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Versalio taikos sutarčiai gręsia pavojus
PRAHA GALVOJA, KAIP 

ATSAKYTIVOKIETIJAI
Japonai turi parengt karo laivyną prieš 

imsk
VERSALIO SUTARČIAI 

PAVOJUS
PRIEŠ KINUS PARENG

TAS LAIVYNAS

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Ne- ŠANGHAJUS, rūgs. 2. —
paprastą įspūdį sukėlė Vokie- Japonų gaminiams boikotas 
tijos nota, kuriaja ji reikalau- Kinijoj didėja. Turima žinių, 
ja sau su kitomis valstybėmis kad japonų vyriausybė pasi- 
lygybės apsiginklavime. Į rengus veikti. Šiuokart japo-

Vokietija trumpai pareiškia, i nai nemano siųsti kariuome- 
kad ta lygybė jai būti} pripa-lnės, tik karo laivus į Yangtze

Karo laivyno atsargos lakūnai pratimų ųifetu paleido 
bombų iš lėktuvo. Bomba pramušė vienų narfių prieangio 
stogų Canarsie miestely, N. Y.

CHICAGOJL

JAU 150,000 DOL. 
SURINKO

Rengiamajam pasaulio paro
dai sritį iki šioliai aplankė a- 
pie pusė milijono asmenų ir iš 
jų už įėjimų į sritį surinkta 
apie 150,000 dolerių.

Parodos komitetas turi vil
ties, kad ateinančiais metais 
parodų aplankys daug milijo
nų žmonių. Tad paroda turės 
pasisekimo.

APVOGTA BAŽNYČIA

žinta. Jei ne, tai Vokietija 
pati paneigs Versalio taikos 
sutarti, kuriaja ji po didžiojo 
karo nuginkluota.
' Vokietija reikalauja sau di
desnės kariuomenės — iki 
300,000 vyrų; privalomo ka
reiviavimo, įvairios rūšies gi
nklų, nardomųjų laivų ir a- 
municijos dirbtuvių.

Tai visa jai draudžia minė
ta sutartis.

upę ir apgulti kinų sostinę Na- 
nkingų. Šio žygio kinai bijo. 
Tai būtų nauja kinams nelai
mė.

ARGENTINAI GRĘSIA 
KOMUNISTAI

BLENOS AIRES, rūgs. 1.

KOKIA TVARKA LEN
KUOSE

ŪKININKAI NUTRAUKĖ 
PIKIETAVIMĄ

( VARŠUVA, rūgs. 1. — Ne- 
! paprastai didis skaičius žmo-

DĖS MOINĘft, Iowa, rūgs. 
1. — Paskelbta,* kad streikuo-

KOVA PRIEŠ KATALIKAS 
MOKYKLAS MEKSIKOJ

MEXICO CITY, rūgs. 1. —’ sėjai kai kuriuos nusikaltu* 
Meksikoj senai uždrausta gy-Įsius bernaičius siuzdavo Ge- 
vuoti katalikiškoms inokyklo-1 rojo Piemens įstaigon, o te
ms. Nežiūrint to, kai kur tos nai seserys vienuolės vedė mo- 

Imokyklos sukuriamos. Kaip, kyklų. Mokykla uždaryta ir 
'tik sužino vyriausybė, tuojau keturios vienuolės uždarytos 
Įvyksta areštavimai ir kalėji- kalėjimam

Šios vienuolės pas penkismas.

Nežinomi piktadariai anų na 
ktį įsilaužė į naujų katalikų 
Šv. Gilberto bažnyčių.

Pavogta sakramentalis vy
nas, raudonu aksomu išklota 
kresė ir keletas kitų daiktų. 
Kai kurie bažnytiniai rūbai 

l sunaikinti. Nuostolių yra kele
tas šimtų dolerių.

26,000 DIRBA
nių išsisukinėja nuo mokesčių, jantieji Iowa valstybės ūkinin- ’
Tad lenkų vyriausybė paskel- kai nutraukė vieškelių pikie- Illinois’o anglių kasyklų ve-

HA vnsifinoTiAfiinfl nnnofofno _ .__ tz • i__ _ i_ _ ta i • v i i, *• i

Štai tomis dienomis vyriau- federalius teisėjus kreipės, 
sybė iš užimamų vietų paša- kad būtų paleistos po užsta- 
lino du teisėjus ir septynis tais. Nieko nepelnė. Tik šeš- 
jaunimui teismo klerkus. Vy- tas teisėjas nusprendė jas iki 
riausybė patyrė, kad tie tei- bylos paleisti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BAIGIAMAS STATYTI 
CUKRAUS FABRIKAS

Cukraus fabrikas šiemet sa
vo veikimų pradės spalių mėn. 
pradžioj. Mat, jei vėliau pra
dėtų, tai gali nesuspėti apdi
rbti viso pasėlio ploto, siekia
nčio apie 5,000 ha, derliaus.

! vietoj taip pat jau statomi 
i keli namai. Nors miestas au
ga, tačiau butai Klaipėdoj vis 
dar brangūs ir net jaučiama 
butų stoka.

NAUJAS LAIKRAŠTIS?

Teko patirti, kad manoma
- Argentinos respublikai ri- Į^ yPatin^°sius ^tatus. tavimų, Kai kaiMrtmo, kad tuo Įdėjai-praneš, kad šiandien kaį. ^ųviškam cukrui supilti

i-------- i,__________ ĮMokescių rinkėjus įgalioja vi- būdu jie non nutraukti ir syklose jau dirba apie 26,000 fabrikas įvairiose vidaus dir-l dvisavaitini laikrašt}
dienų ar naktį, 8treiką. -angliakasių Atrodytų, kad “ £

įsiveržti i visus į tariamuosius | . , , , „ . , streikuoiančiu angliakasiu mn •* x • • __ •_ A i klausimams. Tai būti} Pran*
namus, nepaisant to, ar narni-'

mtai ima grasinti komunistai. !gokiu laiku 
Tuo nepaprastu reiškiniu gy- 

Praneūzijos vyriausybė no- ventojai daug susirūpino. Ku-
rėtų tuojau pranešti Vokieti- riamos prieškomunistiškos o- gkjaį batų 
jai kad Jos reikalavimai nS ^ganizacijos. Su visokia raudo-ir ie5koti iSsisukinitojų ir 
kokiu budu nepripažįstami, jnaja propaganda bus griežtai bra bi už kurias „„ 
Bet Anglija tokiam griežtam : kovojama.

namie, ar būtų išė-

, Tas ivyko, kada 14 ūkinin. ^‘reikuojančių angliakasių Ina 
kų pikietininkij pašauta. Pra- *a' 1 
nešta, kad juos pašovė ne pa- 
šerifiai, bet nežinomi asmenys.

maišų. Jei jos suspės ligi to cūzijos dvasiškių leidžiamo ir

atsakymui yra priešinga. An-1 _____________
glijos vyriausybė pareiškia, Į NEPRIIMA PARLAMENTO 
kad tos rūšies atsakymas dar Į VIRŠININKŲ .
labiau sustiprintų vokiečių fa- į ________
šistų (nacionalsocialistų) par-. BERLYNAS, rūgs. 1. — A- 
tijų. O tada būtų blogiau pa- i tidaryto parlamento išrinkti 
čiai Prancūzijai. [viršininkai norėjo aplankyti

Prancūzijos ministeris pir-[prezidentų Hindenburgų, kurs 
mininkas Herriot’as turi sla-Įvra Neudeck’e atostogose, 
ptus pasitarimus su įvairiais
valstybės vyrais ir Anglijos

mokami mokesčiai.
Mokesčių rinkėjai gali išsi

sukinėtojus areštuoti ir jų as
meniškas savastis užgrobti.

PASIŠALINA NUO 
SVAIGALŲ

j Prezidentas atsisakė 
priimti. Pareiškė

NEAV YORK, rūgs. 1. — J.
i Hergeslieimer, apysakų rašy-

1,1108 tojas, vvksta į Romų, o iš ten į 
kad ateinaatstovais. Nes Vokietijos rei- /G*........... .“V......’ “ . ...... .. Vokietijų, kur žada ilgesnį lai-

kalavimai kiek vra rimti, tiek'I, * Rr'5 k, apsigyventi. Jis sako, kad
• ’ ' Len su jais ir pasimatys.jie yra opūs. Šio klausimo 

sprendimas yra reikalingas ne' 
paprasto takto. KINAI PUOLA MUKDENĄ

SUSPROGO BOMBA, 
GAISRAS

jlaiko daugiau maišų ipopuliaraa9 ir ažsienyje-.L.a
'nti, tai fabrikas paims ir tuos.;mi dvisavaitinio

SAULĖS UŽTEMIMAS 
VĖLUOJASI

Dviejų aukštų namuose, ar 
ant jų stogo užpraeitų rytme
tį susprogo bomba. Stogas į-

_ . . „ 'griuvo. Kilo gaisras. NuvvkęPer įvykusi saules uzte- . ..... .... , „, . , . . , J gaisrininkai ir policija ant sa-mimų mokslininkai patyrė, kad 1, iv,,.___  ,, .j. . , . 'ligatvio rado kaz kokio vyro

SMARKIAI NUBAUDĖ UŽ 
KARINES PRIEVOLES 

VENGIMĄ

i tipo laikraštis.

AUSTRAI LIETUVOJ 
IEŠKO DARBO

2.
ISLAND POND, Vt., rūgs.

ŽMOGUS NETINKAMAS 
VALDYTI GAMTĄ

LONDONAS, rūgs. 1. — 
Britų sąjungos mokslo pažan
gai prezidentas Alfredas E- 
ving’as, 77 m. amž., pareiš
kia, kad žmonija toli gražu 
dar nepribrendusi valdyti ga
mta. Tuo labinu, kad žmonija 
pati npgali susivaldyti.

PAKILO PRIEŠ PLE- 
\ ŠIKUS

LONDONAS, rūgs. 1. — šia 
me mieste plėšimai taip daug 
praplitu, kad sumobilizuota 
2,000 policininkų ir jiems pa
vesta piktadarius išgaudyti.

Kaip jie tų darbų atliks, ne-

TOKIJO, rūgs. 1. — Šių 
savaitę antrąkart apie 500 ki
nų sukilėlių praeitų naktį puo 
lė Mukdeno apylinkes. Mand- 
žiūrijos vyriausybės kariuome 
nė sukilėlius atmušė.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
BRAZILIJOJ

į PERNAMBITCO, Brazilija, 
rūgs. 2. — Čia atskrido iš Vo- 

ikietijos orlaivis “Graf Zep- 
Įpelin.”

293 MYLIAS PER VA
LANDĄ

Vokietijoj niekas nieko never- i]gus metus 
čia svaigalus vartoti, jei to 
nenorima. O Amerikoje yra 
kitaip. Amerikoje draugai vi
sados pasirengę sveikų varu 
nugirdyti įvairiais nuodingais 
svaigalais. ,

astronomų klaidingai apskai 
čiuota ir nustatyta saulės už
temimo pradžia. Ši klaida, tai 
10 sekundų. Reiškia, užtemi
mo pradžia 10 sekundų anks
čiau nustatyta. Ši klaida tu
rės būt pataisyta. O ji vyko

ATSISTATYDINO AT
STOVAS

AVASHINGTON, rūgs. 2. 
— Atsistatydino J. Valstybių 
atstovas Kanadai Hanford 
McNider. Jis grįžo namo ir 
leisis į politinę kampanijų.

PALYDOVAS NUŽU
DYTAS

RASTAS NUŽUDYTAS
KENOSHA, Wis., rūgs. 1.

— Prieš kelias dienas į Lodi 
miestelį išvyko vietos nekilo- 
jainųjų savasčių pardavėjas 
R. A. AVilson’as, 54 m. amž.
Išvyko ir dingo. Dabar rastas v - ,, . - T.. v , z . Daržovių pardavė įas James
jir nužudytas ir pamestas už v OQ » □. , Egan, 28 m. amž., 4149 So.
4 mylių žiemių link nuo Lodi.Lir u . , ,Wells gat., troku yeze namo

Policija stropiai ieško žmo Į savo pažįstamų Mrs. V. Da- 
gžudžių. Keletas įtariamųjų a vis. Važiuojant juodu užpuo-
reštuota.

