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Europai gręsia nepaprastas politinis krizis
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE ATMETA 

VOKIETIJOSREIKALAVIMĄ
Ispanijos vyriausybė pasirengus užgrobti jėzuitų 

savastis. Pasyvis Rusijos valstiečių nusistaty
mas prieš sovietus. Atsistatydino Graikijos 
premjeras Venizelos’as

NEPAPRASTAS LAIKO
TARPIS EUROPOJE

HINDENBURGAS UŽ 
PAPEN’Ą

PARYŽIUS, rūgs. 9. — Del 
Vokietijos reikalavimo gink
luotis taip, kaip yra apsigin-

BERLYNAS, rūgs. 8. — Iš 
atostogų grižo prezidentas Hi- 
ndenburgas. Jis pareiškė, kad

PASIRENGĘS PASKELBTI 
NAUJUS RINKIMUS

klavusios kitos valstybės, Eu- j griežtai stovės už von Papen’o 
ropoję iškilo karšti ir labai ri- vyriausybės nusistatymą, 
mti ginčai. Jei Vokietija lai
kysis savo paskelbto nusista
tymo, Europa įžengs į nepa
prasto įtempimo - laikotarpį. | -----------
Tada ne tik nebus atnaujinta BERLYNAS, rūgs. 8. —! 
nusiginklavimo konferencija, Kancleris von Papen’as nesle-j 
bet nebus vykdoma nė pašau- pia savo pasiryžimo paleisti 
lio ekonominė konferencija. į parlamentą, jei tik šis reikš 

Jei Vokietija paneigs Ver- i nepasitikėjimo jo vyriausybe, 
salio taikos sutartį ir ims gi
nkluotis, sako žinovai, Pran- 
cūzija nė kokiu būdu nedrįs 
okupuoti Vokietijos teritorijų,
arba pradėti bet kokį militari- 
nį veikimą.

Tokiam atsitikime Prancū
zija naudosis tik diplomatijos 
priemonėmis. Ji mėgins vie
naip, ar kitaip Vokietiją izo
liuoti, atsisakys jai gelbėti fi
nansiškai.

ATMETA VOKIEČIŲ 
REIKALAVIMĄ

Po paleidimo tuojau bus pa
skelbti nauji rinkimai.

Parlamentas gali išsigelbė
ti tik tuo būdu, jei jis pritars 
visiems kanclerio darbams.

NUŠOVE BOLŠEVIKŲ 
ŠNIPĄ

Prezidentas Hoover’is su National Rural Letter Carriers’ sąjungos delegatais šalia Bal
tųjų Rūmų. Ši sąjunga Baltimorėje turėjo suvažiavimą, paskui aplankė prezidentą.

KATALIKAI IR KATALIKIŠKOS 
MOKYKLOS

VVASHINGTON, rūgs. 8. — . Minėtas švietimo departa- 
Ktašto Katalikų Gerovės kon-[ mentas nurodo, kad visam 
ferencijos švietimo departame- j krašte yra 7,920 katalikiškų 
ntas praneša, kad nepaisantį pradžios mokyklų — jas lan- 
blogųjų laikų, visam krašte
katalikiškos mokyklos bus gau
singai lankomos. Krašto kata-; kas vidurines mokyklas lankys 
likai vis giliau įsitikina, kad 205,000 mokinių. 47 katalikiš- 
katalikij vaikams katalikiškų kas normalines mokyklas — a-

kvs apie 2,268,000 bernaičių 
ir mergaičių. 2,254 katalikiš-

mokyklų lankymas yra priva
lomas. Nes be to katalikų vai
kai negali išaugti ne tik ge-

pie 10,000 mokinių. 167 kata
likiškas kolegijas ir universi
tetus — 116,000 studentų ir

rais katalikais, bet ir gerais 188 katalikiškas seminarijas — 
krašto piliečiais. ^apie 20,000 auklėtinių.

RUSIJOS VALSTIEČIAI 
PRIEŠ SOVIETUS CHICAGO JE PRIEŠ PIENO PAPI- 

GINIMĄ DIDELIS JUDĖJIMAS 
KLAIPĖDOS UOSTE

UŽGROBS JĖZUITŲ 
SAVASTIS

MASKVA, rūgs. 9. — Ru
sijos valstiečiai sukėlė pasy
vius (neveikiamuosius) maiš
tus prieš sovietų vyriausybę.

SUSPENDUOTAS PO- 
LICM<)NAS

Policmonas J. Fry areštavo 
Praeitą žiemą valstiečiai pe- G. Karnavalos’ą, 73 m. amž.,

Pranešama, kad Chicagos 
' pieno kompanijos, kurios pie
ną parduoda po 11 centų kvo
rtai, kreipės į arbitratorių, 
kad jis papigintų pieną iki 10

Klaipėda. Paskutinėmis die
nomis Klaipėdos uoste paste
bimas didėlis laivų judėjimas. 
Uosto krantinė beveik kasdien 
pilna laivų. Šiuo laiku laivais 
daugiausia įvežamos trąšos ir 
kitos sezoninės prekės. Lietu-

MADRIDAS, rūgs. 8. — Is
panijos respublikos steigiama
sis susirinkimas pravedė įsta
tymą, kuriuo remiantis bus su
valstybinti visi jėzuitų drau
gijos nekilojamieji turtai, dar 
giausia aukštojo mokslo įstai-

centų kvortai.
Kompanijos praneša, kad a-

kada rudeni sovietai atėmė iš į nuovadą ir Marė kratą. Pas SU tU° P88™1?™ vos geležinkeliams iš Anglijos !gos. Pažymima> kad tai'visr
JŲ javų grūdus. radome.d^516 dolerių bankno-| ■- • jau iškrautas antras laivas a-

inglies. Iš Rusijos keli laivai

rgyveno labai sunkius laikus, kurs neturėjo 'miesto “lais 
neturėdami pakaktinai maisto, nių.” Policmonas jį nusivedė

RYGA, rūgs. 9. — Latvijos 
pasienio sargyba ties Zilupe 
stotimi nušovė Rusijos bolše
vikų šnipą, norėjusį su slap- lo laukus.

i tais dokumentais pasprukti 
! Rusiją.

1

PARYŽIUS, rūgs. 8. —, 
Prancūzijos ministerių kabinę- j 
tas susirinkime nusprendė at-

KONSEKRUOTAS
VYSKUPU

Sovietų vyriausybė ir šie-, lėnais, 
met pasiryžusi konfiskuoti ja-J I šį fėikalą įsimaišė graikų 
vų grūdus ir valstiečius pa- [ konsulas ir paaiškėjo, kad da

rant kratą pedlioriui dingo a- 
pie 1,000 dolerių.

Policmonas suspenduotas. 
Vedami tardymai.

likti be duonos.
Kad taip, tai valstiečiai nu

sprendė atsilyginti sovietams. 
Visam krašte valstiečiai žy
miai suvėlina javų valymą. Sa 
ko, tegul komisarai eina ir va- PAŠOVĖ SŪNŲ

TURĖS NUOSAVĄ KA
RIUOMENĘ

bus panaudota 
gerovei.” .

Ispanijos vyriausybė v'u* 
iš jėzuitų atimamas sav stis 
įvertina 30 milijonų dolerių.

‘visuomenes

atvežė miško, kuris čia per-
________ kraunamas į mažesnius laivus

PORT-AU-PRINCE, Haiti, iir vežamas j Tilžės celiuliozos 
rūgs. 8. - Šios salos parla-!fabrik«- 18 Klaipėdos laivais 
mentui Įduota nauja su J. Va- "kežamas bekonas, kiaušiniu.,
istybėmis padaryta sutartis.!8vlesta8’ u0«08’ ir
Sulvg šios sutarties šiai sa-lkt Paskutinę, savaitę Klaipė, 
lai leidžiama įsigyti nuosavą :dos U08t<‘ vra ,5P>««S d,džiau' 
kariuomenę. sias judėjimas šiais metais.

NUSKIRTI NAUJO MA
JORO RINKIMAI

NEW YORK, rūgs. 8. — Ri
nkimų komisija nusprendė, 
kad šis miestas neturi tikrojo 
majoro atsistatydinus majorui 
Walker’ui. Komisija tad nau
jo majoro rinkimus nuskyrė 
lapkričio 8 d'.

Sovietų vyriausybė apgal-i Morris Patrick, 46 m. amž., 
voja atitinkamą valstiečiams U30 So. Whipple gat., barnių 
bausmę už tą “maištą.” /metu pašovė sūnų John’ą, 26

m. amž.
Įsimaišius policijai susekta, 

kad pašautasis buvo policijos 
ieškomas sąryšy su banko Ha- 
lsted Exchange National api
plėšimu 1931 m. >

VERŠIS DVIEM GALVOM

7 ASMENYS PRIGĖRĖ

VATIKANAS, rūgs. 9. 
mesti Vokietijos reikalavimą av Petro bazilikoj vakar vys- Važiuojant San Clemente link 
ginkluotis. Ministens pirmini- kupu konsekruotas monsign. nuo kelio paslydo ir upėn mi
nkąs Herriot’as pareiškė, kad iSpellman’as, skiriamas Bosto-
Vokietija negali turėti jokios ; n0 arkivyskupijai vyskupu pa- 
apsiginklavime lygybės su ki- gelbininku. Konsekratorium bu 

vo Jo Emin. kardinolas Pacel- 
li, popiežiaus valstybės sekre
torius.

tomis valstybėmis

Atsakymo turinys nežino
mas. Tik sužinota, kad Pran
cūzija atmeta vokiečių pasiū
lymą ginklavimosi klausimą a- 
ptarti privačiu keliu. Vokie
tijai atsakymas bus įduotas 
taip greitai, kaip tik bus gau

—1 TALCA, Čili, rūgs. 8.

garmėjo keleivinis busas. 7 a- 
smenys prigėrė ir 4 sužeista.

MELLON’AS SAVO 
VIETOJE

STEIGS OBSERVATORIJĄ

13 KOMUNISTŲ NU
BAUSTA

BEUTHEN, Vokietija, rūgs.
8. — Specialus teismas 13 ko

tas Anglijos vyriausybės pri- munistų nubaudė kalėti, 
tarimas. Šiame atsitikime Pra
ncūzija drąsiai pareikš vokie
čiams, kad ji atsako santar
vės valstybių vardu.

LONDONAS, rūgs 
Grįžo J. V. ambasadorius Me
llon’as. Laikraštininkams jis 
pranešė, kad būdamas namie, 
Amerikoje, jis su nieku nieko 
nesitaręs apie karo skolas.

Chicagos ir Texas’o univer
sitetai bendromis jėgomis da
rbuojasi įsteigti naują didelę 

8. _ observatoriją ant Davis kalnų 
vienos viršūnės, Texas’e.

36 MILIJONAI DOLERIŲ REIKALINGA 
BEDARBIŲ ŠELPIMUI

ATSISTATYDINO PREM
JERAS

GRANDĮ ATŠAUKTAS 
I ROMĄ

Kartenos valsč. karvė atve-
ROMA, rūgs. 8. - Italijos dusi ver81’ k,,ris turi da sn" 

diktatorius Mussolini atšaukė!1™’ 4 akl8> dvi ausis ir 4 lfl‘ 
savo ambasadorių Grandį iš>PM- Apylinkės gyventojai oi- 
Ismdono ir su juo turėjo ke-!aa P° kc',s kd™etrns, uorė- 
lėtą pasitarimų. darni tą gamtos prajovą pama

Sakoma, ambasadorius Gra
udi bus siunčiamas T. Sąjun
gos suvažiaviman Ženevoje.

SUNAIKINTA GALYBES 
DRABUŽIŲ

NEW YORK, rūgs. 8. — 
Jack Siegel drabužių dirbtu
vėje, 100 — 5 avė., nežinomi

, . ,» , , , ,, piktadariai per buvusias šve-Daug triukšmo sukelta, kad i . ... , ».. .... . ’ ntes sunaikino drabužių ver-
Chicagos policija per didį zmo ,2n tf,fcstanfi dolc.
nių skaičių areštuoja uz nusi-
kaitimus trafikai. Sakoma, kad 
dėl menkų nusikaltimų žmonės

TEISINA POLICIJĄ

nų.

ORO STOVIS

tyti.

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandien 
šilčiau.

