 cL, š. <m., parapijos sa
lėj bus jubiliejinis Lietuvos 
Vyčių 36 kuopos bankietas su 
gražia programa.

Visos 'Lietuvos Vyčių kuo
pta. Chicagoje, dalyvaus tu
me bankiete, be to bos repre- 
jvptsojama N.. P. P. Š. mer
gaičių sodalieija ir Šv. Vardo 
draugija Brighton Parke. Bus 
taip pat pakviesti miesto ir 
Valstijos atstovai, Lietuvos 
konsulas ir žymesni asmenys 
pe&tikojbeL visuomenės vei
kime. ..F j :d

Iš anksto visus kviečia
Lietuvos Vyčių 36 kuopa: 

Dsnūnikaa Vania, pirm. 
K. Zaromskis,

, v reng. kom. pirm.
A. Saučiūnaitė, raštininkė

t Aro otųviy

D1REIT0RIAIįsmumnE “brabgi
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DKEKTORIŲ ASOCIACIJOSChrysler Dyleris

TAIPGI
FINANCE CO. 

3910 Ogden Avenue

SIMONAS
IGNATAVIČIUS

(IggM»)

mirė rugp. 28 d.,'!!!?, 11:41 
vai. ryto, sulaukęs pusės ami. 

Kilo II Kauno rėd., ^Raseinių 
p»rap. Kebifikių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Marijonų po tėvais Orl- 
ežlattts, dukterį Helen, sūnų 
Anthony, 3 pusbrolius: Simo
nų, Kleofų Ir :Jonų Mišeikius, 
o Lietuvoje 3 seseris: Elenų. 
Vincentų ir Onų, Ir I brolius: 
Jeronimų, Clprljonų Ir Anta
nų Ir daug giminių Amerikoj 
•ir Lietuvoj. ...

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1<1« So. 4»th Ct

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
rugsėjo 1 d. U koplyčios 8 
vai. ryto bus’atlydėtas 1 ftv. 
Antano parap. bažnyčių, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
veUonio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas 1 ftv. Kasltnlero ka
pines. * - *

NųoSIrdžial kviečiame visus 
gimines, dreegse-ges tr pafes- 
tamus-mas (kstfvastl Sleee lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moęeris, Pakto, Sū
nūs, puHhroltsl. Seserys, Bro
liai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Antho- 
, ny Petkus Telefonas CICero 

1109.

ir PATARNAVIMAS 
FC DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

JONAS STATKIEVICZ (STATKUS)
Mirė rugpiūčio 30 <L, 1937 ro.. 1:30 vai vak. __ ;
Kilo iš Suvalkų redybos, Kudulių valsčiaus. Kaime

lių parapijas, Banikėlių kaimo.
Amerikoje išgyveno 43 metas.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, po tėvais 

Adomaičiūtė, du sūnus Petrą ir Kazimiera, daterį Nef- 
lie, žentų Juozapų, vieną anūkę, brolį Pranciškų Grand 
Rapida, Mich., pusbrolius Juozapa Yuskaitį ir Jonų 
Sutkų, pusseserę Marijonų Shipikautskas Clevelande 
ir Marijonų lūs kai tis po vyru Toturaitis. G raud 
fiaptds, Mich. ir gimines.

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 710 West 
18fh Street.

Laidotuvės įvyks ketviriadintaj, rugsėjo 2 «U 1937. 
Ii koptyčio* Š:30 vai. ryto bus atlydėtas i Aušros 
Vartų parapijos bažnyčia, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sietą- Po pamaldų bus hbIy-

PLAHNKHB “DRAUGĄ
4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572Ištikimos prietelis, tai tik

ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas

Kunigai turėtų įsigyti
Vyslcnpo Petro PrancS- 
kaua Bučio, MAC. para
šytą

PAMOKSLŲ
' 400 puslapių knygą. 

Kąina £ 1.75

“DRAUGAS”
2334 Sa Oakiey, Avė. 

Cklcago, Ui-

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

— Progos stoka yra amži
am silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisiaiuaas.

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicere 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehiH 0Į42

718 West 18th Street 
Phone Mt)Nroe 3377Micė rugpiūčio 30 d., 1H7 

■a. lt: to vai. ryte. sufaukęd 
24 metų amžiaus.