ŠANGHAJUS, rūgs. 1. — 
Tungkuno miestų, Kwantungo 

prov., ištiko potvynis išsilie

CLEVELAND, Ohio, rūgs.
1. — Maj. J. H. Doolittle sa
vo greituoju lėktuvu vakar pa

žinia. Nes vietos policininkai darė rekordų — skrido 293'įūs Tung’o upei. 1,100 asme 
neturi ginklų (revolverių). mylias per valandų. nų prigėrė.

lavonų

Kariuomenės teisme buvo 
nagrinėjama Kauno gyvento
jo Eiziko Fukso byla už tai, 
kad jis vengė atlikti karinę

Policija dar nesuspėjo iStir. Į Prievolę. Kariuomenės teismas
V “1 r• 4- z-a 1 - -.v V v lin,, zj’z, Ivn , « v n

ti, ar tai žuvęs pats bombini- 
nkas, ar koks pašalinis asmuo.

MRS. POLLAK IŠTEI
SINTA

Teisėjas Fisher’ig vakar iš
teisino ir paleido Mrs. D. Pol- 
lack, kuri liepos mėn. 27 d. 
nužudė savo vyrų.

Jos byla buvo nagrinėjama 
be prisiekusiųjų teisėjų.

APIPLĖŠE KASININKE

Mrs. A. Murray, 22 m. amž., 
Scientific Brakes service, 3491 
Micliigan avė., kasininkė, į ba
nkų busu vežė 293 dol. Į busų

už tai jį nubaudė ketverius 
metus sunkiųjų darbų kalėji
mo.

HITLERININKAI IŠTEPE 
TILTĄ

Šiomis dienomis policija su
laikė du vokiškai kalbančius 
darbininkus, kurie, kaip pasi
rodė, yra Austrijos piliečiai, 
bedarbiai, slaptai atvykę į Lie 
tuvų ieškot darbo.

Abu austrai atiduoti atitin
kamai įstaigai už nelegalų sie
nos parėjimų nubausti. Vėliau 
jie bus grąžinti atgal.

‘L. Ž.” praneša, kad Til-
PADĖKA

žėj prieš rinkimus tiltas Lie- Į Dabar praleidus didžiuosius 
tuvos pusėj per tris metrus Į piknikus, “Draugo” ir kole- 
buvo išteptas nacionalsocialis- gijos, dovanų rinkėjai ir kvie- 
tų šūkiais, o prieš Vytį užra- sliai viešai pareiškia, kad vi-
Sytas provokacinis šūkis —

|šalin Lietuva! Klaipėdos kra
pštas pasilieka vokiškas.

. KLAIPĖDA AUGA

sose kolonijose biznierių tarpe 
sutiko savo darbui prietelin- 
gos paramos. Už tai visiems 
mūsų rėmėjams tariame širdi
ngų ačiū. Prie progos savo 
biznierius rėmėjus aprašinėsi- 
me plačiau. Sykiu darysime 
pažinčių su naujais, kad to
kiu būdu padidinti savo rėmė-

lė negras. Egan’ų nužudė šau
damas į nugarų, o moteriškę 
kriminaliniai \užpuolė ir api
plėšė. Policija ieško piktada
rio.

PLATTNKTTF ‘‘DRArdl’

Klaipėda. Šiemet Klaipėdoj 
įsilipo trys plėšikai, atėmė iš |statyba dar didesnė, negu pra
jos pinigus ir paspruko va-1 eitų vasarų. Įvairiose miesto 
žiavusiu paskui busų automo-1 dalyse statomi dideli mūro na- jų skaičių ir savo naujus rė- 
biliu. Kitų buse buvusių žmo-lmai. Kai kuriose neapgyven- Įmėjus skelbsime visuomenei, 
nių jie neužkabino. [tose miesto vietose šį pava-jkaipo vertus paramos.

------------------- sarį pravestos gatvės. Vienoj
Ateinantį pirmadienį bus iš naujų gatvių, pavadintoj 

Darlio diena, visam krašte mi- Į Sembrickio vardu, jau baigia-

Piknikų komisija,

ORO STOVIS
nima. Chicagos pašto viršini
nkas skelbia, kad tų dienų lai
škai ir siuntiniai nebus į na
mus pristatomi.

mos statyti 7 vilos. Paskuti
nėmis dienomis išvesta nauja CHICAGO IR APYLIN- 
gatvė per neseniai žaliavusį KĖS. — Šiandien nepastovus 
laukų tieR Kranto aikšte. Toj oras; kiek vėsiau.

' , * r ‘' I r k -
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DIENOS KLAUSIMAI
MOKYKLOMS PRASIDEDANT

Už poros dienų prasideda mokslo metai 
Amerikos mokyklose. Kadangi šiame krašte 
mokslas visiems vaikams yra priverstinas, 
dėl to netenka varyti agitacijos, kad tėvai 
leistų savo vaikus į pradžios mokyklas. Jie 
turi tai daryti, jei ir nenorėtų. Tačiau mo
kyklos mokykloms nelygios. Mes čia turime 
valdžios užlaikomas mokyklas ir katalikų 
privatiškas mokyklas. Mokslo atžvilgiu tarp 
jų nėra skirtumo. Ir vienos ir kitos turi ly
gias teises, jas užbaigę gali stoti į bile aukš
tesnę mokyklų. Bet viešųjų mokyklų progra
ma nepilna. Jose religija nėra dėstoma, nėra 
sistematingo dorovinio auklėjimo. Dėl to ka
talikų vaikams kito. pasirinkimo ir negali 
būti, kaip tik katalikiškoji mokykla, kuri ne 
tik duoda tų patį mokslų, kaip ir vadinamoji 
viešoji mokykla, bet ji nurodo pagrindinį 
žmogaus tikslų šioje žemėje — siekti amžino
jo išganymo. Religinis ir dorinis auklėjimas 
katalikiškoje mokykloje yra be galo svarbus 
dalykas ne tik šeimyniniu, bet ir tautiniu bei 
valstybiniu žvilgsniu. Ta tauta, kuri neremia 
jaunimo auklėjimo religiniais pagrindais, sa
vo ateitį ant smilčių stato. Bent mūsų ma
žutė tauta tos klaidos neturėtų daryti.4

Mūsų, Amerikos lietuvių katalikų para
pijinės mokyklos turi dar ir kitų tikslų — 
lietuvių vaikams duoti tautiškų išauklėjimų. 
Viešojoj mokykloj nemokinama mūsų vaikų 
nei lietuvių kalbos, nei mūsų tautos istorijos. 
Tad lietuvių vaikai į lietuvių parapijines 
mokyklas turi eiti ir iš religiško ir iš tau
tiško atžvilgio. Juk mes labai skaudžiai nu- 
sidėtume prieš savo tautų, jei jaunųjų kartų 
šiame krašte ištautintume. Mokykla tautybės 
palaikyme svarbiausį vaidmenį vaidina. Tai 
gerai įsidėmėkime ir savo vaikus tik į lietu
viškas katalikiškas mokyklas leiskime, žino
ma, kur jos yra.

Mes šiandien jau galime pasididžiuoti 
tui’ėdami savo ir aukštesnes mokyklas. Šv. 
Kazimiero Seserų Kongregacija tokių moky
klų, moderniškai įrengtų ir valdžios pripa
žintų, turi mergaitėms Chicagoje. Tokių pat 
mokyklų jos steigia ir naujame savo centre 
Šv. Juozapo viloj, Pliiladelphijoj. Girdėjome, 
kad ir Seserys Pranciškietės įsteigs akademi-

PROTOKOLAS
A I* R. K. FEDERACIJOS XXII 

KONGRESO
— įvykusio —

1932 m., rugp. 23 ir 24 dd., Pittsburgh, Pa.

Posėdis U

Antrųjį posėdį atidarė L. Šimutis. Jis 
pakvietė išrinktų kongreso pirmininkų 
prof. F. B. Mastų užimti savo vietų. Taip 
pat pakviečia kitus prezidiumo ir sekre- 
torijato narius. Pirmininkas, užėmęs vie
tų gražiais žodžiais pasveikina kongresų 
ir pradeda darbus, pranešdamas, kad die- 
notvarkėje yra sveikinimai.

Prasideda sveikinimai.
Kun. J. Sitavičius sveikina LRKSA 

organo “Garso” redakcijos vardu; kun. 
Pr. Juras — Kunigų Vienybės Naujosios 
Anglijos Federacijos apskrities; kuo. M. 
Pankus — “Motinėlės”; L. Šimutis —■ 
dienraščio “Draugo”; A. Valančius —- 
Federacijos 12 skyriaus, Cicero, III.; kun.

jų. Taigi, tėvai su džiaugsmu savo dukreles 
turėtų leisti į lietuviškas aukštesnes mokyk
las, kuriose gauna ne tik mokslų, bet ir reli
ginį ir tautinį išauklėjimų.

Marijonų kongregacijos dėka turime ir 
vyrų dvi kolegijas: Šv. Marijos, Thompson, 
Conn. ir llinsdale, III. Keli šimtai jaunikai
čių čia gali mokintis, gauti reikalingų moks
lų ir taip pat išauklėjimų, kuris reikalingas 
kiekvienam lietuviui profesijonalui ir visuo
menės vadui.

Taigi, žinokime, kad lietuvių vaikams 
tik lietuviška, katalikiška mokykla.

ROOSEVELT’AS PASISAKĖ

Demokratų partijos kandidatas į krašto 
prezidentus gubernatorius Roosevelt’as andai 
sakydamas politinę prakalbų pasisakė už 18- 
jo priedo atšaukimų. Jis patvirtino demokra
tų partijos krašto suvažiavimo platformą. 
Jis sakė, kad demokratų partija prohibicijos 
klausimu yra ko aiškiausiai nusistačiusi, o 
respublikonų partija tik išsisukinėja.

Daugelis pačių respublikonų vadų pri
pažįsta,' kad jų partijos programa proliibici- 
jos klausimu yra dviveidė. Bet jie nurodo, 
kad ir demokratų ko aiškiausias nusistaty
mas nieko negali gelbėti prohibicijos prie
šams. Sako, pačių demokratų žadėjimas yra 
demagogiškas. • i t

Sveikata - Brangus Turtas

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavanių ir adresų, neš daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skclbiuina.

1) Jei lslausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto žcnkelj už 3 centus.

SAUGOKIS ZINKO 
NUODŲ

Šeimvninkėms dabar darby
metis. Uogos, vaisiai ir dar
žovės gerai užderėjo. Taigi 

[darbščios moterėlės rengia žie 
mai maisto;‘raugina agurkus, 
verda uogų kompotus, prezer- 
vuoja pomidorus ir kitus ska
nėsius.

Žiemų pasitaiko, kad užval
gęs prezervų žmogus apsinuo

RED. PA8TAB1V: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų (ttenraity dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesiJooaJus patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveika tos dalykuose. VI d 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Hačkui, 2130 W. 22nd si., Chicago,

kiai virškinamų valgių, ir ne- 
persivalgyk.

6) Valdyk savo nervus, ne
leisk nervams tave erzinti, o 
jei negali būti savo kūno val
dovu, tai eik pas gerų gydy
tojų.

ATSAKYMAS ST. G. — 
Jei tamstai porų sykių į mė-

ausims nėra sveika. Jei tams
tos duktė neprigirdi, tai ver
čiau vesk jų pas gerų daktarų, 
o kūmučių pasakojimų neklau
syk. Burtais ir barbarizmais 
ausų nepagydysi.

ATSAKYMAS Pr. Č. — Ne 
rvuotiemg žmonėms kaikada 
delnai prakaituoja. Jei tams-

nesį pusę gaivus skauda ir po L, labai delaai S1 iuoj tai 
to vem., tai tun paprast, mi- , bflt> ,uri koki nors u(.r. 
grenų. Tai yra įgimta liga.
Kai kurie vaistai migrenų pa- 

2i»o^22ndKst*!lengvina. Paprastai senatvėje 
Tei.Ccamr«7«4 Į toji liga savaimi išnyksta.

ATSAKYMAS M. V. —
Taip, kai kada šienligę (hay 
fever) turintieji gauna dusulį, 
bet ne visi.

į dažnai būna priežastimi bai- 
įsių ir netikėtų ligų. Zinku ap
sinuodijusieji ne tik vidurius 
sugadina, bet ir inkstų ligų, 
kepenų, cukrinę ligų, ir kito
kias baisias ligas, gali gauti.

Saugokitės zinko ir ptomai
no apsinuodijimo.

DAKTARO ATSAKYMAI 
į KLAUSIMUS

dija, labai sunkiai serga, o sil- 
Šie respublikonai turi daug teisybės. Į pnesni net ir miršta. Kas jau 

Respublikonai nepasisako už prohibicijos at isykį buvo sugedusiu tnaistu 
šaukimų, nes tas yra labai sunku atsiekti.
Jei naujas kongresas ir nusistatytų už pso- 
liibicijos atšaukimų, tai atskirų valstybių le- 
gįslatūros darytų kliūčių. O kaip konstitu
cinio priedo įkonstitucijinimui yra reikalin
ga 36 valstybių (dviejų trečdalių) aiškaus
sutikimo, taip pat ir atšaukimui to pat rei
kalinga. Žiūrėkis, ar toks skaičius valstybių 
sutiktų atšaukti priedų, kad ir paties kon
greso raginamas. Kas kita yra prohibicijos 
įstatymų pakeitimas. Šį pakeitimų gali pa
daryti vienas kongresas. Nereikalingas vals
tybių atsiklausimas.