APYLIN- 
saulėta ir

Lithuanian Boxing Contest
Dienraštis “Draugas’’ rengia lietuvių imtynes.- “Drau

gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tą die 
ną. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blanką rasite “DRAUGE.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ivpildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

SPRINGFIELD, III., rūgs. teinantį antradienį legislatūra«nehfltų tempiami i teismus.
ST. AUGUSTINE MIESTO 

SUKAKTUVĖS
9. — Valstybės legislatūra nu-1 ims tartis, kas reikalinga vei 
traukė specialę sesiją iki ° kti.sesiją iki a- 
teinančio antradienio, išklau- 

kokiu
ATĖNAI, rūgs. 9. — Mo- 
... ... siusi įvairių sumanvmųnarchistų partijos spaudžia-! . . *

Policijos viršininkas Allman 
policiją teisina. Sako, ji žino, 

Sukelti tokį didelį fondą ir [ką daro.
tai trumpu laiku yra galima! ------------------

. . . - ,. .tik specialiais mokesčiais. Tad! Cook’o apskrities kalėjime
mus atsistatydino Graikijos' u *u su f ti >e ar įų . pimu jr yra sumanymaį skirti didės- susekta kalinių išsiveržimo są- 
premjeras Venizelos. Monar-1 fondą. O bedarbių šelpimui. nį mokestį už gazoliną, arba1 mokslas.
chistai reikalauja, kad rinki- per 6 mėnesius reikalinga ne (skirti pardavimo ir kitus mo- ____________
mų laikotarpiui premjeru bū- mažiau kaip 36 milijonai do- kesčius. Nežinia, kaip legisla- Gauta žinia, kad iš Europos 
tų paskirtas koks hepartyvis lerių. Tomis dienomis visi su-1 tūra apsidirbs šiuo svarbiu be- parvyksta Chicagos majoras 
vyras. , manymai bug sutvarkyti ir a 1 darbių šelpimo klausimu. Cermak’as.

ST. AUGUSTINE, Fla., ru- 
gs. 8. — Šis miestas yra se
niausias visose J. Valstybėse. 
Šiandien jis minėjo savo 367 
metų sukaktuves.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Ęoxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.
Vardas ir pavardė...................................................................................................

Adresas .................................................................................

SAN DIEGO, Cal., rūgs. 8. 
— Čia atvyko atsistatydinęs 
Meksikos prezidentas Ortiz 
Rubio. K

Kiek metų?..... ......................... Kiek sveri?......................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.
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Bet juk galima Versalio taikos sutartį 
pertaisyti? Prancūzija atsako, kad negalima. 
Sutartis yra neliečiama. Yra pavojinga lei 
sti Vokietijai lygiomis ginkluotis.

Tačiau toks griežtas Prancūzijos nusista-K 
tymas yra nereikšmingas, jei jos nerems An
glija ir Amerika. Anglijos gi vyriausybė lai
kosi kaip ir neutralumo, o J. Valstybės nieko 
bendra neturi su Versalio taikos sutartimi.

ANTIKRISTO PLANAI
Kas atsidėjęs seka sovietų sininkai, kurie bado spiriami 

politikų religijų atžvilgiu, tas nepames savo pareigų, prieš 
negalėjo nepastebėti aiškaus 1935 m. gegužės 1 d. turės 
tikslo — sunaikinti bet kokių, būti išvyti už raudonosios Ru- 
tikybų. Kas žino religines ko-,sijos ribų. Sųrvšy su kulto ir 
vas, tam j galvų neįėjo, kad, dvasiškijos likvidavimu įr be
galėtų atsirasti taip nerealiai dievybės propaganda.

Sveikata - Brangus Turtas

Prancūzijos vyriausybė, kaip sužinota,
Vokietijos reikalavimų perduos visoms toms galvojančių žmonių, norinčių 
valstybėms, kurios yra įsirašiusios Versa- visiškai sunaikinti religijų, y- 
lio taikos sutartį. Bet Vokietijos reikalavimas g kai rusai ,inku.
visgi duos kokių nors teigiamų sekimų. Gal ... . . , , . m
paskubins Europos valstybių nusiginklavimą. sl0J.e I “«*«»* ta"‘°Je- Ta‘ 
O jei Prancūzija laikysis griežtumo, Europai
bus naujas pavojus, kada Vokietija ims be 
leidimo ginkluotis.

HAAGOS TEISMO SPRENDIMAS

M. Bagdonas “Trimite” tarp kitko tuo 
klausimu rašo;

RED. ^ABTABA: Jau vienuolikti metai, kol mu
sų dlcnraMy dr. Itoėium veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesiJiMiaius palosimus skaitytojams ir mie
lai atst-jflmėda | Uausiatus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo“ redukcijai, 
tiesiog l*r. Kačkui, 21SO W. Mud st., Diiieago,

Dv_ A. M. RAUKUS 
2130 H. 22a<l St., 

dikuyjffo
Tcl. Caiial 6764

Šiai atžagareiviškai ir bar
bariškai propagandai bus pa
naudota spauda, teatras, kinai, 
radio ir t.t. Ginti religijų ne-

v galima, neB griežtai už-,
mat.ngai e.na prie užsibrėžto< draus,a spausdinti religini<1!

. * 'turinio knygas, leisti laikraš-
Ištisa eilė dekretij prieš ba- čius, spausdinti brošiūras, net 

žnyčias ir dvasiškijų, žinoma, gaminti devocionalijas. 
neigiamai paveikė religines o-
rganizacijas, jas susilpnino, 
demoralizavo ir suterorizavo.
Tokiai būklei esant, sovietai

čiau bolševizmas tiki ir siste-

“ Teismo sprendimas vokietininkus šia
pus ir anapus Nemuno paveikė labiau, negu 
šalto vandens kibiras saldžiai bemiegant lo 
voj. Klaipėdos vokietininkai tiek neteko gal
vų, kad ligšiol negali susigriebti ir nežino, 
kų sakyti. Už tat už juos dvigubai atidirbo 
vienminčiai anapus Nemuno. Jų įtūžimui nėra 
galo, nėra krašto. Haagos Teisinas, jų akyse, 
esu nustojęs vertės. Vokietijos teisėjas turė- 

• . ,, . . .... jos demonstratyviai iš Teisino pasitraukti,
reikalu tik kalbėjo, vien klausimus statė. O Vokietijos rytų politikai, esu, tuo sprendimu

DIENOS KLAUSIMAI

VOKIETIJA IR GINKLAVIMASIS
‘ ?-----Europoje iš naujo viskas kunkuliuoja.
Rytdienos apsauga Europai neužtikrinta, šau
kia prancūzai. Vokietijos vyriausybė forma
liai reikalauja sau lygybės su kitomis valsty
bėmis apsiginklavime. {Seniau vokiečiai tuo

nusistatė eiti prie visiško re
ligijos panaikinimo SSSR teri
torijoje. Raudonųjų respubli
kų sųjunga turi “Nepaprastų

Jei velniui būtų duota už
davinys paruošti bedievinirno 
planų, tikrai jis geriau nebū
tų atlikęs savo uždavinio, kaip

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, (mvardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Je4 kausimo ir atsakymo negaliota butų dė
ti j lalkraMj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada, reik pridėti pašto ienfcel| už S centus.

NUTUKTI NESVEIKA
Būti riebiam pirm 30 metų 

amžiaus yra sveika.
Nutukti po 30 metų am

žiaus yra pavojinga.
Lietuvi, kai jau sulauksi 30

šiandien ji jau raštu reikalauja, kad jai būtų 
leista apsiginkluoti taip, kaip yra kitos visos 
valstybės apsiginklavusios.

Vokietijos tezė šiuo svarbiu klausimu y- 
ra tokia:

Vokietija Versalio taikos sutartimi per
dėm nuginkluota. Bet šis nuginklavimas buvo 
remiamas idėja, kuri.pasirodė klaidinga, kad 
Vokietija yra atsakominga už pasaulio karą. 
Be to, toj pačioj sutarty yra pareiškimas, 
kad Vokietijos nuginklavimas yra pirmasis 
į visuotinų nusiginklavimų žingsnis, taip kad 
ateity visos kitos valstybės turi nusiginkluo
ti iki Vokietijos nuginklavimo laipsnio.

suduotas didžiausias smūgis. Sprendimas pa 
rodęs, kad Vokietija esąnti politiškai visai 
izoliuota, vienų viena, ir t.t.. Šie posakiai aiš
kiai rodo, kad Vokietija į Haagos bylų dau
giau žiūrėjo, kaip į politiškų, negu grynai ju
ridinę. Savo laiku, iškilus bylai Haagoj, “Tri
mite” mes rašėm, kad Klaipėdos kraštas, 
visai netikėtai, virto didžiųjų santarvininkų 
akyse barometru Vokietijos politikos tiks

todėl, reikia spėti, paruoštųjį 
komisiją kovai su religija.”|planlį vvkdy8 vi,n faaatišk„
Šitoji savotiška “Ceka“ I» į atkaklumu. Per keletą metą ta- 

gamino visapueigką planą ga- ria8; tai; kad ^|igi.

lutinai sunaikinti religiją iki bug tik «nemalonio5.. pra. 
1937 m. Šitoji “bedievybės eitie8 at6jalinima8.
piatilietka,” kurių paruošė be- T. ,. , , . T_.r Kokius planus turi Dievas,

daltisdamas šitokių būklę, mes 
nežinome. Tačiau akyvaizdoje 
bedievybės ir barbarijos ofen- 
syvos tikintiesiems reikia gi-

jį atliko Jaroslavskis. Iki šiol metų, saugokis, nenutuk. Ta- 
bolševikai antireliginiam fron-1 da didžiuma nutukėlių tain- 
te nedarė jokių “ perediškų ”, .pa ligų maišais, jie ilgai ne-

dievių vadas Jaroslavskis, Ko 
misarų Tarybos buvo patvir
tinta ir veikia nuo š. m. gegu
žės mėn. 15 dienos.

Planas sudarytas iš 118
lams matuoti. Vokietijai Klaipėdos kraštas straipsnių. Pirmais šios bedie-
atrodo pati silpniausioji Versalio sutarties 
vieta, kurių yra lengviausia pralaužti. Iš to, 
kaip Vokietija puola Klaipėdos kraštų, san
tarvininkai gali įsivaizduoti, kas būtų toliau,

Kantriai išlaukus daugiau kaip dešimts | jei čia vokiečiams pavyktų prasilaužti. Ir 
meti]., Vokietija susekė, kad • kitos valstybės svarbu tai, kad čia vokiečiai laužiasi be jo
ne nemano .sekti to moralinio taikos sutarty į kios teisės, nes nuo Klaipėdos krašto jie at- 
pareiškimo tikslu sumažinti apsiginklavimą.
Priešingai, kai kurios Europos tautos laikosi 
idėjos, kad yra reikalinga visados palikti nu
ginkluotų Vokietijų, kad kiekviena kaiminin- 
ga valstybė galėtų jų spausti, kad galėtų ją 
priversti sau tarnauti.

Tokia idėja, suprantama negali būt pa
kenčiama ir didelė tauta, kaip germanų tau
ta, negali jos pripažinti. Į tai atsižvelgus,
Vokietija nieko kita nereikalauja, kaip tik 
lygybės teisės ir teisybės. Tas reiškia, arba 
visos kitos valstybės turi tiek nusiginkluoti, 
kiek Vokietija nuginkluota, arba Vokietija 
turi apsiginkluoti taip, kaip kitos valstybės 
yra apsiginklavusios.

Daug kas pareiškia, kad Vokietija turi 
teisybę. Bet Prancūzija atsako, kad jei leisti 
Vokietijai ginkluotis, tai reikalinga paneigti 
taikos sutartį. Paneigiant vienų sutartį, tuo-

gyvena.
Kodėl nutukėliai ilgai negy 

vena? Mat, nutukėlių kepenys, 
širdis ir inkstai yra taukais 
apaugę, vidujiniai organai tin 
karnai nefunkeijonuoja, taigi 
galime suprasti, kokioje pa
dėtyje jie randasi. Nutukėliai 
anksčiau ar vėliau serga se
kančiomis ligomis: padagra, 
cukrine ilga, dusuliu (asth-

te išvengti ligų ir pavojų, jei 
norite ilgiau ant šio margo 
svieto pagyventi, privalote 
savo kūno svorį reguliuoti su 
lig normos. Kas yra per daug 
nutukęs, privalo sistematingai 
ir arsargiai suliesėti.

Suliesėjimo būdai yra šie:
1) —Vengti tukinančių val

gių; valgant reikia žiūrėti ne 
tik kokį maistų valgai, bet 
kiek valgai, kaip dažnai ir 
kada valgai.

2) — Netinginiauti, dirbti, 
mankštytis; čia reikia atsar
gumo, kad nuo persialsinimo 
savo širdies nesugadinus. Tpo 
reikalu geriau pasitarti su 
gydytoju.