A m PVCrog gimė Chicagoj.
Paliko dudename nuliūdime 

tėvų Petrų, Motloų Onų. seae- 
cj Onų, du brolius: Adolfų Ir 
Aatanų. clocę Mogdaleoų Ka- 
v»Uunol»ę. <Su dėdes: Mykolų 
tr Jtrrgt Kavaliūno* dėdę Juo- 
sų Gatautis. Onų SeSklenę Ir 
to fteteiynų. Walluk<« lelncyaų. 
clocę Kastanciją Sklebutfanę, 
la kelmynų, Emilijų Butkienę. 
■sMtare-Uų Rfckėlaakienę. Oaų 
Augaitę. Gasparas Wlclus, Jo
nų Borisas ls kelmynų Ir kitas 
glnolnes tr pažystamua

Kūnas paūarvotaa 80.
Klmtaosk Av«

Laidotuvės įvyks penktadie
nį rugsėjo* ti K aamų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j ftv. 
Juosapa parapijas bažnyčių, 
kurtoj Jvyka gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bos nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuofttrdžial kviečiame visas 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Alane lat- 
dotavėse

BTnKūde: Tttva*. Nargat, Se-

lM6,Wert 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5596LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IR 4704 So. Western A 
TĖVAS TeL VIRginia 0883

SENIAUSIA IR DID2UUSIA LAIDOJIMO ISTAMA

AMBULANCE
£5bENĄ IR NAKTJ

Visi Telefoną YARDS 1741-1742 
4805-07 So. Hermitage Avė.
4447 South FaMeM Avense

*, Tel. LAPAUKITE 0727

OLYMJ1A GBBOOKAW10B
;Po tėvaii BamMlvMda z

mirė rugp. 29, 19374 1:50 vai. po pietų, sulaukus pa- 
CLTUŽl&US.

Paeina iš Kauno BėdL, Raaeinii| apekr.. Kaltinėnų 
parap., Voveriškių d vara Amerikoj išgyveno 26 metua

Paliko diddiaine nuliidiūtoi tris* dukteris: lAndviba 
Uksienę, Michalina Matkevrie* iv VtadiftUva Hermano- 
wiezT 2 Vartovų ir Mečislovų, 3 žentus: Stanislo
va Uksą, Vytautą Matkenicz- ir John Herrnamrvicv, 
marčių Branislavą, 6 andkus, 5 anūke*, mseri Michali
na M: nei kų, švogerį Aleksandrų Minetkų, broliene An
taniną Servastravicz, o* Lietuvoje seseria: Stanislava 
Kažtnienę, ir Adolpkina Jnškevrcz ir dau kitų giminių.

Kinas pašarvota* 1V01 W. 47th
Lairiotnvėo įvyks trečiadieni, rugsėjo 1 d. iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėta j Sv, Kryžiaus par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingoe pamaldos nž velionės sie
lų. Po fąumldų bus nulvdėta » &v. Kimlmievo kapines. 
* Nuoširdžiai kviečiame visos gimines, drnugua-gos 
ir požvsUmtr.e-MMto ♦Udyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Dukteryn. to«k Seniai, MhrCi. Saroo, Rro 
tt* tr Giminės.

Labdotuvin direktorius Ešerskis ir Sunito. Telefonas 
PULhnan 5703.

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Bkyrioa 42-44 S. 108 St 
Phone PULhm 1270

koplyčios visose 
Chicagos dalyseDYKAI __  VI &f *• BITTIN

l'n'-ar d- is
, -- ' ‘ ’ 'A , < pi «

''T.
s,,k'ū nk,npii-j ir •: ii-ii).

? 14 S k'
Atsakantis Ja rims 

Z ' A f Y)5H VVent 11 ’ ,
Trtef«Mt BKVerty 0005 

ekevenĮ Ar. Knnimicro knpiaių vųrt<.