KLAUSIMAS. Gerbiamas 
Daktare: Kitiems “Draugo” 
skaitytojams tamsta duodi nau 
dingi} apie sveikatų patarimų,

apsinuodiję^ tas beveik visų tai tikiuosi, jog ir man neat-
savo amžių kenčia vidurių ne
tvarkingumu.

sisakysi patarti kų turiu da
ryti mano ligoje. Jau apie aš-

Prezervuotame maiste daž-jtuonetų metų kai po kiekvie- 
niausia atsiranda arba Pto- no valgio mano skilvį riemuo
maino, arba. Zinko nuodų. Už 
tat šeimininkės, darydamos 
preservus, privalo žinoti kaip 
išvengti tų nuodų.

Ptomaino nuodai prezervuo- 
se atsiranda nuo tam tikrų 
bakterijų. Karštis bakterijas

griaužia ir baisiai riaugiu. Bu 
vau pas keletu gydytojų, bet 
nieks nepagelbėjo, man duo
davo vaistų tik vidurių liuo- 
savimui. Už daktaro patari
mus tariu iškaluo ačiū. —F. 1’.

ATSAKYMAS p. F. P. —

KLAPSIMAS. Man ant vei 
do dažnai užauga spuogai.
Kai jie prisirpsta, tai aš iš
spaudžiu pulius, bet kai užgi- 
ja, tai pasilieka tokios rau
donos žymės, kurios greit ne
išdyla ir mano veidų biauri-, 
na. Būsiu dėkinga daktarui, 
jei patarsi, kaip išvengti tų 
biaurių raudoni} žymių, ir 
kaip gydytis nuo spuogų. —

A. Č.
ATSAKYMAS A. C. —

Spuogai auga, jei viduriai v- 
ra užkietinti, jei per daug cu
kraus suvartojama, jei tonsi- 
lai negeri, jei dantys supuvę, 
jei kūne per daug toksinų ra
ndasi ir t.t. Yra šimtai prie
žasčių, nuo kurių spuogai au
ga. Sėkmingai gydytis gali tik 
gydytojo priežiūroj. O kad
spuogų pėdsakai ant veido ne- j žieyė pati nukrinta, bet gėrės 
raudonuotų, reikia nelupinėti nį kamščiai gaunami iš

vų ligų.

ATSAKYMAS A. D. — 
Saulės spinduliai yra sveika, 
ne tik plaukams ir skalpai, 
bet ir visam kūnui, žinoma jei 
su saiku jais naudojamos. Kas 
per daug, nesveika.

X Giliausia pasaulyje kasy
kla yra Brazilijoj. Tai aukso 
kasykla, kurios gilumas sie
kia pustrečio kilometro. Dar
bininkai į kasyklų gelmes lei
džiasi tam tikrais lynais ir ke
lionė užtrunka apie 4 valan
das. Kasyklų dugne nepapras
tai karšta ir jei ne oro siurb
liai, kurie per vienų minutę 
duoda trisdešimt tūkstančių 
kūb. metrų grvųo oro, darbas 
ten būtų neįmanomas, kad ir 
pelningiausias.

X Kamščiai daromi iš au
gančio pietinėje Europoje ų- 
žuolo žievės. Geriausi šio ųžue 
lo medžiai auga Ispanijoj. Jų 
žievė užauga labai stora ir 
kasmet vis prisideda nauji 
sluoksniai. Kas aštunti metai

Demokratų partijos suvažiavimo metu užmuša. Įndaų į kuriuos pre- Riaugėjimas po pavalgymo i šašų ir per daug nespaudinė
kongresas dar turėjo sesijų. Suvažiavimas 
nusprendė, kad kongresas tuojau grųžintų 
kraštui alų. Kongreso žemesniuose rūmuose 
demokratai atstovai sudarė daugumų. Bet šie 
atstovai ir pats rūmų pirmininkas Garner’is, 
demokratas ir dar kandidatas į vicepreziden
tus, visai suignoravo savo partijos platfor
moje padėtus pareiškimus. Pirmininkas buvo 
raginamas tuojau kongrese iškelti partijos 
reikalavimų. Bet, jis nuo to išsisukinėjo nu
duodamas, būk kongresas užimtas svarbes
niais reikalais. Jei prohibicija nėra svarbus 
reikalas, tai ko demokratai dar ir sielojasi 
už jos atšaukimų. Jei demokratų partija do 

rinkinių pateks į krašto valdžių, reikia laukti, 
kad jie ir tada turės daug svarbesniųjų rei
kalų už prohibicijos klausimų.

Tik vienas demokratų partijos pasiryži
mas, jei tik jis yra širdingas, yra labai, gra
žus. Partija pageidauja, kad prohibicijos 
klausimas būtų grųžintas atskirų valstybių 
nuožiūrai, ir kad federalė vyriausybė tuc 
klausimu nė kokiu būdu nesikištų į valstybių 
vidaus reikalus. Tačiau ir šis klausimas vra 
glaudžiai surištas su priedo atšaukimu. Jei 
priedas nebus atšauktas, jei atšaukimo vals
tybės nepripažins, tai prohibicija ir toliau 
pasiliks krašto vyriausybės nuožiūroje.

zervai dedami, turi būti svei-1 reiškia nervotumų. Be abejo- 
kutėliai neapipuvę. Sudėjus nės, nervotumas yra prieža- 
prezervus į, indus, reik gerai stimi ir riemens griaužimo.
užkimšti, kad oras į vidų ne
įeitų, ir taip užkimštus į ver
dantį vandenį įstatyti ir tru
putį pavirinti; mat tuo būdu 
karštis užmuša bakterijas ir 
prezervai negali gesti. Drus
ka ir actas taip pat neleidžia 
bakterijoms veistis.

Zinko nuodai prezervuose 
atsiranda, jei indai yra gal
vanizuoti. Zinko metalas tirp
sta acte, druskoje ir net karš
tame vandenyje. Užtai labai 
pavojinga dėti prezervus į in
dus, kurie yra baltinti zinku 
(galvanizuoti). Šeimininkės ne 
privalo pirkti stiklinių indų 
,(glass jars) jei jų dangčiai 
yra iš zinko. Geriausia varto
ti giriai stiklinius indus su 
stikliniais dangčiais ir gumi
nėmis rinkėmis. Zinko nuodai

Nervuoti žmonės net dažnai 
valgyt nemoka, už tat jų skil
vis gerai maisto nesuvirškina. 
Tamstai patarčiau:

1) Pagvdyk vidurių užkietė
jimų.

2) Valgyk palengva, kram
tyk gerai, valgant skaityk juo
kingus ir linksmus straipsne
lius. Kas daugiau juokias ir 
mažiau rūpinas, to viduriai y- 
ra geresni. Kai valgai, užmiršk 
visus “svieto marnaščius.”

3) Žiūrėk kad dantys būtų 
sveiki ir švarūs. Su sveikais 
dantimis geriau galėsi maistų 
sukramtyti.

4) Po kiekvieno valgio, už 
valandos išgerk stiklų van
dens.

5) Valgyk paprastus val
gius, saugokis aštrių ir šun

ti.
ATSAKYMAS M. D. V. —

Dalinai citrininė rūkštis žmo
gų liesina. Oranžai ir citrina 
nutukusiems asmenims patar
tina valgyti.

ATSAKYMAS ST. K. —
Tamstos kaimynas tikrų tiesų 
pasakė. Kava vaikams nesvei
ka, nes dilgina nervus. Ge
riantieji kavų vaikai yra labai 
jautrūs, pikčiurnos, nenaudos 
ir užaugę negali būt sveiki.

ATSAKYMAS V. L. —
Šune taukai nėra vaistai, nei 
nuodai. Amerikoje tūli indė
nai, taipgi ir Magindanao fi
lipiniečiai, valgo šunienų ly
giai kaip kad lietuviai mėgs- rys elektriškas. Tyrinėjant pa

ziie-
vės nuluptos, kol ji pati nėra 
nusimovusi.

X Šiomis dienomis vienas 
Londono knygų mėgėjas nu
pirko už J,300,000 litų Šven
tąjį Raštų, išspausdintų paties 
spaudos išradėjo Jono Guten- 
bergo, 1435 metais, Maiuco 
mieste, Vokietijoj, šio Švento
jo Rašto leidimo visame pa
sauly yra žinoma tik 41. kny
ga.

X Pasaulis nusiginkluoda
mas išleidžia apsigink lavini o 
reikalams kasmet 2,547 mili
jonų dolerių.

'X Yra tokių žuvų, kurios 
gali paleisti elektros srovę. Jš 
mūsų žuvų tik vienas ungu-

ta valgyti kiaulienų.

ATSAKYMAS M. P. — Ne
tiesa. Įvėrimas auskarų į au-

sirodė, kad elektrinių žuvų 
smegenų molekulės lygiai taip 
pat sutvarkytos, kaip elektros

sis girdėjimo nepagerina ir,baterijos dalys.

A. Valančius — L. Vyčių centro; kun. dr. 
J. Navickas — šv. Marijos lietuvių ko
legijos ir “Laivo”; kun. Česna iš Sioux 
City, Iowa; kun. pral. J. Miliauskas — 
Nukryžiuoto Viešpaties Jėzaus Seserį} 
vienuolijos; kun. J. Mačiulionis — Mari
jonų kongregacijas ir Chicagos Federa
cijos apskrities; J. Bulevičius — L. Vy
čių 11 kp.; kun. S. Cepanonis — šv. Petro 
ir Povilo par.; taip pat Federacijos sky
riaus Homesteadef kun. J. Balkūnas — 
Didžiojo New Yorko Federacijos apskri
ties; stud. J. Kriščiūnas — Lietuvos stu
dentų ateitininkų.

Sveikinimai telegramomis ir laiškais:
Washipgton, D. C.

Rev. Magnus J. Katenaa,
Conventlon Uthuanian Cathollc Fed. ar America, 
Ptttsburgh, Penn.

I am (leeply grateful for your etpresslon of 
devotion and loyaity to Hoiy Fathor and bless all 
in . His August namo.

Arehblsliop Fumasoni

Kilnus geradariai, 1932 metų kongresą svei
kiname. Jums Ir Jūsų geriems sumanymams linki
me pilnos Dievo palaimos.

Sv. Kazimiero Seserys

«
NuoSirdžlal sveikiname Federaciją ir tinkline

didžiausio pasisekimo kongresui, katalikų veikimo 
reikaluose.

Jčmmis Nukryžiuoto Seserys

Sveikiname visa Širdimi Federacijos kongreso 
vadus, svečius ir visus gerbiamuosius kongreso da
lyvius. Linkime geriausiu Dievo malonių kongreso 
darbuotei.

Kunigai: Lictiivnikas, Mcndclis, Dubinskas
(Bus daugiau)

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Svertasis Benediktas
“Ut in omnibus glorificetur Deus.” 
“Dievas tebūnie garbinamas visuo
se daiktuose.”

Iv. Benediktas. 
(Tęsinys)

Iš vienos pusės matosi šitokia ins
kripcija:

Quisqais es, ingredere et Benedioti 
oorpus honora Gerda hundli, flex poplite, 
mente pia.

Iš kitos pusės skaitosi inskripcija to
kia: '.. ' .

Aede sub celebri Scholastica virgo 
ųuiescit. Quam tibi futuram solicitate 
prece.

Šv. Benediktas buvo pagarsėjęs ne 
tik šventuoju gyvenimu, įvykinęs daug 
stebuklų, bet ir regulomis, kurias parašė 
savo broliams vienuoliams. Tose regulose 
talpinasi aštrumo sujungimas su malonu
mu, išmintimi ir meile. Popiežiai ir San- 
tarvbos išreiškė, kad Šv. Benedikto regu
los buvo rašomos per ypatingų Šv. Dva
sios įkvėpimų. ,

Šv. Benediktas yra vadinamas nuo
lankumo bei nusižeminimo Daktaras. TasK
didis teisdarys buvo tylos mylėtojas. Tuš
čių žodžių jis negalėdavo pakęsti vienuo-> 
lyne. Jis išsitikrino, kad “tinginystė yra' 
sielos priešininkas.” Dėlto savo pasekė
jus mokė, kaip arti laukus, naikinti pikt
žoles ir tyrinti širdis. Ir vienuolynams jis 
paliko obalsį: Orą et labora! — Melskis ir 
dirbk!” šv. Benedikto dvasia yra maldos 
ir Dievo meilės dvasia, taip pat ir paklus
numo, nuolankumo, tylos, atgailos ir dar
bo dvasia. Kur tik toji dvasia buvo iš-

■. ■ K
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laikyta, ten klestėjo Benediktinų vienuo
lynai.