3) —Reikia vartoti gydyto
jo nurodytus vaistus. Paten-

liai įsisąmoninti tas pareigas, j ma), arteriosklerozu, gastro-1 tuotų liesinimui vaistų nepa-
1 __ • Y \ 1 I i 1 • rt ' .... ......kurias deda konstatuotasai fa
ktas. Visi tikintieji su katali
kais priešaky turi sudaryti be
ndrų frontų prieš kovojantį 
ateizmų ne tik gintis, bet pa-

optozu ir Įvairiomis širdies Ii- tartina gerti, nes žmogus žino
vvbės piatilietkos metais turės 
būti uždarytos visos mokyk
los, kur mokoma religijos; pra 
voslavų dvasinės akademijos,
katalikų dvasinės seminarijos, siruošti i rimtų ofenzyvų. Ti-
katechetiniai kursai ir t.t. Be kintieji privalo nesivaduoti i- 

sisakė ne tik Versalio sutartimi, bet ir savo-reikalo bolševikai Įdėjo savo liuzijomis, todėl nelaukti, kad 
noru, kai 1928 m. sausio 29 d. Berlyne buvoĮpianan šitųjį uždavinį. Dvasi-1 religijų gintų pirkliai, pramo- 
pasirašyta sutartis su Vokietija sienos dųly- mokyklų Sovietų Sųjun-1 ninkai, politikai. Praeitis pa- 

goję jau nėra. Tiesa, viena rodė, kad aukso veršis, yra la- 
pravoslavų akademija ir pora biau vertinamas už dangaus 
primityviškų pastoracijos kur- (ir žemės Leidėjų ir Jo teisy- 
sų dar egzistavo. Taigi šiais be. Tikinčiųjų pasaulis turi 

gali, nes jis į politinius dalykus nesikiša. Bet Į metais turės juos likviduoti, tinkamai apsiginkluoti. Tie gi- 
iš to, kaip Vokietija šios aukščiausios pašau- j)ar pirmais “piatilietkos” me'nklai tai tvirtas, kaip plienas,
ly teisinės institucijos sprendimų priėmė en ,^aįg ne(jUQS dvasininkam s duo-' tikėjimas; ne aklas, ne vien 
gvai galima padaryti toji einančių išvadų a-- . . Į ’ ’. . ’
pie pasirašyt, su Vokietija sutarčių vertę. įnos kortelių, t. y. jie bus Įskai-, tik trad.eims, liet protu pare- 
Nenoromis ateina galvon buvusio kanclerio tyti į kategorijų žmonių, ku imtas, aktingas ' “ "

kams sutvarkyti. Ta sutartim yra tiksliai 
nurodytos Lietuvos Vokietijos sienos lig ad
ministracijos linijos su Lenkija. Teismas sa
vo sprendimu pabrėžė Vokietijos elgesio ne
teisėtumų. Daugiau kų pasakyti Teismas ne-

Betman Holvego žodžiai apie sutarčių įkai
nojimų, kaipo popieros gabalėlių...”

Į Lietuvos Katalikų Universiteto komer
cijos fakulteto branduolį įeina: dr. P. Kar- 

jau bus neigiamos ir visos kitos. Ir tada grįš . velis, prof. dr. K Pakštas, dr. A. Tumėną* 
' prieškariniai laikai, kada sutartys virs vien I ir dr. Urmonas. Lietuvos valstybinis Uni-

rie neturi teisės gyventi ir šeimoje pasireižkiųg krikščio- 
gauti darbo. Šventnamiai bus niškais darbais, bet toks, kurs 
uždarinėjami šia tvarka: iki eina visuomenėje vykdyti so- 
1934 m. gegužės mėn. 1 d. bus dalinės teisybės ir visas vie- 
uždaryti respublikų sostinėse, šojo gyveninio apraiškas arnau 
o iki 1937 m. gegužės 1 d. vi- jinti Kristuje. “Kova už Die-

popiergaliais. versitetas komercijos fakulteto visai neturi, soje SSSR teritorijoje. Dva- vų” — tai mūsų laikų moder

PROTOKOLAS
L. R. K. FEDERACIJOS XXII 

KONGRESO
— įvykusio —

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

ANTROJI DIENA 

III Posėdis ,
Posėdį atidaro pirm. F. B. Mastas. 

Maldų atkalba kun. M. Pankus. Kun. Jo
nas Balkūnas skaito referatų apie katali 
kiškųjų akciją. Referentas nurodė, kad ka
talikai ne tik tikybiškame, bet ir tautiš
kame veikime turi veikti atskirai, neside- 
dant su bedieviškomis grupėmis. Jis taip 
pat įrodinėjo reikalų prisidėti prie Na
tional Catholic NVelfare Conference. Tuo 
reikalu kalbėjęs su tos organizacijos rei
kalų vedėju kun. Burkc. Yra pritarimas. 
Reikia tik kad kuris nors iš vyskupų už- 
girtų Federacijų ir pasirašytų po jos kon
stitucija. Taip pat nurodo reikalų įstei
gti prie Federacijos spaudos biurų. Ben
dradarbiavimas su N. C. W. C. išeis mū
sų naudai. Ragina prie to eiti, jei nori
ma Federacijos veikimų sustiprinti.

, Prie referato kalba A. Bacevičius, 
kun. A. Baltutis, K. Krušinskas, L. Ši
mutis, kun. dr. J. Navickas.

A.

Pasibaigus diskusijoms dėl referato, joms išreikalauti iš stipendijantų skųlas. šingtone.
kongresų sveikina kun. Brigmanas, Šv. j Posėdis baigiamas 12 vai. Maldų at- 
Jėzaus Širdies vienuolijos viršininkas. Li- kalba kun. J. Anibotas. - 
nki A. L. R. K. Federacijai pasisekimo ! IV Posėdis
jos kilniuose darbuose. J Posėdį pradeda pirm. F. M. Mastas

Kun. Juozapas Skripkus, šv. Pran- 2 vai. Kun. A. Jurgutis atkalba maldų.
ciškaus seserų vienuolyno kapelionas, svei 
kiną seserų vardu ir kviečia atstovus da-

Pirmininkas kviečia kun. Jonų Mišių 
su referatu apie Seserų Pranciškiečių vie-

lyvauti vienuolijos 10 metų jubiliejaus iš- ’ nuolijų, jos dešimties metų sukakties pro-
kilmėse ir naujai pastatytos koplyčios pa
šventinime. Visi atstovai pasižadėjo tose 
iškilmėse dalyvauti.

Ponia Marijona Čižauskienė, A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos pirmininkė, nuošir
džiai sveikina kongresų tos sųjungos var
du ir linki Federacijai ko geriausio pasi
sekimo.

ga. Referentas šios vienuolijos įsisteigimo 
istorijų nupiešia labai vaizdžiai. Jis pa
žymi, kad lietuvaičių atskyrime nuo len
kių nazariečių daugiausia pasidarbavo d. 
g. prel. M. Krušas, kun. M. Kazėnas ir

gomis. Dažnai „ nutukėlio tul
žyje auga akmenys (gallsto- 
nes), tai baisiai skaudi ir pa
vojinga liga. Nutukeliams ir 
operacijų daryti yra sunku, 
o po operacijos sunkiai pas
veiksta. Daug nutukėlių gau
na kraujospūdį (high blood 
pressure) ir dažnai juos apo
pleksija užmuša.

Nutukelį visuomet glamo
nėja giltinė, tad neapsimoka 
lašinių nešioti.

Brangūs lietuviai, jei nori-

gui nelygu; kas vienam pa
gelbsti, tai kitam labai pa
kenkia.

Apie šiuos dalykus parašy
siu “Drauge” kitų sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas M. G. — Į tam
stos klausimų “ar žmogus 
gali gyventi, jei jam vienas 
inkstas laike opearcijos buvo 
išimtas?” — atsakau taip, 
gali. Ir jei antrasis inkstas 
yra sveikas ir jo kokiais .nuo
dais nesugadins, tai net ga
lės susilaukti žilos senatvės.
. Atsakymas B. A. -— Jei 

kamuoja ir
blogai miegi, patarčiau vaka
re daug nevalgyti ir pirm ei
siant gulti išsimaudyti drung
name vandenyje. Jei tas ne-

niausis šūkis, kuris privalo 
ne vien tik b«ti visuose mūsų planuose, 

visose mūsų organizacijose.
Galiliejietis -nugalės ten, kur'tamstų sapnai 
po Jo vėliava atsistos draus
mingi, vieningi ir pasiryžę su
nkiausias aukas daryti gerai 
organizuoti Jo sekėjai.

A. Bablinskas (P. 2?./.; gelbėtų, eik pas gydytojų,

Knygų peržiūrėjimo komisija išduo- 
{ da raportų ir pažymi, kad centro knygos 
! yra vedamos geroje tvarkoje.

Rezotiudjo6
i L. Šimutis, rezoliucijų komisijos na- 

I rys, skaito rezoliucijas. (Visos rezoliuci- 

| jog buvo įdėtos “ Draugorugpiūčio 27 !

ir 29 dd. laidose — Redakcija).
Visos rezoliucijos priimtos vienbal

siai.
Kongresą sveikina kun. Pr. Vaitukai

tis savo ir ilgus metus buvusio* Federa
cijos pirm. kun. Ig. Albavičiaus vardu.

J. Krikščiūnas kalba Lietuviškos En-a. a. kun. J. Sutkaitis. Šios trijukės ir 
J. E. Vyskupo Hugh Boyle dėka atskir- ciklopedijos reikalu ir ragina remti 
tosios nuo lenkių lietuvaitės suorganizuo- mūsų tautos kultūrinį darbų.

Kun. M. Pankus, “Motinėlės” pirmi- j tos į atskirų šv. Pranciškaus vienuolijų, 
įlinkas, kalba moksleivių šelpimo reikalu. ' Ačiū lietuvių visuomenės dosnumui, pa- 
Ši draugija praeity daug naudos yra pa- statyti gražūs rūmai Pittsburgh’o apylin- 
dariusi. Dabar ji naujai persiorganizavu- ! kėse a«t kalno, kuris pavadintas Apvaiz- 
si ir vėl pradėjusi veikti. Kadangi Fede- ! dos kalnu. Šiandien, švenčiant 10 m. su- 
racija taip pat turi moksleivių šelpimo kftktį, vienuolija turi apie 200 seserų, auk- 
skyrių, dėl to siūlo šiame darbe koope- lėja apie 8JX)O lietuvių vaikų 16 mokyklų, 
ruoti su “Motinėle.” Tuo klausimu kalba rengiasi įsteigti mergaitėms akademijų.
kun. Pr. Juras, K. Krušinskas, kun. dr. 
J. Navickas ir prof. F. B. Mastas. Išrink
ta komisija iš kun. J. Amboto, kun. M. 
Pankaus ir kun. dr. J. Navicko, kad Fe
deracijos ir “Motinėlės” moksleivių šel
pimų derinti ir gelbėti toms organizaci-

Prie referato trumpai kalba kun. M. 
Kazėnas. -

Sveikinimų komisijos narys P. Šalti- 
mėras perskaitė sveikinimų tekstus, nutar
tus pasiųsti Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centrui ir Apaštališkų jam Delegatui Va-

Valdybos rinkimas
K. Krušinskui paaiškinus apie valdy

bos rinkimų tvarkų, išdalinamos kdrtelės 
ir rinkimas eina slaptu balsavimu.

Daugiausia balsų gauna šie kandida
tai:

1. Leonardas Šimutis .... 42 balsus.
2. Kazimieras Krušinskas 38 balsus

^3. Kun. Jonas Balkūnas.. 36 balsus
4. Kun. Jonas Ambotas.. 33 balsus
5. Prof. F. B. Mastas (Mas-.

tauskas) ... .>........... 33 balsus
Kun. Magnus Kazėnas 30 balsų.6.

7. Kun. Pranas Juras • • • • 30 balsų

8. Kun. dr. Jonas Navickas 24 balsus
9. Kun. Jonas Misius .... 18 balsų

10. Kun. Jonas Vaišnoras 17 balsų
11. Antanas Kneižys .... 11 balsų.
12. Kun. Kaz. Urbonavičius 11 balsų.
13. Kun. Jeronimas Vaičiūnas 10 bal.
14. Dr. P. Atkočiūnas .... 10 balsų.
15. Kun. S. Čepananis .... 10 balsų.
16. Kun. J. Švagždys .... 10 balsų. 
Pirmieji devyni kandidatai įeina į A.