KlangjMtų Uatnvii) naUo programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL va*Sto II W. I T. Q įtotim (1428 1.) — PraneMJaa

Laidotuvių dircktnrtua 8. 1
Shudoa Tel. MOSTrae >317

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue OARX, am. LAIDOTUVIŲ DOLSaCOBUl 

KELNER — PRUZIN 
Oariauaisi paUrnavimag — Hotoū pstorasnjs

___ ■■ l



Stambus “Draugo” 
Pikniko Rėmėjas

VIETINES ŽINIOS Ši koloniją j™ žinoma kaipo 
viena veikliausių Chicagoje. 
Čia gyvuoja ir veikia visa 
eilė draugyy ir organiaacijų 
skyrių. Pastaruoju laiku su
organizuota dar Marąuette 
Home Own*rs Association, ku 
ri rugp. 25 d., parap. svetai
nėje buvo sušaukus masinį 
mitingų protestui prieš aukŠ-

I tus taksus. •
l
I Žmonių prisirinko pilna sve 
I tainė. Išklaasyta visa eilė ka-! 

lhėtojų. Gerų patarimų davė 
advokatai Gesnul is ir Lapin
skas. Be to, jsirašė daug nau
jų narjų. Marųuette Park Ho- 
•me Owners Ass’n. rūpinsis
šiais dalykais:

’ A- ' * ** ’ ♦ <
1. Patieks protestus Board 

of Appoal prieš aukštus tuk-'
Į SUS.

2. Jeigu lėki praloš, tada 
. eis į County teismų.

3. Namo savininkui prisėjus 
iškraustyt apomininkų, orga
nizacija tame reikale teiks pa-

, galbų.
4. Rūpinsis namų, gatvių 

. ir 1 ransport&kjoe klausimais, 
i Tokia organizacija Marųue

tte Parke labai reikalinga.
Kareapondentac 

Netoli St. Joseph 
Nuskendo Čikagiečio

Praėjusį sekmadienį Michl- 
gun ežere už 20 inylių nuo 
Chicagos, netoli St. Joseph, 
Midi., nuskendo 29 pėdų mo
torinė jachta, priklausanti R.! 
Moriison, 610 Ro8ewood avė.,! 
VVimetka. Įgulos buvo t trys 
žmonės ir visi išgelbėti.

Trūksta Trijų šimtų 
Dovanu .<1 • J »

•‘.Draugo” Labor Day pi
kniko Vytauto parke, šimto 
dovanų dovanos prie serijų 
ir įžangos tikietų baigiamas 
rinkti ir tvarkyti. Bet rengė
jams pikniko pasirodo naujas 
darbas: reikalinga dar pikni
kui į restoranų šimto dova
nų, prie baro šimto dovanų 
ir prie aiskrimo šimto dova-

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui kampinis namas, kuria
me tavcrno lr ręst u ran o blsnla iš
dirbtas kuopulklauslal. Parduodamas 
18 priežasties Ilgos. AtsiSauklte Mrs. 
Anna Blttln, 8958 West lllth St., 
^rbj^teletonuoklteBeVjOOOS^^^^

sų dienų buvo malonus sve
čias.

Tai pė daugelio Chicagos 
veikėjų svečių buvo ne tik 
iŠ apylinkės miestelių, bet net 
iš Rockford, UI. Melrose Pa
rko grupei vadovavo tenykš
tis eikėjas Žvirblis, kuris be
sidžiaugdamas ,gražiu paren
gimu nepraleido taip sakant 
nepamatęs nei vieno veikėjo.

Vakare suruošta visa eilė 
įvairių lenktynių,- kurias lai
mėję gavo dovanas. Lenkty
nėms vadovavo I. Lukošiūtė. 
Po to buvo traukimas dideliuw ą •»
dovanų. Kuriems teko tos do
vanos, oficialiai paskelbs pi
kniko rengimo komisija: as
menis, laimėjusius dovanas ir 
tikietų numerus bei kas jiems 
tikietus buvo pardavę. Rap.

Gražus Trijų Apskričiui 

Piknikas
VYRAI

Automobilių mekanlkal ............ b80.

grlll Presą operatorius ............ >18.
lekti-tklnių Motorų taisytojai .. >25.

Mekanlkų padėjėjai ..................... >12.
Duonkepiai .............   >25-35.
Indų plovėjai ......Z............ >12-15.
Virėjai .......................................... >18-30.
Valytojai ...........    >12-18.
prltarnautojal ............,.................... >18.