Šv. Benediktui mirus, jo darbai bai
gėsi, betgi jo dvasia turėjo gyventi. Jo 
dorybių kvapas išsiplatino po visų pasaulį 
ir daugelį patraukė į kilnesnį gyvenimą. 
Per savo pasekėjas jis buvo Tikėjimo pla
tintojas ir tapo daugelio šventųjų tėvas.

Viduramžiuose Benediktinų Ordenas 
gražiai gyvavo; tuo laiku priskaitoma 
35,000 vienuolynų. Benediktinų Ordenas 
Katalikų Bažnyčiai davė 28 Popiežius, per 
200 kardinolų, 1,600 arkivyskupų ir 4,000 
vyskupų, o šventųjų per 57,000.

Atsižvelgiant į tų viskų, reikalinga 
tarti, jog Dievo Apvaizda rėdė ištikimo 
ir mylimo savo tarno — Šv. Benedikto— 
visus troškimus ir maldas, per kurias gy
venime jis vien troško, kad viskame Die
vas būtų garbinamas. Ir, šiandien, mato
me, jog Dievas palaimino didingus ir kil
niuosius jo norus ir užsimojimus. “Ir Die
vas tebūnie garbinamas visuose daiktuo
se.”

į (Pabaiga)

I
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Į vo narių nepamiršta. Nariui

DETROITO ŽINIOS
•mirus, užprašoma mišios.

Smagu pažymėti, kad drau
gijoje randasi daug narių, ku-

ŠI Į VASARI LIETUVOE gi. Paukštiena, galvijiena Lie
tuvoje pusdykiai. Didžiųjų val
stybių Vokietijos, Rusijos ka
valerijos sumažinimas, auto-

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W. 

Telefonas Lafayette 1298

Štai jau kelintų kartų perisų pašportų ir daiktų patikri-
rie įlarhoiasi lietnviSkoia dva- *olimasias ankstuosius nimą atliko per kelias minu-1 mobi,iaa ir traktorius vis pla.

. . . J, . . .' : kalnus, tamsiuosius miSkus, j tas, čia jau vagone. Prie to, | {įau ;v(,dant įau ir arkliu au.Šioje, tautos ir bažnyčios la- .. . . , , , . . . ... Įciau iveuain, jau ir uranų aus
(gražiuosius miestus, per ke-ibe abejones, pnvede ne tiek ginimas nebeapsimoka. Linų ir

ŽINIOS IK NAUJIENOS

Pas žentų A. Valūnų sve-

reikalais). Bažnyčia buvo ge
dulu išpuošta ir pilna žmonių. 
Tų pačių dienų ir kitose dve-

bui. Be to, draugija kas pir
mų penktadienį kiekvieno mė
nesio užprašo mišias visų na
rių intencija.

Ši draugija Detroite Šv. Ju
rgio parap. turėtų būti skait

lius kraštus — karalystes 
skrieju Lietuvon. Skubu aš 
Lietuvon. Gražūs, turtingi kra
štai — Prancūzija, Belgija, jos gilumų.

keleiviai lietuviai, kiek svetim
taučiai, važiuojantieji per Lie- 
tuvų į Latviją, ar net į Rusi-

Vokietija, — tik pro traukinio 
langų telieka pastebėti. Ne

čiavosi veikėjas K. Daunoras jose bažnyčiose buvo laikoma • klausyti: vyras> Joteris ir ? manęs nei

su žmona. P-nas K. Daunora s, 
gyvendamas Detroite, yra da
ug veikęs katalikų tarpe; gy
vendamas Custer, Mieli., lie
tuvių farmerių kolonijoj, taip 
par darbuojasi kiek galėda
mas: eina rast. pareigas šv. 
Antano dr-jos. Custer, Mieli.

po trejas mišias. Gražų pamo- j j

kslų pasakė kun. V. Masevi- 
čius. Dideliame nuliūdime pa
liko jaunų žmonų Onų, sūnelį 
Jurgutį (7 metų), dukrelę A- 
lėsę (18 mėn). Gražiai sugy
veno su žmona. Laikė biznį 
(bučernę ir grosemę). Su žmo

Susirinkimai draugijos lai
komi, kiekvienų pirmų sekma
dienį mėnesio, mokyklos sve
tainėj.

Narė Abišalienė jau senai 
kaip serga.

vtu‘ sis, išpuoštasis Paryžius, nei 
i rimtasis Berlynas, nei Koel- 
no bei Karaliaučiaus menas 
ir istorija. Skubu Lietuvon.

Štai, ir Eitkūnai. Tai nedi
delis Prūsų miestelis prie Lie
tuvos sienos. Trumpai čia trau 
kinys sustoja. Nebereik su dai

Kelios* minutos, ir jau va
žiuojame Lietuvos gariniu 
traukiniu. Jau lietuvių mašini-

sėmenų kainos keliais pasta
raisiais krizio metais taip bu
vo žemos, kad jau ir linų ma. 
ža Lietuvoje besėjama; tik sa 
.vo reikalams: aliejui, audinia
ms.

Už tat Lietuvoje išsivystė
štai, konduktoriai. Virbaliuje j naujos ūkininkystės šakos: pie 
prikabinta net keli Lietuvos , nininkystė ir kiaulių ūkis. Lie- 
vagonai, kurie nuo vokiškųjų tuv°je daugiau laikoma pieni- 
skiriasi tik lietuviškais užra- n£U karvių ir jos nebeganoma 
šais. Mandagūs, tvarkingi Lie- P° dykų pūdomų. Karvės —

Lietuviai neturi savo parapi- nėmis labai draugiškai elgėsi, 
jos, tat 85 šeimynos priklau-, Paliko dar gyvus tėvelius ir 
so Šv. Marijos parap., Custer,: brolį. Tėvai -ypač jaučia dide- 
Mich. Yra Šv. Antano dr-ja, jlį skausmų, nes nuo jaunų die- 
SLRKA kp., Moterų šv. Ra- nų daug rūpesčio dėjo, kad a. 
žančiaus dr-ja. Visos neblogai a. Juozui davus geresnį gyve- 
gyvuoja. Kita parapija ran-įnimų. Bet liga ir mirtis vis-

kų nugalėjo.

A. a. Juozas buvo pilnas 
sveiko jumoro. Jis savo špo
sais daug sykių publikų yra 
prijuokinęs; mėgo vaidinti, y- 
pač, komedijos jam sekėsi. Tat

tačiau į jr nenuostabu, kad didelė mi- 
geraisjnia žmonių dalyvavo laidotu

vėse. Buvo atvykęs žentas A. 
Kačinskas su šeimyna, švoge- 
ris Juozas Rudalis su žmonal i

iš Hart, Mich., ūkininkai A. 
Norus su šeimyna, J. Norus 
su žmona ir N. Gustaitienė iš 
Indiana Harbor, Ind. ir A.

gerųjų

Nariai Vaiškevičiai, buvo iš 
vykę į pranciškiečių seserų 
vienuolynų, Pittsburgli, Pa., 
kad dalyvauti jų dukrelės, Ma 
rytės veliono uždėjimo iškil
mėse, kuris įvyko šį mėn.

Narė Agota Dzenkauskienė 
su sūnum Jonu ir dukterim 
Uršule (Naujokiene) taip pat 
buvo (kiek anksčiau) Pittsbu- 
rglie, kur aplankė kitų Dzen- 
kauskienės dukrelę, seserį M. 
Agothų, viršininkę.

Uršulė Zareckienė nekant
riai laukia rugsėjo 10 d., nes

ktais trankytis į stotį muiti
nės patikrinimui, kaip kad' ke
li metai atgal vokiečiai reika
laudavo. Visi formalumai at
liekama traukinyje.

Sujuda traukinys... Minuta 
važiavimo ir... jau Lietuvoje!

Taip, tai — tėvynė, numy
lėtoji šalis, kurių mūsų protė
viai nuo atėjūnų plėšikų tiek 
amžių savo krūtinėmis gynė, 
kad neišnyktų, neišsiblaškytų 
lietuvių tauta, kad mums pa
likti tėvynę...

tuvos valdininkai Virbaliuje. 
Neprasti nei traukinio patar
nautojai. Bet mane ypač įdo
mina Lietuvos gamta. Tat, ne
nukreipiu akių nuo lango. Su
domina pralekiantis garnys, 
suaidi gegutės balsas, gi vytu
rėliai visų laikų abiem trau
kinio šonais taip linksmai čiu
rlena, tik klausyk, tik gerėki s.

Bet kur-gi tas apdainuota
sis, tiek apkalbėtas Lietuvos 
piemenėlis? Vokietijoje matė
me didžiausias galvijų kaime
nes, gi pervažiavus Lietuvos

krinių runkelių auginimas te
galimas ūkininkams ar gyve
nantiems, arba prie gerų’ ple
ntų, ar geležinkelių, netoli Ma
rijampolės fabriko. Zanavykai 
runkelių dėl'neišvažiuojamų 
tenai rudenyje kelių negali au
ginti. I

Užsikalbėjau apie Lietu
vos ūkį, nei nepatėmijau kaip 
greitasis Lietuvos traukinys 
pravažiavo ne tik didžiųjų, nau 
jų Vilkaviškio stotį, bet ir ke- 
lėtų naujų, smulkių stočių ir 
sudundėjo ant geležinio Nemu
no tilto. Štai ir Kaunas — re
spublikos laikinoji sostinė. Lai 
kas lipti iš traukinio. Tat, li
gi kitam sykiui.

Kum. Jonas J. Jakaitisdabar Lietuvos žemdirbio pa
jamos. Jos maitinamos gerai, 
rišamos į dobilienas, net į ne
pjautus dobilus. Karvių maiti- X Nesenai ispanų chemikas 
nimui užsodinama dideli lau- T*011 Blesco pagamino iš cuk-
kai runkelių, morkų ar gruč- 
kų.

Patį pienų Lietuvos ūkinin
kai neturi kur parduoti, nes 
Lietuvoje nėra miestų. Bet kas 
rytas ūkininkai pila pienų į 
didelius kenus, veža ar naš
čiais neša į kaimo punktus, 
kur atskiriama grietinė dirbi
mui sviesto ir sūrių. Ir dabar

sienų-tik po keletu karvučių i Lietuvoje išdirbama daug svie 
tematyti priraišiota laukuose. sto ir Įvairių prašmatnių rie-

Lietuvos stotis vokiečių pa- I Išskirstymas Lietuvos dva-i

dasi toliau.
K. Daunoro pasakojimu, lie

tuviai farmeriai mažai užsii
ma politika. Daugiausia žiūri 
savo reikalų.

Laikams pablogėjus ir spau 
dos darbas atsilikęs, 
visgi randasi žmonių 
norais, kurie remia
spaudų. Kiek žinoma, “Drau
go” žinių rinkėjas rengiasi šį 
rudenį vyllti į Michigano lie
tuvių fanrerių kolonijų. Tada 
bus galima plačiau susipažinti 
su farmerių veikimu ir pasi
dalinti žiniomis su visais dėt- į Vaivodienė iš Lake County, 
roitiečiais.

tų dienų jos sūnų Pranų šven- balius, nors vietiniai žmonės
sienvje oficijaliai rašoma Vir- irų į mažus sklypus bei išskir-

tins į klierikus Saldžiausios (Kybartais vadina. Mat, pati 
Širdies seminarijoj, Detroit, stotis yra Kybartų kaime, Vi-
Mich.

Agota Dzenkauskienė, 6415 
Seminole Avė., Detroit, Mich., 
prašo “Draugo” skaitytojų

bių sūrių, panašių į Šveicari
jos ar Olandijos sūrius. 

Kiaulininkystė Lietuvoje ar-

rinių nendrių labai gerų vy
nų, kurio skonis ypatingai ma
lonus. Toks vyno gaminimo 
būdas labai pigus.

X Tyruose — Amerikoj h 
Afrikoj — auga medžiai, ku
rie turi didelius geriamojo va
ndens sandėlius paslėptus žie
duose ar lapuose. Ištroškęs ke 
leivis turi tik mokėti tuos me
džius pažinti.