L. R. K. Federacijog centro valdybų.
Kongresas baigiasi. Dėkojama kun.

M. Kazėnui, visiems Pittsburgh’o ir apy
linkių kun. ir visai kongreso renginio ko
misijai už gražų kongreso iškilmių suren
gimų. Taip pat reiškiama padėka pirm. 
prof. F. B. Mastui, visam prezidijumui ir 
sekretorijatui už tvarkingų kongreso ve
dimų. Pirmininkas kviečia kun. M. Kazė
nų tarti paskutinį žodį. Kun. M. Kazėnas 
nuoširdžiai dėkoja kongreso atstovams, 
džiaugiasi kongreso darbų vaisiais, dėkoja 
savo talkininkams kongreso surengimo da
rbe ir linki, kad visi gražūs nutarimai bū
tų įvykinti į gyvenimų. Nukalbama malda 
ir tuo baigiamas XXII kongresas.

Prof. F. B. Mast,
XXII kongreso pirmininkas.

J. KrikĄČiūtias,
XXII kongreso sekretorius.

(Bus daugiau) (
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DETROITO ŽINIOS

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

Telefonas Lafayette 1298

ndidatus balsuoti, tai ir vis
kas.

------------ Iš tikrų šaltinių teko girdė-
D. K. S. R. dr-jos susirin-iti, kad veiklesnieji lietuviai 

kimas įvyko 1932 m., rugp. 31 j pradeda organizuotis ir ma- 
d., Šv. Antano parap. mokyk- į no įsteigti Detroito Lietuvių 
los kambaryje. j Demokratų klubų, kuris dar-

Šiame susirinkime atstovų! duosis už tos partijos kandi- 
buvo mažai, gal dėl to, kadjdatus- Tuokart ir lietuvių va- 
pasitaikė labai šilta diena. Be rdas gal plačiau bus išgarsin

1Š D. K. S. DR-IOS 
SUSIRINKIMO

tas ir patiems lietuviams bus 
naudos. Apie Demokratų klu-

vyzdingų Šeimyiios tėvų, kuris 
yra išauklėjęs didelę šeimynų.

Paliko nuliūdime žmonų 0- 
,nų, sūnus: Jonų, Bronį, Myko
lų, Petrų, Juozų ir Pranų; du
kteris Marijonų Mišeikienę, O- 
nų Bagdonienę, Pranę Marke- 
lienę, Elenų, Anielę (nevedu- 
sios). Ištikrųjų, pavyzdinga 
šeima ir visi gražiai sutikime 
gyvena. Jonas yra geras spo
rtas — basebolininkas, daug 
Veikia L. Vyčių 102 kp. Bro- 
nis taip pat yra daug dirbęs 
sporte. Laidotuvėmis daugiau
sia rūpinosi Jonas ir Chas 
Mišeikis. Nežiūrint, kad tų die
nų smarkiai lijo, daug žmo
nių velionį lydėjo. Patarnavo 
graborius D. B. Brazis.

Tėvams ir vaikams bus didelė 
nauda.

I& LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLIUBO DETROIT, MICH.

semj atstovų užsiregistravo 
dar šie nauji: Iš šv. Antano
parapijos Vyčių 102 kp. M. M vėliau parašysime.
Andriulytė ir Šv. Antano dr-!------------------
jos pirmininkas K. Bielskis, j Adv. J. P. Uvick, plačiai ži-1 ]eiįus (septynių rūšių) ir be 
Iš šv. Jurgio parap. — Dar- nomas lietuviams, stato savo to, aprašė ženklelių reikšmę.

Vietos “The Neivs” rūgs. 4 
d. laidoj įdėjo straipsnį apie 
naujus Lietuvos pašto ženk-

Lietuvių Moterų klubas su 
savo šeimynomis turėjo metinį 
išvažiavimų Pocių vasarnamy 
“Wail Lake.” Visi gražiai 
pasilinksmino. Komisijoj buvo 
Kudirkienė, Pocienė, Legotie- 
nė ir McCluskienė.

Klubas turėjo “luncheon” 
ir susirinkimų Barlum viešbu
ty, rugsėjo 1 d., “Hostess” 
buvo p. McCluskienė.

Dovanas laimėjo “bunco” 
1-mų ponia Hill; kortų 1-mų 
ponia Sattler, 2-rų p. Kudir
kienė, 3-eių ponia Legotienė.

Praėjusio mėnesio “lunche-
J J

Iš šv. Antano parapijos, 
West Side, septyni choristai, 
be gaidų ir be vado. davė gra
ži) koncertų, (Bravo 102 kps. 
Vyčiai!) Malonu buvo klausy
tis naujų dainelių. Tai, rodos, 
varg. Blažio “Glee Club” na
riai.

Vakare kun. Misevičius, Šv. 
Petro parapijos klebonas, ku
ris yra labai “popular,” vi
siems vaikučiams dalino sal
dainių. I

Labai gražų ispudį darė ir 
jaunimas, kada vienos parapi
jos choristai pagelbėjo kitai 
pagražint jų piknikų.

Ir tiesa, ko čia pavydėt? 
Juk ne šimtų metų gyvensim.

Nors negarsino, programo, 
buvo du vaikučiai: mergaitė 
ir berniukas, rods, 3 ir 5 me
tų, kurie darė ackrobatic stu-

pralenkė “Miss Englend 11,” 
nes ji turėjo vargo su savo 
motoru: dūmai pradėjo piltis, 
ir negalėjo greit važiuoti. Ant 
rame sukime į šalį pasitraukė, 
nes manė, gal, sutaisys. Det- 
roitiečiui nebuvo reikalo sku
bintis. Jis išlaimėjo vadinamų 
1 man race. Todėl Hormswo- 
rth Tropny pasilieka Detroito 
Yacht Klube dar vieniems me
tams.

Gar Wood yra pražilęs žmo
gus, o per dešimtį meti) užlai
ko tų Trophy Amerikoj.

ĮVAIRENYBES

on “Hostess” buvo ponia , * _ ... ...w “ įnts. Žmonėms labai patiko.Maita. Dovanas laimėjo: “bu- . , v, r . . . ,
A rilzetulza Imn <->

FIELD DAY. — Detroito 
policijos “field day” rugp. 
20 d., Fair Grounds pasiekė 
$50,000 sumų, $30,000 mažiau 
negu pepnai. Įžangos bilietai 
buvo po $1.00, “field day” 
kasmet rengiama dėl policijos 
našlaičių.

bininkų Sų-gos P. Gustaitis.
Kun. J. Boreišis perskaitė 

laiškų nuo Ukrainiečių, kurie 
kviečia lietuvius klebonus
parapijiečius dalyvauti jų tau

kandidatūrų į County Trea- 
šurer iš republikonų partijos. 
Adv. Uvick’o yra geras pienas 
dėliai sumažinimo Wayne cou- 

11 ntv ir Detroito pinigų, užlai
kant vienų iždininkų. Kadan-

Ženklelių atvaizdai gražiai iš
ėjo. Lietuvių vardas garsina
mas.

Naujas biznierius. Juozas

nco” 1-mų p-nia Širvaitienė; 
kortų 1-mų p-nia Uvickienė, 2- 
rų p-nia Buksnienė, 3-čių p- 
pia Sattler.

Viešnia p-nia Elena Babec-

tiniame kongrese (National Uetuvis T-
Convention), rugsėjo 3, 4, 5 į 
dienomis. Laiškas priimtas.
Buvo pasižadėjimų kongresų 
lankyti.

Pranešimai, įnešimai ir nu
tarimai.

Rast. M. AukšČiūnienė pra
nešė, kad yra parašius, sulig 
praėjusio susirinkimo nutari
mo, “Draugo” Administraci
jai laiškų. Atsakymas dar nė
ra gautas. Nutarta atsakymo 
laukti.

Pirm. M. Šimonis pranešė, 
kad pasiuntęs Federacijos ko
ngresui pasveikinimų.

Muz. J. čižauskas padarė 
gražų pranešimų iš Federaci
jos kongreso. Pranešimai su
sirinkimo užgirti.

Pirm. M. Šimonis pranešė, 
kad yra pasiūlymas tam tik
romis premijomis pritraukti 
lietuvių jaunimų prie lietuviš
kojo veikimo, nes esu lietuvių 
jaunimo, kuris darbuojasi an

mūsų, lietuvių pareiga, palai
kyti savo tautiečio kandidatū
rų, balsuoti už adv. J. P. U- 
vick’ų, rūgs. 13 d. Pažiūrėsi
me, kaip lietuviai pasirodys. 
Turėdami daugiau balsų, bū
sime galingesni už kitus. Sa
vas už savųjį!

Per Labor Day Detroitas ir 
Chicaga buvo susirėmę base
bolo žaidime. Vietos L. Vyčių 
102 kp. tymas žaidė su L. Vy
čių 16 kp. Chicagos tymu. Vie
ta North Western labai graži, 
diena buvo daili, dėl to tūks
tantinė minia žiūrėjo žaidimų. 
Lietuvių matėsi iš viso miesto 
kampų.

Abi pusės tvirtai laikėsi, ta
čiau Detroito L. Vyčių 102 kp. 
nugalėjo Chicagos L. Vyčius 
16 kp. 2 prieš 1.

Detroitiečiai didžiuojasi, kad 
čikagiečius sukirto.

Sakalauskas, vienas iš Red A- kienė, lankėsi iš Montreal, Ca- 
rrow sodos išdirbėjas atpirko nada*

Aukštakalnio orkestras gra
žiai griežė. Tai buvo vienas 
iš gražiausių piknikų.

Garbė Šv. Petro parapijai ir 
jos gražiam jaunimui.

Ten buvęs.

FAIR. — Michigan State 
Fair prasidėjo pirmadienį ir 
tęsis iki šio penktadienio. Šį
met įžanga, rodos, tik 25c.

Ten buvęs.

nuo J. Siroko valgomųjų daik
tų ir nesvaiginamųjų gėrimų 
krautuvę adresu 3244 Michi- 
gan Avė. ir pradėjo biznį.

Ko geriausio pasisekimo pp. 
Sakalauskams.

Dr. F. Matulaitis iš Detroi
to persikėlė į Dayton, Ohio.

J. F. Daytonas lietuvių ta
rpe sudarė komitetų ir dar
buojasi už respublikonų par
tijos kandidatų W. M. Bru- 
cker’į (dabartinį gubernato
rių). Esu, W. M. Brucker’iui 
laimėjus, laimės ir lietuviai.

Šv. Antano parap. mokyto
jos seserys pranciškietės jau 
sugrįžo ir pradėjo vaikučius 
mokyti. Visiems katalikams, 
ypač Šv. Antano parapijona- 
ms, būtinas reikalas leisti sa
vo vaikučius, parap. mokyklų.

Rūgs. 5 d., Lietuvių svet. 
glų spaudoje. Kun. I. Borei-|vakare L. Vyčių 102 kp. buvo ! 
šis patarė, išrinkti komisijų, surengus Chicagos Vyčiams
kuri sužinotų kiek tokio jau
nimo Detroite yra. Įnešimas 
ir patarimas priimtas. Į komi
sijų išrinkta p. M. Andriuly
tė ir p. E. Kernagaitė.

Daug svarstyta, kaip ir ko
kiu būdu geriau platinti lie-

pagerbti vakarėlį, kur visi gra 
žiai pasivaišino, pasilinksmino 
prie geros muzikos ir arčiau 
vieni su kitais susipažino. Tas 
palaikys draugiškumų, ko jau
nimui labai reikia, ypač Vy
čiams. Kiek patėmijau, Chica-

tuviškųjų katalikiškųjų spau- :8T°s L. Vyčių 16 kp. basebolo 
dų: laikraščius ir įvairaus tu- tymas gerų įspūdį padarė. Vi
rinio knygas. Didesniam spau,8* jaunuoliai mandagūs, žais- 
dos išplatinimui, manoma su- dami gražiai elgėsi. Pavvzdis 
tverti visose lietuvių parapi- kitiems.
jose tam tikrus spaudos pla-Į - --------------- —
tinimo ratelius, įsigyti lietu-1 Rūgs. 6 d. L. Vyčių 102 kp. 
riškų knygų, laikraščių ir juos įvyko mėnesinis susirinkimas, 
progai pasitaikius, pardavinė-! Tarp kitko, nutarta suorgani- 
ti. 1

c<&
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Ponios Buckienė ir Legotie
nė išvažiavo į Chicago, o p- 
nia Biliates su vaikučiais į 
Scranton, Pa.

Šį pavasarį Grosse Pointe 
High School baigė p-lė Geno
vaitė Uvick, advokato ir po
nios Uvickų duktė. P-lė Geno 
vaite buvo jauniausia visoje 
klesoje. Buvo aktyvi dramos 
ir kituose studentų rateliuose, 
mėgsta pijanu skambinti.