MOTERYS
Virėjos Restarantuose .. >18-22-35.
Pritarnautojos .......................... >12-16.
OoharaUnlatn namų darbui,

mergaitės ....................................... >>-12.
Beatlty Operatorlos .. >16.50 trauks. 
Prašytoja Moterų dresių .... >12.
Vleėbutyje Patarnautojos .... >50.

8HAY EMPLOYMENT AOENCY 
14 West Washlngton Street 

Chicago. Illinois 
.Tel. Cen 9800

Praėjusį sekmadienį, gražia 
me Dambrausko sode įvyko 
trijų apskričių: Susivienymo, 
Moterų Sųjungos ir Federaci 
jos piknikas, į kurį atsilankė 
ųemaža žmonių. Piknikų ma
lonėjo atlankyti ir svečias TT. 

.Marijonų prov. kun. J. Ja
nkaitis, kuris pasakė gražių 
kalbų apibudindamas sakomų 
-organizacijų svarbų ir para
ugindamas, kad ir kitais me
tais būtų rengiami panašūs 

HHUtnikai. Šviežių žinių iš Fe
deracijos kongreso pranešė L. 
ŠInutis tik kų grįžęs iš Ryti- 

' nių valstybių.

w Šį piknikų gražiai parėmė 
. mūsų įstaigos: Peoples Fur- 
4,niture Co., Progress Furni- 
ture Co. ir Itass Jewelry 

■ Str re. Neseniai įsisteigus ko- 
įporacija — Reo Packing Co. 
ne tik da^ė trokų su garsia- 

* kalbiu, bet dar gražiai parė
mė atsilankęs į piknikų ir ko- 
įporacijos prez. Pačiulpąs. 
Kass Jewelry kraut, savinin
kas Kazakauskas taip pat vi-

Su nauja dovana prisideda 
prie greitai augančio “Drau
go” šimto dovanų pikniko.
Gerai žinomas aštuonnolikie- 
tis biznierius I. A. PIKTOJ, 
kuris užlaiko vyriškų rūbų 
ir čerevykų krautuvę po num.
1818 So. Halsted St., paskyrė 
"Draugo”, rudeniniam pikni
kui dovanų — porų vyriškų _________ _______________
čeverykų vertės $3.50. Pn&s 1 išrkndavimui tavernas
Pikielis savo krautuvėje nž-1 
laiko geriausios rūšies drabu
žių ir avalų. P nas Pildei re
mia visus dienraščio “Drau
go” parengimus. Tai pataria
me kam tik reikia čeverykų 
arba vyriškų rūbų, tai kreip
kitės pas jį. Tel. CANai 4763. Į

PARDAVIMO IfAMAS

R »i kalinga 100 darbininkų
“Draugo” rudeniniui pik

nikui Vytauto parke greitu 
laiku organizuojama po yisa« 
Chicagos kolonijas šlaitas pa
tyrusių pikniko darbininkų 
prie įvairių darbų. Reikalin
ga 25 vyrų už baro su vėte- 
riais po daržų, restorane rei
kalinga 25 moterų, merginų, 
prie aiskrimo ir kitų standų 
taipgi reikalinga 25 darbini
nkų, prie bingo, “Rūtos” sal
dainių, sūrių, serijų, tikietų 
pardavinėjimo ir kitų darbų 
vėl reikalinga 25 darbininkų. 

• Turite progų 
Cliicagos ir Cieeros biznie

riai, profesijonalai ir visi 
(“Draugo” rėmėjai, geros va
lios žmonės, kurie mano duo
ti dovanų “Draugo” rudeni
niam piknikui, Vytauto par- 

: ke, prašomi pranešti pikniko 
•rengimo komisijai 2334 So 
Oakley avė.

Renda >40 Į mėnesj, pilnai jrengtf 
šilto vandenio šiluma, po adresu ■ 
West 31st Street. Dėl lnformac< 
tel. Vlrglnia 1581 arba atsišaukit 
2996 Archer Avė.