X Indijoj kai kurie medžiai 
turi valgomus žiedus. Vienas 
malina medis duoda lig 200

ba kaip jų lietuviai dabar va-1 kilogramų valgomų žiedų, la

rbaliaus-gi miestelis tuoj už

Feliksas Stankus, praėjusį 
pavasarį su žmona išvykęs Į 
Lietuvų, štai kokį laiškų rašo 
iš gimtinės šalelės. Rašo: gy
vename pas brolį Dzūkijoj. ’ 
Mano užsiėmimas — žuvavi- 
mks. Ir sekasi. Liuosu laiku 
praleidžiu vaikščiodamas po 
gražias girias, padedu broliui 
dirbti ūkio darbus. •
“Kaip maniau, kad kokį už

siėmimų Lietuvoje pradėti, tai 
nėra ko apie tai ir svajoti, nes 
čia visi ponai, ir jei per klai
dų pavadini tamsta, tai labai 
užsigauna, kodėl ponu nepa
vadinai; ko magesnis ponas, 
to aukščiau nosį riečia. Ir 
jiems čia nieko netrūksta. 
Kaip parvažiavau į Lietuvų, 
tai ir durys neužsidarė: visi 
bėgo prašyti pagalbos, nors 
trumpam laikui ir sakė mokės 
tokį nuošimtį, kokio prašysiu.

Mich. Laidotuves gražiai tva- pranešti apie > bro1!

. rkė grab. Chas. Stepanauskas. I arv.m,7>. Kaztaiera iIakaa'

vičių, kuris seniau gyveno Mt. 
Rūgs 4 d. didžiausias pik- Carme1’ Pa' ir West Virginia.

nikas yra rengiamas Šv. An
tano parap. ir L. Vyčių 102 
kp., Beechnut darže. Rengėjai! 
kviečia visus dalyvauti. Pik-j 
nike žada būti svečių iš kitų I 
miestų. Bus proga su visais i 
pasimatyti, pasikalbėti.

Yra apie 53 metų amžiaus.
O. A.

SVEČIAI

Rūgs. 4 d., Birutės darže 
rengia piknikų net kelios dr- 
jos ir kuopos ir kviečia det- 
roitiečius atsilankyti ir links
mai laikų praleisti.

Pas pp. Znotinus lankėsi 
svečiai pp. Usiai su dviem sū- 
nais iš So. Boston, Mass.

Ponai Usiai su savo sūne
liais šių vasarų aplankė savo 
gimtinę Lietuvų. Apvažinėjo 
visas žymesnes vietas: Palan- 

Įgų, Kaunu, Burštono kurortų 
j ir kitur.

IŠVAŽIAVO LIETUVON

Susilpnėjus mieste darbams, 
mūsų tautiečiai pradėjo vyk-

stymas kaimų, be abejo, daug 
prisidėjo prie panaikinimo di
dingo vaizdo. Bet kur gi tur
tingų palei geležinkelį gyve- 

Kybartų. Didelė ir imponuo- jnančių ūkininkų bandos?
jauti Virbaliaus stotis - dar j Sužinojorae> kad Lietuvos 
rusų statyta, bet jau lietuvi, ■ piemenėlig jau į isto.
atnaujinta Diktokas ir gražus rij Jau maža iemenė|i be. 
Kybartų—Virbaliaus mieste- ,iko LietuTOje. Lietuvoje įve.
lis. Tačiau nėra laiko įis at- j • ,- -i i • •. ... t . j o a-v <jus priverstinų vaikų mokini-
lankyti. Net stoties ruimingo- • -i- • .. ., . K mų, piemenėliai sugarmėjo i
j e valgomoje nėra kada už-

dina “bekonų auginimas” ir 
gi smarkiai praplitęs. Įvesta 
Lietuvoje nauja kiaulių veis
lė — anglų jorkshirai. Tai rie
stasnukės, trumpakojės kiau
lės. Daug Lietuvos maisto iš
vežama j Angliju. Bet kiauli
ninkystė ir po karo pakilęs 
kiaušinių ūkis Lietuvoje ima 
kristi. Kaltas, rodos, pasauli
nis krizis.

Naujai Lietuvoje kįlanti že
mdirbystės šaka — tai cukri-

bai riebių, maistingų, saldžių, 
iš kurių galima virti alkolinj 
gėrimų.

mokyklas ir gimnazijas. Be to,
naujos ūkininkavimo sąlygos.

Net nustebau! To ko nebu- įjau kiek atmainė žemdirbystės Į
vo Lietuvoje seniau atsilan- vaizdų. Jau retai kur Lietu- . ... . . ,, ,ii,-, • » , . y . , imu runkelių auginimas. Mat,kant, tiek prieš karų, tiek po voje pamatysi zųsis ganant, i_. , . . I - , .• „i ji • • t • j • • * i i • v .Lietuvoje įsteigtas cukraus inkaro, dabar jau ir Lietuvoje , maža belaikoma avių, mažiau ... * . , .

trukti.

LIIHUANIAN RAKINO
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pri.statom į vi
sas miesto dalis ir į Hąm 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

įvesta, būtent, su visais daik- ( priaugančių galvijų. Jau retas 
tais ir pašportais jau neberei- -kuris Zanavykijos ūkininkas 
kia rabantuotis iš vagonų j į augina linų. Nedaug jau be- 
stotį ir keletu valandų gaišuo- matysi kumeliukų. Kodėl? Ne- 
ti, nes Lietuvos valdininkai vi- apsimoka. Mėsa Lietuvoje pi-

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

brikas, tat, nauja progh ūki
ninkui gauti litas. Tačiau, cu- 4628 — 25th ST.

Euclid 4530
-------------------PAUL MOLIS

Notary Public
Visokios apdraudos, laivakorčių, 

pinigų siuntimo, namų ir farmų 
pardivlmo Ir mainymo.

AGENTŪRA
1730 — 24th ST., DETROIT 

Tel. Lafayette 1545

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVIGK
ATTORNEY AT LAW

Mortgrage Bond Buildlng
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

BALSAS BALANDĖLES, juodais odos aptaisais (labai pa
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50

JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 

pas p. Ūsienės sesutę ir švo- PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonajs lapų 
kraštais, kaina ............................................................. $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais* labai gerais odos aptaisais 
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50

Sugrįžę svečiai iš Lietuvos 
į Bostonų, po savaitės laiko 
poilsio, aplankė ir mūsų ko
lonijų, Detroitu, apsistodami

ti į senųjų tėvynę Lietuvų, gėrį Znotinus. Svečius atlan- 
kur pragyvenimas pigesnis. Iš kė daugelis 'Detroito lietuvių. 
P. Molio agentūros sužinojau, Visi teiravosi apie Lietuvų, o

’ B6* tiek tų pinigų parsri e- jOg praėjusį mėnesį išvyko į pp Usiai daug kų apie įų pa- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la- 
žiau, kad jok., paskolų nega-, Lietuvą sekantieji detroitFe-1 pasakojo. Be to, svečiai al
iejau duoti, arbanis pagere- ,-.įaį: Petras Ungeris, Julius lankė ir kitas lietuvių šeimv-
jus, manau grįžti į Amerikų. 
parašyk, kaip viskas po Det
roitu. ’ ’

Feliksas Stankus, gyvenda
mas Detroite, jaunose dieno
se daug veikė su jaunimu, y- 
pač. darbavos rengiant vaka
rus.

A. a. Juozas Norus (Noru- 
ševičius) 30 metų, po sunkios 
ilgos ligos mirė rugp. 20 d.,
Ford’o ligoninėje. Iškilmingai 
iš Šv. Jurgio bažnyčios palai
dotas rugp. 24 d., Mt. Olivet 
kapinėje, šv. Jurgio bažnyčio
je buvo laikomos trejos mišios 
kun. V. Masevičiui vadovau
jant; kiti kunigai buvo sve
timtaučiai (nes kun. J. B. Či- 
žauskas buvo išvažiavęs į Pit-
tsburgh, Pa. Federacijos kon- Ši draugija nėra pašelpin>, 
gresų ir seserų pranciškiečių neturi nei pomirtinės. Bet sa-

Bukis (per Kanadų į lenkais nas, kaip pp. Naujokus ir pp._ v* x • • TT’l • • \ j rružimtųjų Vilniju), Petras Ka Aukščiūnus. Daug Aukščiū-
činskas, Povilas Bugenis, Ba- nams papasakojo apie Aukš
lys Zubavičius su žmona Gra-|čiūnienės sesutę, kurių sutiko 
šildą ir sunum Baliu, Jonns j Birštono kurorte ir porų sa- 
Dedinas, Mykolas Smigelskas • vaičių sykiu gyveno.
su žmona Albina, Baltrus Pu-1
ronas.

Pp. Smigelskai tikisi veikiai 
atgal grįžti; kiti visi išvyko 
su minčia pasilikti Lietuvoje. I

Lietuvos kaimų svečiai nei 
gyrė, nei peikė. Bet paliko su
žavėti Lietuvos Palanga ir 
Birštonu.

Visus juos aprūpino paspor- i ' Usiai ™ 8avim buv0 at' 
tais ir kitais kelionei reikalin-1 pivež« dar vien» Bo9tono 1ia- 
gaiš dokumentais lietuvis a-ituvi' Vlsi žymesnes
gentas P. Molis. i Detroito vietas, grįžo Bosto-

nan.
SALDŽ. &IDRIES DR-JOS
VEIKIMAS 8V. JURGIO 

PARAPIJOJ

Detroitietė

X Šiuo metu visame pasau
ly auksinių pinigų apyvartoj 
yra apie 12 milijardų dolerių 
sumai.

pų kraštais, kaina ........................................ ........ . . 75c
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos.

su sagutėmis, kaina .............................................. $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina........ $1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kaina ................... $1.25

KANT1ČKOS, jnod. apt. Tilžės spauda ........................ $1.75
MELSKIMĖS, juodais odos apt (nedidelė) paauk, lapų $1.75 
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

(Tilžės), kaina ....................................................... $1.50
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.........75c.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato.

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rtfnd kraštais $2.25 
ANIOLAS SARGAS, jnod. odos apt., labai gražioR, nedide

lės knygeles, kaina ............................................... $1.50
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

“DRAUGAS” PUBLISHING GOMPANY
034 SOUTH OAKLEY AVENUI, OHIOAGO, ILL

HOGARTH 1531

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakaro 
Seredomis: 10 Iki 12-tos dieną,

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT. MICH.

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

I . DR. J. B. RYDZAUSKAS
= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: ElektrosS Lempas, Artiflcialiftką Saulės Šviesą. Dlathermlą, Sinusoidal Ir 1.1.
= Bandau kraują. Slapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
S Speclallikiimas: Ligos moterų ly ll»o« vkhirlų, nervų Ir re-(imatl7.mo. 
= Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
| 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną, ir naktĮ: ART/INGTON 26 8 3
. ............................................
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J. E. MARTENSON GO
9336 W. FORT STREET

VINEWOOD 1-4560
PAMINKI,V lATURRYSTfc

Parduodam visokius Pamiklus ant ka
pinių statyti. Patamaujam greitai. Žema 
kaina. Klauskite platesnių žinių:

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vlnewood 1-6677 Detroit, Mich.

I
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MM, III.

Žinios
+ Praėjusį šefctad.,-rugp. 27 

d. Š. Š. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčioj, kleb. kun. A. An
driušis, surišo moterystės ry
šiu Stanislovų Valiulį su Ju
lija Eytalyle. Jaunavedžiai y- 
ra geri parapijos ir katalik. 
dr-jų veikėjai.

Daug laimės jaunai porelei!
+ Rugp. 27 d. Šv. Antano 

ligoninėje pasimirė lietuvis 
Juozapas Smith’as, C6 metų 
amžiaus, gyvenęs 2813 Cannon 
St. Rugp. 30- d., 9 vai. ryto 
Šv. Stanislovo (lenkų) bažny
čioje atlaikyta gedulingos pa
maldos už velionio sielų ir pa
laidotas Šv. Marijos kapuose.

-Į- Rugp. 28 d. parap. salėj 
įvyko lietuviška draugiška va
karienė. Vakarienė susidėjo iš 
kilbasų ir kopūstų. Tas atsi
lankiusiems, kurių buvo pilna 
svetainė, labai p>atiko. Per va
karienę p-lė V. Deltuvaitė pa
skambino pianu keletu muzi
kos gabalėlių, o J. Paškevi
čius pasakė monologų. Į sta
lus patarnavo Ad. Misiūnaitė, 
K. Noreikaitė, O. Karveliūtė 
ir kit. Virtuvėj valgius gami
no Moterų S-gos narės, vado
vaujant p. Njbujūriitenei. Prie

r»'{
bato uoliai darbavosi pp. Mi
sevičienė ir Mogolienė.

P. Karvelis labai daug pa
sidarbavo tikietų pardavime 
ir aukų surinkime vakarienei.

Vakarienės vedėju buvo M. 
Sautela.