“Detroit News”, didžiau-

SPORTAS
Kaye Don, Anglijos “Miss

Liudmila. ;RnSland TU,” “challenger” 
dėl Harmsworth Trophy, ma
no, kad Gar Wood, detroitie- 
tis laivelis “Miss America X” 
bus greitesnis negu jo.

PIRMOS LENKTYNĖS. — 
Rugsėjo* 3 d. per didžiausį lie 
tuvių ir neramų St. Clair e- 
žero vandenį pusę po šešių, 
rytų Kaye Don buvo kur kas 
pirmesnis už Gar Wood, ka
da, rodos, trečiame sukime ji-sias šio miesto laikraštis pa

talpino jos paveikslų su pla- jsai pralenkė Anglijos laivelį
čiu aprašimu.

Susirinkimui vieta ir laikas 
liko nesvarstyta. Apie tai val
dyba p’T.neš per spaudų ir per 
parapijų klebonus.

Rašt., M. AukšČiūnienė.

ŽINIOS IR NAUJIENOS

Rūgs. 13 d. visoj Michigan i sto

zuoti merginų basket bąli ra
telį. Kadangi Vyčių kuopoj 
randasi veiklių merginų, galės 
susidaryti stiprus tymas. Be 
to apkalbėta kp. vakarai. Vy
čiai stengsis pastatyti scenoj 
keletu veikalų ir suruošti kon
certų. Jėgų yra, gero nofo ir- 

1 pasišventimo taip pat netrfik- į

vai stvbė j įvyksta primaries 
rinkimai. Pradedant guberna
torium ir baigiant žemu val
dininku. Kandidatų galybės ir

Lauksime.

Rugp. 25 d. po ilgos ligos 
(sirgo 12 metų) mirė a. a. My

riai daug žada, bet kuomet ta- kolas Kairiūnas, 67 metų amž. 
mpa išrinkti, tų pažadu nepil-, Palaidotas rugp. 29 d.-bažny 
do. ' ! ttoėmis apeigomis iš Šv. Ali

Lietuviai neturi stiprios or- tano bažnyčios Šv. Kryžiaus 
ganizacijos. Kartais klubas, ar kapinėse. Kun. T. F. Boreišis 
šiaip kokia dr-ja snsirinkimno pasakė jautrų pamokslų api 
se padisknsnoja, nž kokius ka- budindamas velionį kaipo pa-

REDAKCIJOS ATSAKAI

Pabudusiam Vladeliui. Ta- 
įmsta ne jokios klaidos neati

taisėte korespondencijoj, til- 
! pusioj praėjusios savaitės 
j “Detroito Žinių Skyriuje”, 
1 tik parašėte naujų, daug ilge- 
jsnę apie tų patį dalykų, ko
respondencijų. Kadangi apie 

[tai jau buvo rašyta, neverta
kartoti.

“Tėve Mūsų” 1000 kalby
Keli metai atgal vienas ve

ngrų kunigas padovanojo šv. 
Tėvui rinkinį “Tėve mūsų” 
tūkstantyje kalbų, kurį jis rin
ko* per daugelį metų. “Tėve 
mūsų” ten randasi ir lietuvių 
kalboje. M. M.

Didžiausias paukštis
Didžiausias paukštis yra 

strausas. Gyvena Afrikos ly
gumose. Aukštis 8 metrai, o 
svoris 50 klgr. skraidyti nega
li, už tat turi ilgas kojas ir 
greit bėgioja: reikia gero ark
lio, kad raitas pavytų strau
sų. Minta žolėmis, grūdais, 
smulkiais gyvūnėliais, ryja a- 
kmenėlius, smėlį, guzikus. Plu
nksnos vartojamos papuoša
lams, todėl juos smarkiai me
džioja. Paskutiniu laiku kai 
kas pradėjo juos jaukinti. Mat, 
vienas strausas duoda apie 
500 litų pelno. Valgomi ir 
strauso kiaušiniai. Jų kiauši
niai sveria po kilogramų ir 
daugiau! Jų vieno užtenka tri
ms vyrams pavalgyti. Prijau
kinta patelė sudeda apie 40 
kiaušinių. Gyvena virš 20 me
tų. M. M.

ir laimėjo pirmų “heat.” 
ANTROS. — Rugsėjo 5 bu

vo gražus rytas. Dangus aiš
kus ir vanduo tylus. Žmonės 
tikėjosi didžiausio greitumo.

Šv. Petro parapijos, pikni
kas praėjusį sekmadienį bu
vo labai skaitlingas. Žmonių 
buvo iš West Side ir East Si- j Bet, kadangi iš pradžios ly
dė. Igiomis plaukė, Gar Wood tuoj

S v. Kazimiero 
AKADEMIJA

„Tavo dukrelei tinkamiausia mokykla.”

Mokyklos visas namas — goriausiai įtaisytas.
Akademijos 10 akeriy sodas — studenčių atsigaivinimui 

rojus.
Sveikoje apylinkėje — Salia Marąuette 360 akerių Parko. 
Patogus privažiavimas.
Mokslas visose šakose — Akademija pilnai akredituota. 
Būdo auklėjimas prirengs tavo dukrelę į gyvenimą.

i
Mokslo pradžia — rugsėjo 8 d. 9 vai. ryte.

I

LAIMĖK SU LAIMĖTOJU 
Prašome Balsuoti už 

WILBUR M. BRUCKER 
Dabartinis Gubernatorius

Michigan valstijoje, kuris 
stovi už atšaukimų 18 amen- 
dmentų.
GUB. W. M. BRUCKER’S 
per 2 metu valdymo parodė 
veiklumų ir palankumų vi
siems žmonėms Michigano 
valstijoje.

Balsuokite už Republiko
nų Tikietų.

Lietuvių Komitetas
JOSEPH F. DAYTON.

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatėm į vi
sas miesto dalis ir į Ham 
trhmack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

Rusų opera Paryžiuje kvie- 
! čia mūsų Kiprų Petrauskų spe 
ktakliams. Kartu su juo dai
nuos ir Šaliapinas. Kiek žino
ma, Petrauskas kvietimų pri
ėmė.

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Bulldtng
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road
GROSSE POINTE

Res. Phone Niagara 0764

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
Igraborius

1942-25th STREET

PAUL MOLIS
Notary Public

Visokios apdraudos. laivakorčių, 
pinigų siuntimo, namų Ir farmų 
pardlvimo ir mainymo.

AGENTŪRA
1730 — 24th ST.. DETROIT 

Tel. Lafayette 1545

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS PENTISTAS

Valandos: 10 ryte iki 9 vakare 
Seredomis: 10 iki 12-tos dienų

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiimi«

DR. J. B. RYDZAUSKAS
= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros 5 Lempas, ArtiflcialiSką Saulės Šviesą, Dlatherrtllą, Slnusoidal Ir t. t.
= Bandau kraują, Slapumą Ir t. t Prieinamą kaina. S
5 RpectaliSkumas: Ligos moterų Ir Ilgos vidurių, nervų Ir rmimatlznm. E 
= Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. E

i 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit i
— Telefonas dieną Ir nakt|: ARLINGTON 2683 S
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimi*
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J. E. MARTENSON CO,
9336 W. FORT STREET

VTNEWOOD 1-4560
PAMINKI,V IftDIRBYST*.

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

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vlnewood 1-6677 Detroit, Mich.



4 DRAUGAS Penktadienis Rugsėjo 9, 1932.

Prašau Į Mano Kampelį
-------------------?ašo prof. Kampininkas.--------- *-----------

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI ! tono lietuviškų maikių spaus
tuvei.

Šiandie, pašenavotieji, pir
miausiai užtraukime mūsų tau 
tos himnų; ne tų> kurį mums 
amžinų atilsį Vincas Kudirka 
parašė, ale tų, kurį Krakuvos 
šlėktų muzikos žurnalas “Or-
kestr,” atspausdinęs iš vieno O dabar, štai, jums, leidės 
taip pat šlėktų vaisko žurna-,ir džentelmenai, tegul dainuo
to straipsnį, apie daugelio tau ja Pensylvanės “Saulė:”
tij himnus, padavė. Lietuvos 
himnas ten lietuviškai taip 
pavadintas: “Kas pai nex pel 
nex pel leri.”

Ale, kad perskaitę ir mū-

“Sziandieniniai vyrai, jaigu 
skundžesi ant vien-lygybes ve
dusiam gyvenime tai yra ne
teisingi. Kitados jaigu vyras 
paimdavo juod-plauke tai tu-

Rokunda kaip ant delno: cil 
mokratų gazieta prie dr. Ka
raliaus paliktų lietuviams 
“nuopelnų” turės pridėti — 
znokų.

tik nori katilų ir gauti kiek į bei koksui. Tuo tarpu iš vieno 
tik nori energijos. Kitaip sa-j tokio šachto esu būtų galima 
kant, tai būtų nebeišsemiainas aptarnauti energija didžiausių1 
energijos šaltinis. rniestų.

Parsonas neslepia, kad su- | Tik dabartinė krizė dar su
nkumų yra daug. Tačiau, jo laiko Parsono projekto vykdy-
manymu, dabartinės technikos nių. ------------
priemonėmis būtų galima vi- | jis jog ,ai. ( Prieš keletu metų adatų ga-

iax. rei<or(|.| turėjo Anglija,

tarpiškai iš saulės spindulių 
gaminama energija. J. P.

KLEK PASAULY SUVAR
TOJA PER DIENĄ 

ADATŲ

Paviršutiniškai apskaičiavus 
Įviso pasaulio fabrikų produk
cijų, matyti, kad per dienų su
vartojama 200 milijonų adatų. 
iBet kur jos viscg dingsta?...

siškai ir žydiškai to “himno'’ rejo juod-plauke paczia per vi 
žodžių nesuprantame, o be to, sa savo gyvenimą lyg žilu
tame straipsny pažymėta, kati 
muzikaliniu atžvilgiu šis lie
tuvių tautos himnas esųs ne
labai įdomus, to dėl atiduoki
me jį šlėktoms; te jie dainuo
ja. “Kas pei? nekst pel, ne- 
kst pel, byro.”

Prie neapsakomi} “nuopel
nų,” kokius yra padaręs lie
tuviams nusinuodijęs dr. Ka
ralius, Čikagos ciimokratų 
gazieta priskaito ir tai, kad 
velionis tautiškos “Dirvos” 
redaktorių Karpavičių — mo
kinęs lietuviškos gramatikos. 
Tačiau Karpavičius tų dr. Ka-, 4 „ ’
radaus lietuviams paliktų 
“nuopelnų” neigia; sako, jis 
niekad nesu gyvenęs Čicagoj 
ir neėmęs iš dr. Karaliaus 
gramatikos pamokų. Dėl gra
matikos “mokėjimo” Karpa
vičius kreditų atiduodąs Bos-

plauku. Jaigu apsipacziuoda- 
vo su rud-plauke, tai per vi
sa gyvenimą turėjo žiūrėti ant 
josios ugningu plaukučiu kad 
ir juju neapkentė. Jaigu pa- 
cziule buvo riebi kaip statine 
tai turėjo prie jos priprasti, 
arba jaigu pąeme kųda tai tu
rėjo vilti susijaukti josios sun 
kenybes. Bet sziandien — szi- 
andien szviesplauke, rytoj juo 
d-plauke, užporyt rud-plauke 
ir tt. Motere būdama kaip 
statine, gali in trumpa laika 
persimainvt ant laibios mote
rėles. Sziandien turi ilgas ka
sas o rytoj plaukai nukirpti 
kaip vaiko. Bet da to negana. 
Dabar kirpikai plauku iszmis- 
lino perukus visokio koloro 
kuriuos, galima naudoti . su

Claude Wells, čikagietis, bū
damas Marshall Field iždini
nku, vėliau Merchandise Mart 
menedžeriu, visados svajojo 
apie aukso kasyklas. Jo sva
jonės išsipildė; jis gavo dar

bų auksokasyklose Libby),
Montana vaist.

Kitas sunkumas tai kylanti, 
juo giliau juo labiau, tempera
tūra. Iki šiol yra pastebėta, 
kad temperatūra žemės gilyn 
kyla maždaug 3 1. C. kas 100 
metrų. Vadinasi, 5 kilometrų 
gilumoj temperatūra siektų 
150 1. Cels., 10 kilometrų — 
apie 300, o 20 kilometrų gilu
moj net apie 600 1. Cels. Žmo
gus gi jau 40 — 50 1. Cels. su
nkiai pakelia. Vadinasi, nuo 
trečio kilometro gilumos būtų 
galima dirbti tiktai uždaryto
se vėsinamose kamerose. .Par
sono manymu didėjančių šilu- 
mų būtų galima panaudoti e- 
nergijai gaminti. Ta energija 
būtų suvartojama šachtos ka

szlebems kokios jos nebutu simo darbams. Jau penkių ki-
— raudonos, žalios, geltonos 
ir tt.”