Iš turtingo pramonininko 
L. E. Emėuman namo, 2208 
Pra lt Bl vd., dienos metu plė
šikai ašnešė brangių daiktų 
$10000 sumai. Plėšikai, ma- 

dabojo ir laukė kol E- 
merman su žmona ir dukte
rim išvyks iš namų, nes po 
išvykimo už vulandos namai 
jau buvo apvogti.

Manant statyti sau naują namą 
ai pertaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonu PROspect 1185. į

Organizacija, Kokios 
Čia Labai Reikėjo Pranešimai

MARĄUETTE PARK. - 
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 8 sky
rius laikys susirinkimų rytoj, 
rugsėjo 1 d., 7 S0 vak vak., 
parapijos svetainėj. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti.

" , Vaidyba

PĄRDAVIMtI NAMAS
Pardavimai 2 fletų tinkas (Stucco) 
namas. 2 fletal po 5 kambarius, • pe
štu apšildomi. Randasi Albany avė. 
arti Sičio St. Telefonuokų - Rockwell 
ĮIO vak.

PARDAVIMO FARMA

Gera farma arti gerų kelių lr mies
tukų. 2 mylios nuo Fofantain Michi
gan. 160 ak'erių, su gyvuliais arba 
vieną žemę, sodas su 300 medžių, li
pė bėga per visą farmą. Pardavimo 
priežastis Ilga.

Atsišaukite: M. Mathews. 1605 So. 
49th Avė., Cicero, Ui. Tel. Cicero

PARDAVIMUI MAMAS
DAINUOS PEOPLES RADIO 

KVARTETAS, O. JUOZAI 
TIENE, O. SKEVERIŪTĖ, 
J. ROMANAS, A. OIAPAS 

nt

Pigiai pardavimui 2 aukštų marinis 
namas, po šešis kambarius, steam u 
apšildomas. Atsišauki t 5207 8o.
Keating ve., ant pirmo aukšto va
karais. ' > 

PARDAVIMO GROSERNfc
*... Tts* 11' ~~
Pardavimui pigiai grosernė pilnai J- 
rengta, steam apildoma. miegamas 
kambarys užpakaly krautuvės. At- 
stšaukft 1211 So. Cicero Avė., arti 
lt-tos gat. (Roosevelt Road). Prle- 
žastls pardavimo — Ilga,

Šiandie, antradienį, 7 vala
ndų vakare, užsistatę savo ra
dio ant stoties AVGES, girdė- 
sit gražių liaudies dainelių, 
kurias šauniai padainuos ha
rmoningas Peoples radio kva
rtetas, trio ir duetas. Dainuos 
ir solo O. Juozaitienė, J. Ro 
manas, O. Skeveriūtė, A. Čia
pas ir kiti. Kaip ir visuomet, 
tarp dainų bus gražios mu
zikos ir pranešimų kas visuo
menėj laukiama, ir gerų ži
nių iš Peoples krautuvių, ku
rios galės sudominti kiekvie
nų, kurs reikalauja šiokių ar 
tokių namams reikmenų. Pa
tartina nepamiršti pasiklUu- 
ffyti. Rap. ZX^

Stasys ir Ona Piežai 
Susilaukė Dukrelės PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 8 kambarių 2 aukštų 
namas, 2 karų garadžlus. Tfelefo- 
nuoklt Saginaw 9165 po 5:00 v. v. 
Namas tuji būti parduotas sutvar- 
kytl palikimą.

i V Rugp. 29 d., 7 vai. ryto; Sta
siui Piežai, Chicago American

• ra porteriui, ir dain. Onai Pie- 
, žienei buvo ' didelio džiaugs- 
Jmo diena. Susilaukė dukrelės 
I (8 svarų ir vienos uncijos). 
{Motina ir duktė jaučiasi ge- 
| rai. Abi randasi Šv. Elzbietos 
ligoninėj Stasio Piežos drau
gų daktarų Francis J. Walsh 
ir Francis A. Dulak, kuris y- 

ira narys Board of Health ir 
padėjėjas dr. Bnndensenui, 
priežiūroje.

Jaunai Piežaitei 'linkime 
sveikai augti. Rap.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
turi mokėti lietuvišką kalbą. Rašy
kite;
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avė. 
Box No. G»09.______________________

PARDAVIMUI ŪKIS
Pardavimui1 ūkis Rhtnelander, 

Wls„ Route 2. Su gyvuliais ir pa
dargais Už žemą kainą. Priežastis: 
našlė. Kreipkitės:

Petronei* Antanaitis 
Phhsnlsnrtnrr. Wls.Bate Mtx 2.