Visiems prisidėjusiems prie 
vakarienės surengimo, auko
mis, darbu ir dalyvavimu a-
čiū.
rėk 3 pusi. Po vakarienės visi 
linksmai pasišoko.

+ Sodalieijos pirm. ir choro 
vicepirin. M. Bagdonaitė išvy
ko vienai savaitei į Chicagų 
atostogoms. Linksmų atosto
gų!

+ Sako, kad darbai lyg ir 
gerėja. Viena, kita dirbtuvė 
pašaukia darban savo atleis
tuosius darbininkus. Visi taip 
nekantriai laukia laikų pagė
rę jant.

+ Parap choras, net du sy
kiu į savaitę laiko savo pra- 
tvlias: antradieniais ir ketvir-

Ujinskienė nuoširdžiai darbuo
... A »• ,. • - iasb paruoštų svečiamsrapijai svetimtaučių biznierių , . . : .

t? * u. skanių valgių. \ yrai pasiskir-

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

jui + + +
(TRIPIE RIUS)

sutfjLny
Nedyval, kad milijonai mė

gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti. atsipiautl, virti sų Juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nts nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas AJmeriean Medical As- 
sorlstlon. I’žslpelnlja aukštą, 
maitingumo ratą pilus, pilus, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocernlnko šiandien.

KRAFT
\/elveetq

tadieniais. Mat, nori tinkamai 
prisirengti rūgs. m. 18 d. į- 
vykstančiam jaunimo koncer- 
tui-vakarui. šalia to, choro ar- 
tistai-mėgėjai ruošia komedi
jų ‘Brangusai Pabučiavimas.’

+ Jau Šv. Kazimiero sese
rys — parap. mokykloj moky
tojos, sugrįžo Roekfordan ir 
ruošiasi mokyklos atidarymui, 
kas įvyks antradienį po (La- 
bor Day).

+ Ateinantį sekm., rūgs. m. 
4 d., ŠŠ. Petro ir Povilo baž
nyčioj 10 vai. ryte iškilmingo
mis Šv. Mišiomis klebonas 
kun. A. Andriušis suriš mote
rystės ryšiu Sofijų Grubelytę 
su Stanislovu Kalinowskiu.

+ L. Vyčių basebolo tymas 
ateinantį sekm., rūgs. 4 d. 
Black Hawk Parke žais su L. 
Vyčiais iš Marąuette Park, 
Chicago, Ilk, o pirmadienį (La 
bor Day) Legiono Stadiume, 
Kišhwaukee St. susitiks su P. 
N. A. (lenkais). Žaidimas sta
diume prasidės lt) vai. ryto.

R—is.

SO. OMAHA, NEB.
Bazaras baigiasi

Jau artinasi bazaro pabai
ga. Žmonėd labai puikiai dar- 
buojasi. Ponia E. Gražis par
davė tikietų už $42. Ponia Pa- 
linskienė taip pat pardavė da
ug tikietų dėl daiktų savo ra
nkų darbo. P. Zikienė daug 
tikietų išpardavė dėl laikro
džio, o p. Krikščiūnienė dėl 
100 svarų cukraus. Kiti dar 
smarkiai pardavinėja tikietus 
dėl kitų dalykų, kurie bus iš-

jonais “in corpore.” Iš Chi- 
cagos kun. Albavičius, kun. 
Paškauskas, kun Linkus, kun. 
Gasiūnas, kun. Urba, p. Šimu
tis, “Draugo” red., p$ Nekra
šas su visa Peoples Purniture 
Co., p. Budrikas su visu šta
bu, Miliauskas su gardžia du
onele, Pankauskas su saldai
niais ir daug, daug kitų gar
bingų svečių.

Iš Gary kun. J. Martis su 
savo parapijonais “in corpo- 

leisti bazaro pabaigoje. į re.” Iš Kankakee Birai, Za-
Dideles dovanos !liukai ir kiti svečiai.

Pirma dbvana yra radijo Kknike geriausias or- 
$150 vertės. Antra dovana mo- kestras „ .
ten, rankinis laikrodis $75 ve-inskien5 Bu
rtės. Trečia dovana kauras . • _ „ .. . - . ...„ , . anene, Gužiene,, Baleikiene ir(karpetas) $o0 vertes, visos
beveik dovanos yra mūsų pa-

dovanotos. Be mūsų broliij lie
tuvių į bazarų ateina daug ir 
svetimtaučių. Matote, lietuviai
juos sukviečia, kad svkiu pasi-, „.
, v - . . ciams patarnavus, žodžiu, vi-dziaugus ir parėmus parapi- ... f
jos reikalus. 181 lauklame toa Piknik°

Atvažiuoja iš kitur l!68’ kurl raflslJ P8™^0-^ bus 
t, ji- v 'istorinė.Pas mus darbai neprasčiau-1

šiai eina sulyginus su kitais I Pranešėjas
miestais. Dėl to daug šeimynų Į ■■ —----- -
atvažiuoja iš kitur ir apsigy
vena pas mus. Nesenai atva
žiavo Šukių šeimyna net iš Pa- 
terson, N. J. Žinoma jau dir- Į 
ba. Viena šeimyna atvažiavo • 
iš Detroito, kita iš Chicagos; j 
ieško darbo ir žada pas mus i 
pasilikti. Omaboje labai sma
gu ir sveika gyventi.

Tautietis

stę darbus laukia kaip karei
viai išsirikiavę tik žygiuoti į 
piknikų, kad ten tinkamai sve

BILLY’S uncle

DRAUGAS

INDIANA HARIOR, INO.
Paskutinis piknikas.

Šv. Pranciškaus parapija 
rengia įdominusį piknikų sek
madienį, rugsėjo 4 d., Kovals- 
kio darže, Burnbam ir Micbi- 
gan City Road, Calumet City, 
111. Šiame piknike dalyvaus 
visos parapijinės draugijos 
“in corpore” ir su dovanėlė- į 
mis, būtent: Šv. Pranciškaus: 
dr-ja — $10; Šv. Jono dr-ja—Į 
$10; LRKSA kuopa — $10; ( 
Vyčiai ir choras — $10; Šv. 
Onos dr-ja —• $25; Šv. Ražan- Į 
čiaus dr-ja — $35. I

Piknike Šv. Cecilijos choras 
dainuos įvairias daineles. Au
kštaitis K. Kučinskas kumš- 
čiuosis su dzūku Juozu Justi- 
naičiu. Kapsas S. Norkus im
sis su žemaičiu A. Mikalaus
ku.

Be to pasižadėjo piknike da 
lyvauti vietiniai ir apylinkių 
kolonijų svečiai: mūsų miesto 
majoras, Mr. 0*Connor, poli
cijos viršininkas, Mr. Makar, 
kontrolierius, Mr. Jaskas ir 
daug, daug kitų. Iš Ciceros Į 
kun. Vaičūnas su savo parapi-

WEST POLLMAN, ILL.
Trumpos žinelės

X Rugp». 28 d., parap. dar
že įvyko linksmas piknikėlis, 
kuris buvo surengtas ant grei
tųjų, bet puikiausiai pavyko.

Oras iš ryto buvo prastas, 
smarkiai lijo iki pusiaudienio, 
bet po pietų pasidarė gražus. 
Žmonių atsilankė daug. Dė
kingi esame svečiams: roselan 
diečiams ir tovvnoflakiečiams 
už atsilankymų į mūsų paren
gimus. Pelno parapijai pada
ryta $105.44. Noriu priminti, 
kad antras, gal jau šiais me
tais paskutinis, piknikas įvy
ks rugsėjo 11 d., taip pat par. 
naudai ir parapijos darže.

X Rugsėjo 3 d., parap. sa
lėj įvyksta šauni vakarienė su 
įvairiu programų. Vakarienę 
ruošia mūsų veikėjos sušelpr- 
mui klieriko Vinco Dauginčio. 
Rengėjos kviečia visus skait
lingai atsilankyti.

X Sužinojau, kad mūsų a- 
kademijos rėmėjų skyriaus 
veikėjos: Gudžiūnienė, Straz
dienė ir kitos rengiasi prie 
labai šaunaus vakarėlio, kuris 
įvyks spalių 2 d., Stefanijos 
Zubienės rezidencijoj. Mat, šie
met Šv. Kazimiero vienuolyr 
nas mini 25 metų jubilieju, 
ta proga darbščios mūsų rė1- 
mėjos pasiryžo įteikti 'gražių 
Šv. Kazimiero seselėms aukų.

!X Labdarių 10 kp. pilniau
siai prisiruošus prie centro iš
važiavimo, kuris bus Darbo 
Dienų, labdarių ūkyje. Girdė
jau, kad mūsų labdariai skait 
lingai vyks į minėtų pikniką 
ir turės savo “bagamažų” Į- 
vairių daiktų: gėrimų, valgių; 
net ir muzikantus. į

Rep.

CHICAGOJE
LABDARYBĖS IŠVAŽIA

VIMAS

Sekmadienį, rūgs. 4 d. įvyk
sta Labd. Sąjungos išvažiavi
mas jos pačios ūky. Tai pas
kutinis šiemet išvažiavimas. 
Dėl to proga visiems Chicagos 
lietuviams suvažiuoti ir gra- 

į žiai laikų praleisti ant tyro 
Į oro. Vieta yra graži ir visiems 
lengva privažiuoti * automobi-

Dainos Švente
Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų Ir Mokių bus prakalboa būtent: Lietuvos kon

sulo, p. A. Kalvaičio, Wi*oon«rln’o Senatoriaus, Gubernatoriaus Ir 
kitų. RENGIMO KOMITETAS

liais, busais ir trokais. Šįmet 
nemažai yra riešutų; kurie at
važiuos, turės malonumo pa
riešutauti.

Sportas
Piknike West Side vvrai

trauks virvę su North Side lhj No. 4 Tuo ke,iu važiuoU 
vyrais. Westsidiečius tvarkys |iki Ij(llllont Iw . pasuktį į 
referi-gerai žinomas biznio-;Siaur irLelnont keliu važiuoti
rius N. Karlavičia, o northsi- 
dieeius — žinomas veikėjas V. 
Strioga. Žiūrėsime, kuri kolo
nija išeis laimėtoja.

Bus ir kitokių žaidimų, — 
lenktynės, prakalbos, o graži 
muzika grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Visos labdarių kp. privalo 
dalyvauti tame išvažiavime ir 
surengti visokių biznelių, už
kandžių, lengvųjų gėrimų, kad 
galima būtų padaryti pelno.

Labdarių kp., kurios paėmė

19-to šimtmečio pabaigos ir 1932 metų mados

NAUJIENŲ pranešimai iš madų centrų apie naujas madas sako, jog 
cigareto forma valdys moderniškos panelės naujus rudens apval

kalus su pilno ilgio rankove, ypatingai išreiškiančia cigareto formą.
Kaip šis madų palyginimas parodo, pilno ilgio rankovė yra pripildyta 

kvolduotos medžiagos, kaip ir kito užvardinimo rankovė. Viktorijos 
laikų panelė, devyniolikto šimtmečio pabaigoje, didžiavosi su savo 
kumpine “leg o’mutton” rankove, o šį rudenį panelė Amerika atsiduos 
“dolman” rankovei, kuri ištikruiu vra nepilna, bet vis auganti balioninė 
rankovė.

Žinoma, keturiosdešimt metų atgal, kuomet “leg o’mutton” rankovė 
buvo taip visų priimta, cigaretai niekada nebūtų buvę pavartota sąryšyje 
su madomis. Lucky Strike cigaretai tuomet dar nebuvo išrasti, o žalias 
tabakas, vartotas tais laikais, buvo perdaug šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėms. Bet dabar, spraginimas, išimtinai I.ucky Strike 
valymo procesas, duoda Luckies lengvumą, kurio taip 1932 metų panelė 
Amerika pageidauja. Kadangi rūkymas šiandiena yra taip nuolatai 
vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visai naturališka, kad išsireiškimas, 
"cigareto forma”, būtų pavartota moderniškai tiesiai ir pilnai jaunystės 
formai, kuri yra rudens madų įkvėpimu.

Savo iškirpimu, “dolman” rankove leidžia madų išradėjams susiau
rinti juosmens linijas, prikemšant medžiaga rankovės viršų priešakyje ir 
užpakalyje. Sis duoda astuonių colių platumo priešakį ir užpakalį, ir 
nuteikia reikalingą tiesios linijos cigareto formą.

Vl/NJE>

Murins Ce., Dpt.H.S.,9B.OhioSt.,Clik<s<>

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be .pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

loto knygutes, prašomos jas
surinkti ir priduoti komisijai 
tų pačių dienų, t. y. rugsėjo 4 
dienų.

Kelrodis. Iš bet kur važiuo
jant, reikia pasiekti .Joliet ke-

iki pasibaigs. Tada pasukti j 
vakarus, kur aiškiai matysis 
iškaba. P. F.