MOKSLO NAUJIENOS

lometrų gilumoj, kur tempe
ratūra siekia apie 150 — 180 
1. C. būti} galima statyti gari- 

spaudimas. Žinia, kad 5 kilo- !ųįug katilus ir gaunama iš jų 
metrų aukštumoj oro spaudi- | energija būtų suvartojama ka-

Akmens anglis eis į 
muziejų .

Garsus garo turbinos išra
dėjas, žymiausias mūsų laikų 
inžinierius Sir Charles Parson 
paruošė jau konkretų sumany
mų žemės vidaus karščio kai
po energijos šaltinio naudoji
mų. . « M j! ii i A

Iki šiol šis dalykas buvo sva 
rstomas kaipo galimybių pro
blema. Inžinierius Parson pa
ruošė detalizuotų vykdymui su 
manymų, kuris tapo apsvars
tytas British Association for 
tlie Advacement of Science ir 
susilaukė visiško šios mokslo 
įstaigos pritarimo. Tiesa, su
manytojas neslepia, kad mūsų 
žinios apie tai, kas darosi že
mės gelmėse, yra labai men
kos ir remiasi daugiausia ne
patvirtintomis hipotezėmis. A- 
nkštyn nuo žemės paviršio 
žmonės buvo pasikėlę iki 16 
kilometrų, o tyrimai instru
mentais buvo pasiekę apie 30 
kilometrų. Tuo tarpu žemės- 
na, gręžimais buvo pasiekta 
tiktai 3120 metrų ir šachtomis 
buvo nusileista daug mažiau, 
būtent 2320 metrų. Prisiminus, 
kad iki žemės vidurio yra 6,- 
356.50 metrų, matom, jog iki 
šiol ištirta giluma yra tik men
kniekis. Parsonas siūlo kasti 
šulinį 18 arba 20 kilometrų gi
lumos ir mano, kad šitoj gilu- 
m p j randasi jo projektui įvyk
dyti reikalingos sųlygos. Tie
sa, Parsonas neslepia, kad to
kiose gelmėse galima susitikti 
su įvairiais netikėtumais, ku
riuo^ numatyti ir apskaičiuoti 
labai sunku. Visų pirma oro

įuas lyginasi 0,5 atmosferos. 
Vadinasi, penkių kilometrų gi
lumoj oro spaudimas turėtų 
siekti dviejų atmosferų, o 20 
kilometrų gilumoj — 16 atmo
sferų. Vandens stulpo spaudi-

sus juos nugalėti. kas, kai akmens anglis, didžiau
Svarbiausias Klausimas kiek sias ir svarbiausias šiandie 

kaštuotų tokios šachtos iška- Į energijos šaltinis, bus mato- 
simas? Parsono manymu ne-Imas tiktai muziejuose, kaipo 
daugiau kaip apie 10' milijonų- buvęs svarbiausias energijos 
svarų. Tai yra maždaug tiek, šaltinis. Akmens anglies ir net 
kiek dideli miestai tik per vie- .vandens (krioklių) vietų už- 
nus metus išleidžia anglims imsianti žemės vidaus ir be-

kuri su savo Sheffield, Bir- 
mingliam ir Londono plieno fa 

I brikais pagamindavo per die- 
inų 59 milijonus adatų. Šian
dien pirmenybė priklauso Vo
kietijai, kuri pagamina 400 mi
lijonų adatų per savaitę.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų, ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ- 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai link pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptickoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsl, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

SKIKITCHIHG ENDS
tvhen aoofh/ng Žemo ta uaedl

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufi fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist, 35c, 60c, $L00.

simo, vėsinimo (būtų galima 
gaminti skystų orų) ir kitiems 
darbams.

Darbai turėtų būti varo
mi dvejose ar gal net trejose 
paraleliose šachtose. Vienoj

mas siektų net 2000 atmosfe-(šachtoj būtų keltuvai darbini- 
rų. Inkams nuleisti ir pakelti, že-

Tuo tarpu žmogus sunkiai' mėms iškelti, o kitoj eitų įvai- 
pakelia didesnį spaudimų kaip, rūs vamzdžiai, elektros laidai
4 atmosferas. Bet Parsonas 
randa, jog pasiekus gilumos 
kur oro spaudimas prašoka 4 
atmosferas, kas turėtų būti 10 
kilometrų gilumoj, žmonės ga 
lėtų dirbti uždarytose kamaro
se, kurių vidaus oro spaudi
mas neprašoktų keturių atmo
sferų.

ir tt.
20 kilometrų gilumoj, kur j 

temperatūra siektų apie 600 1. 
Cels. būtų pastatyti milžiniški 
katilai, kurie gamintų elektros 
energijų ir siųstų jų viršun. 
Turint galvoj, kad šachtų ga
lima išplėsti kiek tik nori į ša
lis, būtų galima pristatyti kiek '

i
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Tikietus,
' Plakatus,

Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Eat this fine 
cheese food 

oftener!
Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
' \

2334 S. OAKLEY AVENUE + 4’ +
(tupie pius)

Adtlno
luctnrflcrnafy

jLo.

CinCAGO, ILL.

rfĮ/NEL>

Mutte <X, Op*. H. S., 9 B. Ohio S(.. dū(w<>

Tyro*, AKkfoat ■vdkoe

GRAŽIOS AKYS
Yra dMeUa tartas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamigsite 
Knyga “Eye Care” arba «Bye 
Beauly” ant pareikalavimo.

Telefonas Roosevelt 7790

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . . . užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas /knerican Medicai’ As
sociation. Užsipelnija aukštą 
maitlngumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

B/U,r’S UNCLL

(
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ŽUVIS MĖNULIS
Vasaros pradžioj saulės spi

nduliams įkaitinus Viduržemio 
jūros paviršių iki 18—20 laip
snių, iš šaltos jūros gelmės 
vandens paviršium išsineria 
baisi žuvis. Tai jūros mėnulis. 
Jos kūnas yra suploto skritu
lio pavidalo ir dėl to ji vadi
nama mėnuliu. Savotiška, pa
naši j raukšlėtų kaspinų, uo
dega toli užsirita ant gyvulio 
nugaros. Šimtų raumenų judi
nami peliukai turi nepaprastų 
jėgų. Visas jos kūnas ąpdeng- 
tas mažais, bet kietais kaip

j sirodo vandens paviršiuje. l)a- (su tam tikra persteke ir irkli- 
t bar rudenį ir žiemų ji siaučia ninku. Tų perstekę sudaro vie- 
jūros gelmėse. Jos stiprūs da- Ina'puse aštrus 30 cm. ilgumo 
utys lengvai sutriuškina tokį peilis su kabliu iš kitos pusės, 
šarvuotį, kaip jūros vėžys. Ji j Tas peilis yra pritaisytas prie 
lengvai apsidirba net su dau-1 ilgos karties. Prie. šio gulo y- 
giakoju polipu, be vargo su- Į ra pririštas 200 metrų ilgumo
triuškindama net jo kietas ra
nkas.

Iš jūros šis siaubūnas į va
ndens paviršių net turi drąsos 
prisiartinti prie pat kranto ir 
išgąsdinti ne tik svetimšalį, 

bet ir vielinį gyventojų stip
rios uodegos galu sukeltomis 
bangomis. Jis turi paprotį il
gai gulėti saulės kaitinamame 
jūros paviršiuje ir miegoti. Jų

akmuo, žvynais, kurie žuviai j n,įeg() nedrįsta sudrumsti nė 
gulint vandens paviršiuje, ži- (vienas jūros grobuonis. Iš ki
bą -saulės ar mėnulio šviesoje | tos pusės ji miega taip kietai, 
kaip poliruotas marmuras.
Maistų ji kramto kietuoju go
muriu, kuris pasagos pavida
lu yra išsagstytas smulkučiais 
danteliais.

Plokščias gyvulio kūnas ske-

kad pabunda nebent tik laive
liui dungstelėjus šonan. Pro 
šalį einančio garvežio šniokš-

lynas. Priplaukęs prie jos žu 
klys visa jėga smeigia gyvū
no kūnan perstekę. Šis kaip 
perkūno trenktas švystelia uo
dega, sukyla bangos, ir pasi
neria gelmėse, paskui tempda
mas virvę, laivelis pamažu 
plaukia paskui. Kartais gyvu
lys nuneria taip giliai, kad 
laiveliui, prie kurio pririšta 
virvė, gresia pavojus nunerti 
jūros dugnan. Tada už virvės 
grobis pradedamas traukti at
gal. Čia reikia ypatingo apsu
krumo norint išnešti sveikų 
kailį.

Jūros mėnulių yra ne tik di
deliuose vandenyse, bet dažnai

Tel. Cicero 67 56

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 6. 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto: 2-16 Ir 7-9 vakare

Pbone Boulevard 7641

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTA8 

«45 Bo. Ashland Avb.
Arti 41 gtreet

Tat Canal Ifll

DR. 6.1. BLOŽIS
DKKTIKTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Utį 11 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6787 8. Artestan Avė.

TeL Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDITOJAS IR CHIRURGAS
•428 West Marąuette Road 

Fjd.: 1-6 Ir T-9 P. M Ket 9-11 A.U 
Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenčija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčloa, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Res. teL Cicero 2888

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

į Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Gulintį vandens paviršiuje 
rsai turi apie du metru su be- gyvūnų nėra sunku pastebėti,

timas jos nepažadina tol, kol __ __ _____ _ _____
šis nepaliečia jos kūno.' I pasitaiko ir įlankose, kaip tojų. Šiandie yra to geležinke

W. M. Jeffers 42 m. atgal Boulevard 7689 

prie Union Pacific geležinke
lio. gavo darbų už patarnau- I DR. A. P. KAZLAUSKAS

Rez. Hemlock 7691

veik šešių kvadratinių metrų 
paviršium. Sveria šis gyvulys 
iki 12 centnerių. (Tokio svorio 
pasitaiko tik kai kurie ryk
liai).

Ši žuvis, išskyrus gegužės 
ir birželio mėnesius, retai pa

lies nuolat judėdami priešaki
niai peliakai sukelia ne mažas 
bandas. Žuvį pastebėjus už ko
kios 50 metrų nuo jos sustab
domas motorinis laivelis. Ta
da j mažų lėkštų luotelį įlipa 
prityręs šių žuvų medžiotojai-

Triesto, Marselės, Genujos.
K, K. lltiičinslds 

Iš ‘tVI. L.”

BUVUSI RUSU DIDUO
MENE — RYGOS NAK

TINIAI SARGAI

lio kompanijos prezidentu.

GRABORIAl:

“nelaužo kaulų.” .Savo tarny
bų atliekąs sąžiningai. Taipo
gi mielai primuš arbatpinigius 
už durų atidarinėjimų ir kitus 
“patarnavimus.” Naktinių sa
rgų skaičiuje esąs ir Nikalo- 
jaus II sūnaus Aleksiejo auk
lėtojas K. Nakties sargu tar-

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
Vii.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

r ei. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis Ir Seredomls susitarus

4847 YV. 14th ST. Cicero, 1IL

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA. 4 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS G R ABORTUS

sau prie grabų 14- 
dirbystėa

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telet Canal <174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Te». 
Victory 4988.

Laidotuvėm* pa 
tarnauju gerinusia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
ir pigiau negu kiti R»*kale meldžiu atsišaukti, 
todėl, kad priklau

o mano
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 2615 arba 2518
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Gourt, Cicero, m
TEL. CICERO 1927

Ry&uj yra suorganizuotos 
trys naktinių sargų draugijos,

| kurioms priklauso apie 300 na-
Iri,). Tų nariu sų.tatau labai h"v' K"rž,'""'s bar,'"ilS Dr. C.K. KliaUga
in,argas. Po rusų revoliucijos |N' I>at’ araat» d,rba ,lar 2į išbėgę užsienin rusų aukšti,buv' g^olu., keletas puto 
valdininkai griebėsi ir papra
sčiausių darbų. Vienas iš na
ktinių sargi) yra buvęs Kijevo

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergais ir S'ibatomis 
2420 W. Murųucttc Kd. arti Utstcrn 

ninku ir kitų aukštų caro vir- I Avė. pitone ucmioek 7»as
Fanedėllala, Seredomis Ir PStnyėiomle

j generalgubernatorius R. Jis 
stojo naktiniu miesto sargu 
todėl, kad šis darbas vis dėlto

šininkų. Algos už savo darbų 
šie buvusieji aukšti vyrai gau 
ną 100—160 litų.