LABOR DAY

RUGS.-SEPT. 6 D.,
.f 'A KFA ’ • « '

Vytauto Parke
PARDAVIMUI NAMAS

Forklosavimo bargęnas, 5 kambarių
moderniškas mflrinle namas po nu
meriu 3438 W. 64th «L, šiltu vande
niu apšildomas, uždaryti porėtai, ą- 
žuolo florai, kaina >4,500; >1200
cash, balancas lengvais Išmokėjimais. 
Atsišaukite 6128 So. Albany Avė. J

Padėka Adv. Charles 
P. Kai

PLATINKITE “DRAUGĄ
SKAITYKITE BIZNTER 

APGARSINIMUSDOVANOS - DOVANO* - DOVANOS
Tėmykite biznierių dovanas, kurios eina “Draugo” piknike su serijų tikie- 

tais, kurie parsiduoda po 10c. . Į ’
Roosevelt Furniture Co. - mogliai, vertės #54.50 ir dvi flbor lempos po #15.00. 
Adv. Kai - keturi jauni paršiukai, po #5.00 ir kitos septynios dovanos. .
B. Samavičius - adding maebine, vertės #10.00. ” ' %
Vladas Ivanauskas - lietsargis, vertes #5.00; J. Kass - laikrodis, #5.00; R. An- 

dreliunas - šliubinis žiedas, #5.00; J. Baltutis - dovana vertės #5.00; V. Juknis - 
dovana, vertės #5.00; J. šūkis - dovana vertės #3.50; Jurgis Nevadomskis -* dov 
ana, vertės #5.00; Rožė Kairienė - dov. vertės #5.00; Archer Avenue Furniture 
Co. - console lempa, vertes #2.75; H. Seigan' - dov., vertės #3.00; Ignas Pike
lis - dovana, vertės #3.50; Juozas Balsevičius - dovana vertės #3.00; Justinas - 
Mackevičius - cash #2.00; S. D. Tetser - laikrodis, vertės #3.00.
Lairodis, vertės #3.00; Antanas Buckas— dovana #3.00 vertės; Juozas Koncevi 

čius — dovana #4.00 vertės; Antanas Lu-košius — dovana; Vincas Paukštis

Dariaus Girėno paminėjimo 
dienoje, liepos 17 d., kai ku
rie komiteto nariai buvo pa
skyrę dovanas tiems, kurie- 
.daugiausiai parduos atvirukų. 
Aš buvau viena laimėtojų. Lai 
mėjau pirmų dovanų ir toji 
dovana buvo laikrodėlis, kurs 
.adv. Charles P. Kai įteikė 
man. Sykiu su advokatu nu-| 
ėjom pas R. Andreliūnų, 6324 
So. Westem avė., kur ir iš
sirinkau laikrodėlį.

Dėkoju Dariaus ir Girėno 
komitetui ir adv. Charles P. 
Kai už tokių dovanų. Andre,- 
iHinas sakė, kad laikrodėlis 
yra vertės 17 dol. Ši dovana 
pridavė man daug enefgijor 

I <r toliau darbuotis lietuviško- 
| j* dirvoje. P. Kadauskaitė

Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kaląna I nepaprastai lemos! Ko

kybe lr katnomlo ramašam 
VISUR Raiulčlhlfll

RAKANDAI
GARANTUOTI!

Rakandai parloriam, valgomiem, 
mlegamlen, kambariam, purtini. 
Bleilni lr turtingi raa DIDELI 
PASIRINKIMU! Gorintai pečiai, 
apšildymai aliejiniai vlaų kompa- 
aUą —- Divonal, dratoa, elektrlkl- 
ne» loilaunča, radtna, skalbykla? 
— vUkaa. Nmilattikškit Iki paty» 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

VVest 47th Street

Tel. BOULEVARD 1751

NORI PASIMATY 
TIS SU JUMIS

Penktadienio
vakare

Rugsėjo 10 d.

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

MARQUETZTE . PARK
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