IŠVAŽIAVO Į THOMPSONĄ

Į Šv. Marijos bernaičių ko
legijų, Thompson, Conn., išva
žiavo būrelis studentų, būtent, 
Pranas Balčiūnas iš West Si- 
dės, Stasys Aleksandravičius 
iš Chicago Ileigbts ir Anta
nas Bambalas su Antanu Mi- 
eiflnu iš Brigliton parko.

Penktadienis, rugsėjo 2, 1932

Poros parų kelionė studen
tus pažadino anksti kelti ir 
gražiai išsirengti Stanislovo 
Valiulio automobilium. Jų tė- 

I vai ir Aušros Vartų kunigai 
jauniems keliauninkams linko 
jo laimingos kelionės.

Koresp.

Stop 
ĮtchingS Skinrasi 7

Nesirūpink nležėjl- 
mu, Pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
31.00.žemo
UOA SKIN įSRlTOTlONJ

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl. Jos ne
mėgo? Ji patiFnežinoj-o.
Jos blogas k vairas buvo 
priežastim, nes Ktogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptfy ends odors ordinary 
antfseptfcs can’t hide in 4 days

lo PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Ir a Famous Vivani Stet and In. 
cludes face povvder, |1.00; Rouge. 75c, 
Tissne Cream J1.00, Depllatory $1.00, 
Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt t.00, 
Tollet Wat.r $l.!t. P.rfume $2.75, Bril- 
lianttne 75c. Skln VVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.97 for all 
ten pleces to Introduce this line.

Vardas ....................................
Adrtsaa................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 380-5th Avenue, New York

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular riieu- 
matic achcs&paiii8,apply Mns- 
terole, tbe "‘counter-irritant’’

AT ALL DRUGGISTS
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“SPULKŲ” SEIMAS | šimts du milijonus dolerių., 
------------ | kiul “spulkos” padarė žymų

Virš keturi šimtai ėikagie-1rekordų saugumo per tris dė
čių važiuoja i French Liek, I presijos metus, kad dvidešim- 
Indiana, su Morton Bodt'ish' tam šimtmetyje J. A. Valsty- 
nariu Federal Home Loan Ba- bėse aprūpino paskolomis virš
nk Board priešakyje, seiinuo- 
ti. Metinis seimas United Sta
tes Building and Loan League 
prasidės rugsėjo pirmų dienų 
ir tęsis per tris dienas. Chi- 
cagos delegatai susideda iš se
kretorių ir direktorių, kurie 
atstovauja 441 “spulkų” ir 
127 milijonus dolerių inves
tuotų Cook apskrity.

6,500,000 namų. Šiame Seime 
didžiausias klausimas bus: 
“Kaip galima duot savininka
ms kreditų dėl paskolų ant il
go laiko — mėnesiniais apmo
kėjimais mortgičių.

Federalės teisės atidarė Re- 
serve System, prie kurios ga
li visos “spulkos” priklausy
ti ir būti nariais Home Loan

Jr. , -v -v, • Bank, i§ kurios galės gaut rei- Senne, p. Bodfish įsaiskinsi ’ , , 7 .
, ,. T tj i : i kalingi) kreditų, kad duoti pa-Federal Home Loan Bank si-1 1

stenu): taip pat Carl H. We- 
ber, vyriausias egzaminuoto- 
jas, aiškins “Technikų dabar
tinės “spulkų” užžiūras. P. 
Whitlock, vicepirm., United 
States Building and Loan Lea

; skolos šeimynoms, kurios per- 
Įka arba stato namus.I

Federal Home Loan Bank 
atidarys knygas pirkimui Še
rų, prie kurios galės priklau
syti visos “spulkos”, nevien

gue of Illinois, įrodys rekordų, Į lietuvių bet ir kitų tautų. Tai- 
kurį “spulkos” padarė, bū pgi, sulig pranešimais, pasi-
tent: kad yra apie dvylika mi
lijonų žmonių Amerikoje, ku
riems per pirmų 1932 metų 
pusmetį, “spulkos” atmokėjo 
nuošimčius du šimtu trisde-

GRABORIA1:

J. F. RAŪŽIUS
PIGIAUSIAS LTET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

sau prie grabų 14- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tek 
Victory 4888.

tų paskoloms dėl “spulkų” ir
pavieniems, kurie galės gaut 
paskolos ant ilgo termino. Tos 
bankos, paliuosuos pinigų apy
vartų dėl paskolų ir pagelbės

SV. JURGIO PARAPIJOS
PIKNIKAS

Praėjusiam sekmadieny  j bu
vo ruošta Šv. Jurgio parapi- 

geresnj užtikrinimų žmonėms įjos piknikas, bet, deliai lie-
Chieagoj ir apylinkėje.

Jonas P. Evaldas

MAROUETTE PARK 
ŽINELES

taus ir mažos klaidos, kuri 
daug nesusipratimo padarė, 
piknikas atidėtas. Taigi ]>as- 
kutinis-piknikas, arba užbaiga 
praėjusio pikniko, įvyks pi
rmadienį, rugsėjo 5 d. (Laborj 
Day), Vytauto darže. Prašo-1 
me visus atsilankyti. Piknikas '

Visos parapijos draugijos ir 
kuopos uoliai rengiasi prie ru
deninio pikniko, kuris bus se- įvyks nežiūrint lietaus.' 
kmadienį, rugsėjo 4 d., Vytau
to darže. Kiekviena draugija 
stengiasi kuo nors paįvairinti

Turime trumpų laikų, taigi 
reikia sunkiai darbuotis, kad 
piknikų padarius sėkmingu,

7 DAKTARAI:
Tel. Cloere 4764

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tk CT., CICERO
▼ai.: 11-11 ryto: 3-1 Ir 7-1 vakar*

'Ofisas Tel. Grovehlll 0817 
j Kea 67 87 S. Artestan Avė.

TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDTTOJAS IR CHIRURGA8 

8423 West Marųuette Road 
7*1.: 1-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 6-11 A. M.

NedAtoj

iSvažiavimę, kad daugiau pa- darbininkai, kurie isi.
daryt, pelno. Tik,mosi kad prfe .
visi parapijonys, o vpac tie, - • , ,. •.. . , . . ’ nikų, prašomi toliau pasidar-'kurie dar nebuvo nei vienam

[šios vasaros parapijos pikni
ke, atvyks. Rap.

IŠVYKO Į KALIFORNIJĄ

Brighton Park. — Rugp. 30 
d. du broliai, Juozas ir Kazi
mieras Armonai išvyko, taip

būti. i i: t f -
Kurie nesunaudojo tikietų 

praėjusį sekmadienį, galės pa
vartoti šiame piknike. Kurie 
jau buvo atsilankę, galės nu
sipirkti prie vartų. Įėjimas 
2oc.

rodo, kad Home Loan Bank!sakant> laimfe ie§koti į CaH_ 
atsidarys Evanstone, Illinois, Į fornia valstkur - laukia at 
arti Chieagos su penkiolikos važiuojant tref.ias įroH;s Sta. 
milijonų dolerių kapitalu. To- nislovas Tuo tikslu myJi. 
ksai kapitalas atidarys kredi-, ndeji Wyeliai> gyvenantįeiį

4004 S. Rockwell St., rugp. 28 
d. surengė išleistuvių vakarė- [ 
lį, kuriame dalyvavo gražus 
būrelis draugų, o -jų tarpe irLACHAVICH 

IR SŪNUS
LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa

tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
ir pigiau negu kiti Retk*le meldžiu atsišaukti, * 
todėl, kad priklau

o mane 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 2616 arba 2618
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Conrt, Cicero, UI.
TEL. CICERO 8987

Phone Boulevard 7948

DR. C. I. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava,
Arti 47 Street

1'eL Canal 6188

DR. G. I. BL0Ž1S
DEN TI 6 T AS

2201 West 22nd Street
(Kampa* Leavltt 8t) 

Valandos: Nuo 9 iki lt ryto 
Nuo 1 Iki S vakare 

8*redoj pagal sutartį

Tel. Cpnal 9167 Rea Prospect 1418

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1881 SOUTH HALSTED STREET

Reetdenclja 4449 So. Arteslan A v*. 
Valandos: IX ryto iki 4 po platų

_ 4 iki 8:89 .vakaro

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba 

Cicero 662. Kės. tel. Cicero 2888

TeL Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioja pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Visus prašome atsilankyti į 
piknikų: parapijonus, biznie
rius, svečius. f

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKIIS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls Ir- seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas. Laboratorija Ir X-Ray
2130 ĮVEST 22nd STREET

lel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

RADIJO PROGRAMAS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ailalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Auburn A raunu

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automobilius visokiemsI
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORITT9 IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAI
1650 WEST 46th STREET

Kampas 4lth Ir Paulina Ita*
Tel. Boulevard 6298-8418

kun. A. Valančius ir kūn. S.
' Jonelis.

Vakarėlis praleistas ko sma 
giausiai, linksmom dainelėm, 
pasikalbėjimais, o tų juokin
gų kalbėtojų ir taip jau špo
sininkų visai netruko. P-nia 
Armonienė visų širdis atgai
vino labai gardžiais užkan
džiais.

NoiK-^magus buvo vakarė
lis, bet su liūdnumu išsiskirs-1 
tėmė, išleisdami savo gerus' 
draugus. Tėveliams taip pat 
liūdna išleisti vaikus į taip to 
limą, kelionę. Namie su jais 
dar lieka du suramintoju, sū
nūs Jonas ir duktė Petronėle.

Linkime Juozukui ir Kaziu- 
kui laimingiausios kelionės, o 
nuvažiavus į California, dar 
daugiau laim&s.

Y. H. W.

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

GARSH1KINTES
“DRAUGE”

Besiklausant lietuvių radijo 
programo sekrn., rugp. 28 d., 
iš stoties WCFL, nuo 1 iki 2 
vai. popiet, labai gražiai iš
ėjo Kipro Petrausko arija iš 
operos “Aida”; tai retenybė 
tokį kūrinį girdėt lietuvių kal
boje, o ypač, kad jų dainavo 
mūs pasaulinis dainininkas. 
Taip pat ir Būtėno arija iŠ 
operos “Barber of Seville” 
gražiai skambėjo. Niekas taip 
gražiai negali sudainuoti 
“Plaukia sau laivelis” ir “Na 
ktis svajonėms papuošta,” 
kaip Juozas Babravičius. Vi
siems malonu klausytis.

“Pavasario valcas” ir “Si
dabro valcas” įgroti orkest
ro Europoje. Tokia muzika vi
sus žavėja.

Programas duodamas nuo
latos kas sekmadienis iš W- 
CFL stoties, iš kurios visi gir
di kaip Chicagoje taip ir apy
linkėj.

Programo leidėjai, Jos. F. 
Budriko krautuvė, 3417-21 S. 
Halsted St.

Girdėjęs

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 

valandai vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, I1L

Dr. C.K. Kliauga
DEN TĮSTAS 

Utarninkais. Ketvergais Ir Subatomls 
2420 W. Marųuette Hd. arti Wostern 

Avė. Plioue Hemlock 7H2S 
Panedšliaie, Seredomis ir Pštnyčiomls

1821 So. Halsted Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavltt St TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Tolephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

,Nedėlioj: 10—12 ryto.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street'

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10—12

Tel. Republic 2266

DR, K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 
Gas Extraction

Valandos: 9-9. Nedėliomls 9-12 
6551 SO. WESTER5 AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofieo vai. kiekvienų, dienų nuo O Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

-Rez. Tel. Hyde Bark 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036^ '

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

AKIŲ GYDYTOJAIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomls pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TeL Grovehlll 1696

DR.A.L.YUŠKA Zv
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phone 
Engletvood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 300tf

DR. A. R. McGRADIE J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREETi
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G RA BŪRIŲ {STAIGA_ y
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur,

Eudeikis

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

STANISLOVAS VASCKUS
(Mirė nfifsėjo 1, 1932 m.. 7:30 

vai. ryte. 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių apak , Luokės par., 
Medlščlų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterj Veronikų, po tėvais 
Sprlngjukaitė, dukterj Stanislo
vų 6 metų, uošvę Barborų Sprl- 
ngjuklenę, brolienę Ludvlkų 
Vaičkienę, sesers dukterj Juli
jonų Markuvienę, pusbrolį Ir 
pusseserę Vaičkus Ir gimines, 
■o Lietuvoje motinėlę Marijonų, 
brolį Jurgj, 4 seseris: Elenų, 
Julijonų. Marijonų Ir Zofljų.

Kūnas pašarvotas 4624 8o. 
Paulina St.