KINIEČIŲ DRAUSME

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ais Klaidų ailaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8907 Asiram Arnui

Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsainnotojas 
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Metinės Sukaktuvės

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

TEDgJAB

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4lth Ir Pa vii na Bta.

Tai. Boulevard 6202-8412
Nuiludimo valandoje . kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatu
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no j mūsų įstaigą iš bįle kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkus ą grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
AtCs kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

STANISLOVOS
GURETSKAITĖS

(po patėviu) Beržunskaitė 
Mirė Rugsėjo 10. 1931 m. 14 
metų atnž. Kūnas palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Paliko liūdinčius Motiną, du 
broliu ir gimines.

Mišos už jos sielą bus atlai
kytos Šeštadienyje, Rugsėjo 10 
d. 8 vai. ryto Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, Taip pat 
bus Mišios atlaikytos Mt. Car
inei parap. bažnyčioje. Melrosc 
Park, III.

Kviečiame visus gimines, d.rau 
gus. drauges ir pažįstamus da
lyvauti • šiose pamaldose už am
žinų atilsį Stanislovos sielų.

Nuliūdę: Motina ir broĮiai. 
Po mišių prašome giminių

susirinkti 2334 8. Hoyne Avė.

PRANCIŠKUS
KELPŠAS

Mirė Rugsėjo 8, 193 2 m. 4:15 
vai. ryte, 70 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskr., i.aukuvos 
parap. ir miestelio. Amerikoje 
išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nuleidimo 
moterį- Teklę, po tėvais Struu- 
kaitė, dukterį Brigytų, sūnų 
Stanislovų ir gimines, o Lietu
voje brolį Vincentų ir gilmtnes.

Kūnas pašarvotas 1417 So. 
50th Avenue Cicero, III.
laidotuvės įvyks Pirmadieny. 

Rugsėjo 12, Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j ftv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas | Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Duktė, Hu
nus, Brolis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Kai}) kiniečiai sutaria ir iš
laiko disciplinų kariuomenėje, 
matyti iš šių kinišku skoniu 
ir stilium suredaguoti) įsaky
mų;

z
“Paskutiniame mūšyje ava

ngardas pasitraukė, ir karei
viai be reikalo iššaudė daug 
šovinių. Tai rodo mūsų nar- 
sumo stoką, ir dėl to mes, ka- 

1 riuomenės vadai, labai pyks
tame. Jeigu toki reiškiniai pa
sikartos, karininkai ir karei
viai bus sušaudyti vietoje.”

Kitą sykį per kareivių ran
kas buvo paleistas šis skelbi
mas;

“Japonai už 20 centų per 
dieną papirko 100 kiniečių žve
jų, kad šnipinėtų jų naudai. 
Šnipai vaikščioja kaip smul
kūs pirkliai. Japonai jiems da
vė ypatingą ženklą, bambuso 

j lazdą, kurią jie* nešioja ant 
pečių. Mes duosime 5 dolerius 
už kiekvieną tokį kailį.”

Įdomi ir ši Kankino armijos 
vado deklaracijū:

“Generolas, kuris bėga iš 
karo lauko, turi būti savo ka
reivių nušautas. Jei, generolą 
nušovus, norėtų bėgti karinin
kai — ir jų laukia tas pats 
likimas. Panašiai reikia elgtis 
ir su kitais, nuo didžiausio iki 
mažiausio.”

Tel. Republic 2*266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Sektinas pavyzdys
Indijos miesto, Indijanapo- 

lio, policija išleidusi aplinkra
štį, kuriuo vaikai ir mergaitės 
iki 17 metų amžiaus be tėvų 
arba vyresnieji galės būti ga
tvėse tik iki 3 vai. vakaro. 
Prasikaltusieji bus areštuoja
mi ir baudžiami iki 500 litų.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGI

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTI4ACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12

#558 SO. YVESTERN AVĖ.

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6764

, DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis Ir seredomls tik
lškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 

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

Nedėlioj: 10—12 ryto.

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

Jei ncatsUiepla šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31at Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 1#—12

DR. SHZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7J8T

Ofiso vai. kiekvienų dieną, nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utarnlnkala 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park S395

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 Ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

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

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 
Ree. Tel. Hemlock 2615

TeL Grovehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
8eredomls po pietų ir Nedėldiemaiz 

tik susitarus
>422 W. MARQUETTE ROAD

Rea. Phone 
Englewood 4641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamų akių karštį. Nuliu u 
;ataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ętsi tikimuose, egzaminavimas daro
ma su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRIIM

LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perp„s P|-

k^,ukKZ°' Mus*
4712 S. ASHLAND AVĖ. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

A. L DAVIDONIS, M. Di
4918 BO. MICBUGAN AVEMUS 

TeL Kenwood 8187 
Valandos:

Nuo 8 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare

apart ivantadlenlo Ir ketvirtadienio.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

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

DR. MAURICE KAHN
•e

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo T iki 9 vakare ,
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 3887
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVĘ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryte nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000 I
z Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas

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

HEMLOCK <111

DR. V. S. NARES
(Naiyauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8429 Wast Marquette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. T iki I vakare 

Utarn. Ir Ketv. rak. pagal autart]

Tel. Hemlock 8700
Rea TeL Prospect 0618

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie '
Rea <421 So. California Avė. 

VaL: 2-4. 7-9 v. v. IAaklrtant I&tv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J, BERTASH /
756 W. 35th STREET j 

Ofiso vai.: nuo 1-3, nuo 6:80-6 1$
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C H I C A G O J E

reigas eina Gimimo Šv. P. pa- 
rap.

Marijona Janušauskienė y- 
(Fed. Inf. Biuras). į ra visų mėgiama dainininkė,

Rugsėjo 7 d. Aušros Vartų k,,rios neaPseina ““ 
mokvklos kambary ,»yko Chi- nas *y"'asais koncertas. Abu 
cagos Fed. Apskrido sos-mas, linksm° b0do> nuoširdūs ir 
kuriam pirmininkavo inž. A. ■*»«<»«« *»«*«• Vyresnysis

IŠ CHICAGOS FED. APS K. 
SUSMO

Žvirblis, rast. L. Krekščiunas.
Pirmiausia apkalbėta ruo

šiamos Fed. soeialės vakarie
nės reikalai. ”,

Po to sekė pranešimai komi
teto narių apie Chicagos Pa
saulinę Parodą 1933 m.

Apkalbėta Chicagos Fed.
Apskričio informacijos biuro, . .

, Šv. Kazimiero Akademijosreikalai. Biuro vedejum pak-. , ....
. , . .. r* s. Rėmėjų 2 skyriaus susirinki-vieatas aptiekonus V. Petrau-J . x . .

skas.

jų sūnus Raymondas pradės 
antrus metus lankyti universi 
tetą. Jeronimas baigia Higli 
School, o Danielius vejasi sa
vo broliukus. Alfa.

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DARBUOTES

Į mas įvyko rūgs. 2 d. Kaip vi 
suomet, taip ir šį mėnesį, su
sirinko nemažai darbščių rė
mėjų.

Per sus-mą narės pasiėmė 
knygučių, nuo kurių pelnas 
skiriamas sidabriniam 25 me
tų jubiliejui. Knygučių paėmė; 
B. Naujokienė, J. Budrevičie- 

įnė, K. Ambrazienė, B. Bitau-

Nutarta visose lietuvių ko
lonijose minėti spalio 9 d. iš
kilmingai.

Išklausyta pranešimai iš 
Federacijos 22 kongreso, ku
ris įvyko Pittsburgh’e, Pa.
Pranešimus darė: kun. J. Ma- 
čiulionis, A. Bacevičius, A.
Vdančius ir L. Simutis. , R Šimkienė, J. Ežere-

Šiam sus-nm dalyvavo be- ,ki<lnė> LT Ou<li(,n. kifos 
veik visų kolonijų rimtesnieji
katalikų darbuotojai ir ats- Lengva 2 skyriui būti pir

moj vietoj, nes visos narės nuo 
širdžiai dirba.

1Darbščiausia skyriaus narė 1 
'J. Šaltienienė pranešė, kad 
jau turi paėmusi salę dėl “bu- 
nco” (lapkričio 16 d.). Prie 
J. Šaltienienės, į komisiją įė- į 

i jo .jauna finansų raštininkė p.1
________ j Ežerskienė. Abi jaunos ir ene-1

BEVERLY HILLS. — Dar rS»ng°8 narės žada šia pramo- 
bininkų Dieną pp. B. ir M. Ja- «ė,e dauS gražaus pelno pa- 
nušauskai buvo sukvietę sve- daryti-
čių į savo rezidenciją 2259 d‘ šaltienienė pranešė iš Ce- 
107th st. duotoje dalyvavo Šv. n^r<’ susirinkimo, kad ir ten 
Panelės Gimimo parap. kleb. gražiai visi skyriai ruošiasi 
kun. P. Baltutis, vikaras kun. Prie jubiliejaus pramogos. 
Katauskas, “Draugo” redak- Plrm- Nausėdienė pranešė, 
torius L. Šimutis su žmona, kad centro Plkriika« ąteinan- 
kap. ir ponia P. Jurgėlai ir čiaia metais rugpiūčio

'dr. J. P. Poška su žmona.
Prieš vakarienę visi sve-, 

čiai apžiūrėjo pp. Janušaus-, 
kų darželį, kurį galima pa- j 
vadinti tikru gėlynu, nes čia 
visokių gėlių yra. Viskas tik1 
žydi, marguoja, kiekviena gė- • 
lėlė akį vilioja. Negalėčiau

tovai iš sekančių apskričių: 
S.L.R.K.A., Mot. Są-gos, Mar. 
Kol. Rėm. ir Akad. Rėm. Bu
vo nemažai kuopų ir draugi
jų atstovų. Be to, buvo gra
žus skaičius inteligentų.

PAS JANUŠAUSKUS

,20 d., Vytauto darže.
Šiuo ir baigtas susirinkimas.

Laima

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Rugsėjo 17 d. Seandinavų-
Amerikos linijos laivu “Frede

J , ,''7’ J"" rik VIII išvažiuoja Lietuvonišvardinti, kokių čia yra ge-
.... v iv . , per “Draugo agentūrą Kaz.lių, lelijų; žodžiu, visko yra, a- . . „ .*•v , ,, ... . .. , Andrejunas, sv. Grigaliausišskyrus “vynskąią rūtą' 1 , ' ’ y

. - . - v . .. choro senas ebonstas ir vei-(parsley), kurios šiuo laiku . v
, kėjas. Jo žmona ir duktė jaujau nebeliko. . •’Lietuvoje.

Pačiame to kiemo gėlyno šiomis dienomis per “Drau 
viduryje iškastas prūdas žu- g0” agentūrą išvažiavo Lie
pelėms. Čia vėl visokios vau- tuvon V. Jakas iš Waukegan, 
deninės gėlės auga, kad net m. jr J. Augaitis iš Brigbton 
žuvelių nematyti. Pp. Janu-1 park0>
šauskas sakė, kad prūde esą- _____________

ę ma ir vėžių.

Poniai M. Janušauskienei 
paprašius svečius į vidų va-1 
karienės, ant stalo irgi buvo 
pastatytas didžiausias gyvų j 

gėlių bukietas, suskintas iš jų 
pačių daržo-gėlyno. Visų lai-

LIGONINfiS RĖMĖJŲ KOR
TŲ IR KAULIUKŲ 

ŽAIDIMAS

vengti, tai reikia pagerinimų 
politiniame, ekonominiame ir 
socijaliame surėdyme.

Gamtos paslaptis susekė, 
moksliškas tiesas surado, išra
dimus darė aukšto mokslo ir 
gilaus proto žmonės. Moksliš
kų tiesų ir išradimų dideliai 
padidėjo gėrybių gamyba ir!

SKAITYTOJŲ BALSAI
Sveikinu “Draugą”, rugp

80 d. išleidusį tokį gražų bei atsjmini„,ai) taZ.iau sia” proį
istorinį numerį, minint Sv. Ka- visialn8 reiktT susivienyti mal 
zimiero seserų 25 metų gyva- ()oje ir pPaSytij ka(, Auk5{iau. 
vimo sukaktį. To numerio rus. >ias. kllria„, j; ,aip istikiniai

............................ ........... _ ,tai ilgtti tarS‘» užsilikti tarnavo ir gyvastį padėjo, bū-
didėjo žmonijos gerbūvis. Mo- ia9 atminty, o kai kurie (kaip jaj gailestingas.
kslo žmonės ir išradėjai ta- “r ai) P®8*1*8’ ‘».“”raug»” į 

savo arkyvą. Ir kodėl ne? Y-rėsi esą to gerbūvio autoriai. 
Blogų laikų atsikartojimai, pa 
rodo, kad mokytųjų jėgos turi

patingai tas “Draugo” nume- 
Įris turėtų užsilikti pas visus.

si po žemele ir nors daugelis! MARQUETTE PARK. — 
jos mokinių, kaip ir mane, gy- Šv. Barboros draugijos susi- 
venimo banga toli nubloškė i rinkimas įvyks sekmadienį, 
nuo tos vietos, kur rišasi visi i rūgs. 11 d., parapijos mok.

ra Į kambary, 2 vai. po pietų.
Visos narės kviečiamos at

silankyti į susirinkimą.
Rašt. O. Gubistienė.