Laidotuvės (vyks panedėlį, 
rugsėjo 5 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas j Sv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vietio- 
nlo sielų. Po pnmaldų bus nu- 
l>-dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus' 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, duktė, bro
lis, seserys, -uošvė, sesers duk- 
teiė, (pusbrolis, ruisscserė, mo

tinėlė Ir giminės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis, Yardų 1741.

MARKŪNAS
Mirė rugp. 30 d., 1932 m., 6.30 
vai. ryte, 60 metų amžiaus. Ki
lo iš GalvaiJilų apskr., Morkū
nų kaimo.

Paliko dideliame nuliudlme 
artimų familijų, draugų, drau
ges Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2314 West 
23rd Plaee. I-aldotuvės įvyks »u 
batoje. rugsėjo 3 d., Iš koply
čios 8 vai. bus atlydėtas į Sv. 
Mykolo parapijos balnyčių, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas | šv. Kazimiere 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti visus gimines, draugus- 
ges ir pažjstamus-mas Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Seserų Valkai,
pusseserės, draugai Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčlus. TelefonM
nooeevelt 2616.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu.- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nuiruu 
iataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ztsltikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
<tas klaidas.

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kai,...,. 
KCauės. Laira kitu.

<712 8. ASHLAND AVĖ. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

. DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo, 10 Iki 12 dienų

TeL Yards 1829

DR. 6. SERNER
UETUV1S AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted BL
nuo 19—4: nuo f—4

um ve im ve

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakara 
Nedėliomls 10 Iki 11

Telefonas Midway 2880

A. L DAVIDONIS, M. D]
4919 80. HICHIGAN AVKNUH 

TeL Kenwood 1197. 
▼alandoa:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON v
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį ‘‘Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

HEMLOCK 8181 , _

DR. Y. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3414 Weet Marųuette Road

▼ALANDO8:
9 Iki 18 ryto, 7 Iki 8 vakare 

Utarn. tr Ketv. vak

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0619

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

Ofisas 6165 South Kedzie jį
Rea 6426 So. California Avė. 

VaL: 8-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH i
756 W. 35th STREET

Ofiso valau.: nuo l-8t nuo «:Š0-«:Z<
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CHICAGOJE

ATNAUJINTAS PIKNIKAS

(Tęsinys)

Iš Brighton parko 
rius Juozas Manikas.
. Iš Town of l>ake šie biznie 
riai: Kaz. Būras, Klemensas'

biznie-

reikmenų, kiek iš biznierių viams palankios ir jose gali- 
gavome pirkti, tai piknikui ne Ima gauti grocerinių daiktų, 
įvykus būt pasidarę daug nuo sviesto, sūrių, vaisių, daržo- 

Mares Baking Co., 2706 S.!8toli»- Todėl Piknik» rengimo vių ir tt.
Lawndale Avė., atsiuntė P«i-i:i B. Piser and Soft, importas 

and whoiesalers of Alaska, 
Scotch and Holland Herrings, 
1637 So. Millard Avė. Kas

kų, 10 svarų keikų. Per bingo.kos žodžius visiems Pikniko

žaidimų tų keikų laimėjusis |1 ėmėjams ir ragina visus be
sako, galėsiųs maitytis visų i ^uv^us rengti minėtus gerada-
savaitę. Ši dovana gauta per.. rius biznierius. mėgstate geras silkes galite 

Dabar visos jėgos yra na- - te|

Žostautas, Jonas Kinėmas/st. i "ierj7 Jon» Atreškeviėių ‘ wvH™"ing WenMrstcin’ ’■*-PaukSta, geležinių daiktų ir M. Kanunsk,. _ f*™;1’ malto išdirbėjai, 900 Larabee

West Sidės gerai žinomjus biz-

labai gardžių užkandžių. Bus 
keptų paršiukų, vasarinių viš- 
tukų, saldaus ir rūkšto pieno. 
Kas norės, galės gauti lietu
viškos kilbasos, lašinių, švie
žių miltų ir visokių kitokių 
daržovių. Visi prašomi atsi
lankyti į farmų. Diena bus 
graži ir visi linksmai laikų 
praleis.

kreiptos į išvažiavimų į Ma-
M. Kaminskų.

maliavų krautuvės savininkas Armour Co- P61* agentų ,T. rugse-jo, 5 <L bus dedlkft; st. Toj kompanijoj dirba lie-
Jurgis Kaminskas Aleksand V°3akoski prisiuntė lašinių £į>a tri^ m^dzių Jurgiui tuvįg Jonag vm j<as no_ 
Jurgis tvanunsKas, AieKsana-. i Washmgtonui, arkivysk. Jur- . s+. lA ,
ras ir Anastazija Tunkiai, lai- * b 'e-ini Matulevičiui i,. urnvimi turėk gero malto pasau-
krodininkas Petkus B Sams 1 Iš Cicero 0auni biznieriai g 11 Matulevu n provinci- kitp Hemlock 12l7
Rronininka. Petkus, B. »ams, (oi 1 įolui tėvui Feliksui Kudirkai.
vaistininkas Kazlauskas, svie
sto, kiaušinių ir sūrių olselio 
savininkas Wni. Kareiva.

Iš Nortli Sidės šie biznie- "* išPirko- 
riai: Petras Sriubas, Jonas 15 biznierių do

’Skiriai, atsiuntė lietuviškų ‘-’olui tėvui Feliksui Kudirkai, 
kumpį prie bingo. Ir Ciceros ®UR kumštynės, bingo ir kito- 
biznieriai pikniko tikietų da- pamarginimai. \ isi širdin

gai kviečiami vykti j Marijo
nų farmų Darbo Dienoj ir ten

VAIKUČIAMS NAUJIENA

Kaitulis, o Vinco Nausėdos va,“l atsiunW 5ie: A' Zalec- 
pažadėta dovana palikta ki- kas- Universal Sime krautu- 
tam sykiui. Biznieriaus Juozo vės »a'ini"k“s atsiuntė porų 
Sandainavičiaus, 2822 W. «7tli »««• *’<>• Duonkc
St. žadėtos dovanos paliktos P,ai brol,al Kučinskai, stam-

goo<

Šia proga kartu reiškiame 
gilių padėkų tikietų platinto 
jams ir tikietų iš anksto pir

turėti <1 time.”

kliam sykiui.
Dovana iš Omaha Packing Co.

Kaip žinoma ši kompanija 
nesenai labai nukentėjo nuo

kėjams. Visi platintojai pra
bus biznierius pienininkas, ge-1 šortii tikietus ir pinigus gnu
rų sūrių 
Daugėla.

išdirbėjas Stanley žinti.

Ponas Matuzas prižadėjo ke 
lėtų mažų arkliukų (ponies) 
Marijonų piknikui, per I^abor 
Day. Tat viskas tai bus dėl 
vaikučių. Kainos bus mažos ir 
visiems prieinamos. Piknikus 
prasidės iš ryto ir trauksis iki 
vakaro. Bus įvairių gėrimų ir

Bridgeport. — šv. Kazimie
ro akademijos rėmėjų draugi
jos 2 sk. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2 d., tuoj po pamaldų, 
Šv.» Jurgio parap. mok. svet., 
ant 2-rų lubų.

Visos rėmėjos prašomos at
eiti į susirinkimų ir naujų na
rių atvesti. Turime labai įdo
mių ir nepaprastų reikalų, ku 
riuos reikia bendrai aptarti.

Valdyba

Ramygalos Aido kliubas tu-

rėš susirinkimų rugsėjo 2 d., 
A. Zalatoriaus Studijoj, 2322 
So. Leavitt st., Chicago, III., 
8:30 vai. vak. Visi kliubo na
riai prašomi būtinai atsilan
kyti, nes susirinkimas svar-

i bus.
I
; Visi paeinantieji iš Ramy
galos apylinkės kviečiami at- 
jšilankyti ir tapti kliubo na
ciais, iš ko bus didelė nauda

L CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St., Room 700 

Pbone Stato <890 
South Slde Ofisas

I 750 W. 85th St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 5913

į. Kai kurie geradariai dėl 
Iš Dievo Apvaizdos parapi-i pikniko sutrukdymo siunčia 

gaisro. Tos kompanijos retai! jos biznieriai p-nai Cukrui, I užuojautų su dovanomis, 
departmento krautuvėj mana- Juozas Puplėsis didelis rėmė-j Taipgi gauta dovanų iš 

John F. Lalla Co., 809 Wcst 
Kandolph st., pčr Mr J. Mar- 
tinek.

Iš Central Butter and Clice- 
se Co., Joseph Lisy manadže- 
rius, 819 W. Randolbp st.

Iš Sgarlata-Zienty and Co., 
Commission Merchants, mgr. 
Mr. Louis, 821 W. Randolpii 
Street.

Šios kompanijos yra lietu-

džerium yra plačiai žinomas jas katalikiškų organizacijų, 
veikėjas J. Mickeliūnas. Tai Povilas Balčiūnas, ant Hals- 
ši kompanija per p. Mickeliū- ted st. valgyklos savininkas, 
nų piknikui atsiuntė dovanų- -1 Daugelis kitų biznierių sa- 
10 svarų bot dogs ir boiled vo dovanas žadėjo atvežti tie- 
liam. ’ šiai į pikniko daržų. Bet dėl

P-nas Mickeliūnas praneša, lietaus piknikui neįvykus, jų 
kad jo departmentas nuo gai- dovanos liko kitam sykiui, 
sro nenukentėjo ir savo koštu- Biznierių dovanos labai pa- 
meriams patarnauja po seno- gelbėjo kolegijos pikniko ren- 
vei. gėjams. Jei būt reikėję tiek

Didelis Labor Day Sale
PETNYČIOJ IR SUBATOJ, SEPTEMBER 2—3

■ ' r

National Meat Market
I. U": ■

4928 WEST 14th STREET

Didelis išpardavimas rūkytos mėsos ir Oscar Mayer 
Baked Haių^tik Subatoj.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642 

Telcphone Kandolph 8727
2151 W. 22nd St. 6 ild 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 960«

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room 905 Tel. Dearborn 7988

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

(nariams ir kliubui. 
j Mokestis tik 10 centų mė
nesiui. Susirinkimai laikomi 
taip, kaip nariai nutaria.

Į kliubų priimami nariais vy 
rai ir moterys. F. A

Parduodu bučernę už priei
namų kainų. Senai biznis iš
dirbtas. Netoli lietuvių bažny
čios. Tel. Yards 6934.

R, ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VATJjEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAUI.TNA STREET 
Tel. Boulevard 13X9
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Utamlnkals Ir Ketvertais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. lafayette 7337

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 3396

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7139

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MTCHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 5950—6377

4800 S. WOOD ST.—Ketverto vak 
Tel. Lafayette 8393 

184 N. LA SAT.LE ST—nagai mitartl
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Pirmadienyje Rugsėjo 5 d. Darbininkų Dienoje
PRIE LIETUVIŲ KOLEGIJOS, MARIJONŲ ŪKY, HINSDALE, ILLINOIS

Bus dedikuojami jų atminčiai pasodi
nti prie Lietuvių Kolegijos medeliai. Ta 
proga kalbės PROF. F. B. MASTAS, 
DR. J. POŠKA ir red. L. ŠIMUTIS.

Programas: 1) Lygiai 12 vai. (Chica- 
gos laiku) prasidės PAMALDOS Kole
gijos koplyčioje. 2) Tuoj po pamaldų 
iškilminga MEDELIŲ DEDIKACIJA,
prakalbos, dainos ir kitokie įvairumai.

✓
PIKNIKAS. Antroji programo dalis 

prasidės po pietų - tai piknikas farmoje 
su visokiomis įvairenybėmis, dovanomis 
ir visokio sporto įvykiais. Kaip žinoma, 
praėjusią savaite dėl lietaus Amerikos 
Lietuvių Kolegijos piknikas neįvyko. 
Dėl to programas su visais pamargini- 
mais atidėta iki šio pikniko, “Darbinin

z
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kų Dienoj,” Marijonų ūky. Chicagos ir 
apylinkių visuomenė kviečiama tą dieną 
atvykti į Hinsdale, III., kur Marijos kal
neliuose įvyks JURGIO WASHING- 
TONO (AMERIKOS TĖVO); ARK. 
MATULEVIČIAUS (MARIJONŲ 
TĖVO) IR PROV. F. KUDIRKOS 
(AMERIKOS MARIJONŲ TĖVO) 
PAMINĖJIMAS IR JŲ ATMINČIAI 
MEDELIŲ SODINIMAS. Po tu rety 
iškilmių visi kviečiami i margumynų pi
kniką, kuris bus ta pačią dieną ir toj pa
čioj vietoj.

Kviečia — Amerikos Lietuvių

Kolegijos Rėmėjai.