BRIDGEPORT. — šv. Pra- 
ncišk. Sae. Rėm. 1 sk. susirin
kimas įvyks rugsėjo 11 d., 3 
valandą popiet, Šv. Jurgio pa-

Mano vaidentuvėje vaidinas 
ir gerb. sesuo M. Iinakulat?
(antroji iš pirmutinių trijų), 
kuri buvo visą laiką (man be- jraP- svetainėj 
simokinant Dievo Apvaizdoskuriuos gerb. seselės kazimie-

kad naujus išradimus Ir page. inetes mokino> ° šiandien jau mokyklojj mfl myiįma ir g(. 
rinimus technikoje daryti, bet užau^ 1 v>q'us bei moteris, 

augina savo šeimynas ir vėl

būt vartojamos ne vien tam,

Helen Jacobs moterų teniso įr tam kad tobulinti surėdymą, 
čempijonė. Titulą laimėjo na- švarinti politiką, dorinti Žino- 
cionaliam teniso turnamente,
Forest Hills, Long Island.

mas yra informalus, tad ne
reikia nieko naujo pirkti. Rė
mėjos lauks visų atsilankant.

Alfa.

Išsiaiškina, kad Chicagos 
miesto gyventojai dėl automo
bilių vogimo turi apie 10 mi
lijonų dolerių nuostolių per 
metus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearbom St., Room 70« 

Pitone Stale 4690 
South Sjde Ofisas

]&• W. S&th St.. neto'l Hafeted Si. 
Phone Boulevard 6913

ra perdėtinė.
Mes žinome, kad seserų luo

mas nėra lengvas, kaip išro 
do. Tad nors vaikučių moti
noms bei tėvams reiktų jų ne
užmiršti. Gražius darbus at

kai kurioms tų pačių seserų 
tenka jau antrą kartą moky
ti. Kuomet mokykloj esi, tai 
vaikiškai ir galvoji, ir tik už
augęs gali įvertinti seserų pa

nes.
Ateinančiais metais Chica- 

goję ryšyje su Pasauline Pa
roda bus mokslo vyrų suva
žiavimų su įvairiais praneši
mais. Parodos pavilijonuose 
bus prakalbų apie progresą į- 
vairiose šakose. Žymiausysis

„(šventimų, o ypatingai tų, k.x lieka akad«aij°s k*
rioms teko net sveikatėlę my- ParaP‘J°nams patartina, jei

Į kurių seselių namuose nesama 
: radijo, kad nors tokį malonu- 

Atvykus seselėms kazimie- nią joms suteiktų, radijo nu- 
parodos trobesys bus Hali of j, ietėms f į 18-tą koloniją, kur' pirktų. Jos nedaug paįvairina 
Science — Mokslo Rūmai. Tų j tuomet klebonavo kun. (dabar savo gyvenimą, tad nors su

pasaulinę parodą įvy T* "1,1"“l8ka8 k^as. su ' pralotas) M. L. Krušas (jo radijo (kaip kad svetimtau- 
To„i.^L 2L t"bŪ".a kalbet°Jul b“, vietoj dabar 14 metų sėkmin-, tės), jos lengviau savo dieiie-

garsiaka1' 1 gai klebonauja visų mylimas les pragyvens tarnaujant Die- 
kuų. Ig. Albavičius), kiek Vui.
džiaugsmo jautė parapijonys. i
Sekmadieniais bažnyčioje visi 

būnos liesis kalbos apie šmo-1 jSsižio;ję aopgojo ;r žiflrėjo-
117l/Qr»ioTnrnnci -*-k««onv4-vv . . * v. . , ,

kaip gražiai jos išrodo ir ne- 
galėjo atsidžiaugti, kad tai y- *

DEPRESIJA IR PARODA

Šimtai Chicagos lietuvių at
simena
kusią 1893 metais Jackson pa- 
rke. Tie'mūsų old timeriai pa-1 hiais įr pritaikintas 
sakoja, kad kaip tik anoji pa-lniskom, paskai,„ms pra|;a||,„.

ms ir pranešimams. Iš tos tri-

vi suome-

•ų mokymui padėti.

rodą atsidarė, tai ėmė užsida 
rinėti fabrikai, darbai sustojo 
ir prasidėjo anų laikų depresi
ja.

Dabar po 40 metų Chicago 
turės naują, daug didingesnę 
Pasaulinę Parodą. Kartu ken
čia daug baisesnę depresiją, 
negu anais laikais.

Ypatingas daiktas, kad de
presijos ir parodos Chicagoj 
sykiu įvyksta. Skirtumas tik 
tas, kad anuosyk paroda ir de-

nijos užkariavimus praeity, 
bet reikia tikėtis bus nušvie
sti ateičiai keliai, kuriais ei
nant bus galima išvengti to
kios depresijos, kaip dabar 
tinė, kuri smaugia milijonus 
žmęnių.

PRANEŠIMAI

Alfa

JOHN R RORDEN
(John Rnrd»>n)

ADVOKATAS
105 W. Adams St.. Rm. 1642

Telephone Randolnh 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

Siuvėjų (kriaučių) lokalc 
269 A. C. W. of A. susirinki- 

Aš tada dar maža buvau, 'rnas iv>’ks penktadienį, rugsė- 
( bet ir aš pasijutau, kad nesu j° d-» Amalgamated centro 
I atskirta nuo to laimingo bū- nanie, 333 So. Ashland Blvd., 
i rio, nes gavau leidimą prade- v- v- Susirinkimas svar-

_______ Įti lankyti mokyklą. Mano pir- bus- Visi malonėkite dalyvauti;
Visiems, prisidegusiems prie mai mokytojai ta laimė, ai Prusis, sek r.

ira tikrų lietuvių tėvų dukte- 
' rys.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington 8t 
Room 906 TeL Dearbom 7966

Valandos: 8 ryto Iki 4 po pistų

VIEŠA PADĖKA

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvertais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayetts 7887

Namų TeL Hyde Park 8896

presija sykiu prasidėjo, o šiuo įšv- Pranciškaus seserų rėmė-' nelaimė, teko gerb. seselei M. 
sykiu parodos rengimo metais i 49 1 skyriaus ižvaįįąvimo, ku- Viktorijai (dabar Šv. Kry- 
siaučia pats depresijos baisuj ris 1^° Marq,ąette parke, žiaus ligoninėj &-ttay depart-; Ka^™iero Karalaičio dr-jos 
mas. Gal šiai parodai arsida-' Aukojo J. Smilgius $12, M. mente). Kitus metus mokino ismarinkinms bus perkeltas iš 
rius prasidės geresnių laikų Ambutienė $5, gra|). S. P. Ma- gerb. sesutė M. Kristina (se- Pažasties parapijos pikniko, 
gadynė. žeika $2. sers M. Konceptos, pirmutinių brinkimas įvyks rugsėjo 18

Paroda yra atvaizdavimas P° ^L* P. Mockienė, P. Je- trijų seserų reautė). Siaipa.no'- į <•- 2 vaL P0?1*.- 8J- KryžU«» 
žmonijos progreso moksle, pra i ncaoskaitė, A. Kalašinakaitė, I kinus, vėl mane atsiimė sese- |Par^P- svetainėj. Kurie nariai

T0WN OF LAKE- — Šv. 
1 Kazimiero Karalaičio

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6877

4400 S. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6898

14S N I-A HAI.I.E ST—mūra, nubirti

monėje, bizniuose, dailėj. At-!'Stankienė, M. Ramutienė, 
vaizdavimas geresnių ir ąvei*, • Vainauskienė, J. Radovicz,
kesnių gyvenimo sąlygų. Kazlauskas, J. Pukelienė, j

Zeveckienė, A. Lenauskienė, E.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

pasilikę su mėnesiniais mokes
čiais, prašom ateiti ir užslmo-

Toms seselės pradėjus ma-1
no vargo.vainiką pinti, jį pa- Į Nut. rast., K. WalkavsTca^, 

7136 So. Maplewood Avė.

lė M. Viktorija.

Nelabai senai vienas moks
lo
moksluose _
bar žmonija pasigamina mai- į biznieriai prisidėjo: M. 
sto daugiau, negu gali suvar-' Miniat, A. Masalskis, P. Dam-Įna e^a'

brauskas, Kalėda, New Pro-1 neleldo ^ai ,kl šltu dwnai pa' 
cess Baking Co., M. Cheme- ir pasidžiaugti tuo,
ris, H. J. Nedvar, J. Lesčaus- ĮkaiP > i^uklėti mokiniai 
kas, A. Poleikis, F. Varnais, ^'vena- Jai.teko tre<’lai l8Slos 
Mutual White Rose Bottling! konKre8acijos

vo demonstruojamas žmonijos Co-» s- Daugella, Waitkus, Lo- j28 metll aniZl’ nukeliauti 
progresas, o kaip tyčia visą vick, S. Shimkus, F. A. Shim-1 atsiimti savo skaistų ir uztar-

VirTlICVK IliUltB- - -- ---------------i V • - 1 A* - J ’ * A
vyras, pasižymėjęs gamtos Graževiėienė, J. Sinauskas, N. >»8k“t"le dvl « m<dlf
ksluose, pareiškė, kld da- i N, Kiti aukojo po mažiau. 7 lr 8 mok^a an

mano mylimoji sesuo M. Ber-

toti; pasigamina drabužių ir 
avalų daugiau, negu gali su- 
dėvėti, prisistatė daugiau na
mų, negu gali sunaudoti. 

Prieš 40 metų Chicagoj bu

PARSIDUODA 5 kambarių na
mas su vana, -arti katalikų bažnyčios 

Gaila, kad Dievulis ! Ir mokyklos. Trys ketvirtadaliai blo
ko nuo gatvekario linijos. 61,000 
Cash, balansas lengvais lUmokesčlais.

5532 S. 72nd Court,
SI MMTT, IT.Tj, J>

PARENDUOJU kambarį. Šviesų, 
dar jaunutei, 8U vana, tinkamą vienam arba po- 

'' rai vedusiai.

nautą vainiką. Kai kada, at
siminus apie kūdikystės die
nas, mums, jbs mokiniams, a-

Su valgiu arba be valtlo.

2332 West 23rd St.
Trečias AukStas

PARSIDUODA ŪKE

Per ligoninės rėmėjų “card 
and bunco party”, kuris į- 

vyks šeštadienį, rugsėjo 24 d., 
ką svečiai linksniai šnekučia-' vflh P° ptot, Windermere 
vo, bei juokingus toastus kai- Kast Hotel, 56 ir Hyde Park, 
bėjo. Vėlų vakarą net nešino- toip pat bus $25,000 vertes 
rėjo skirtis iš tokio linksniaus kailinių (eoats) ir kitų mote- 
bflrelio ir iš tos širdingos pas- ’i^kų drabužių paroda, kurią 
ĮOggs v _ | rengia Himniel Bros. Furiers.

e ... 1 Narės bus išrinktos modeliais
t Beje, neapsieita ir be že- įjems drabužiams paroduoti. 

■aiži? Mnmo, nors kiti buvo be- prfe
ir kryžuočiai. I ^e|įaj prašomi skaitlingai at-
• Ponai Janušauskai yra pa- silankyti, nes įžanga nebran- 
vyzdingi žmonės. Bonifacas gi, tik 75c. Kiekvienam sta- 

nuo jaunų dienų sėkmingai liukui bus duodama dovanos. 
VKrgoninkauja, dabar tas pa Šis kortų ir kauliukų loši

šalį tąsyk spustelėjo didelė de^ kus» Kanapė, S. Mielinis, J. 
presija. Dabar rengiamasis Petrauskas, M. Zaksas, B. Zu- 
vaizduoti kur kas didesnis žmo kauskas, J. Visockis, J. Lakas, 
nijos progresas, kur kas didės- ®
nėj skalėj, o vėl kaip tyčia' Stapanovicz, Sinai Kosher gyvybę pakirto ne kas kitas,

, visą šalį smaugia šiurpi de- Sausage Factorv, M. Zickus. kaip tik sunkios jų pradžios 
presija. Ką-gi tad tas progre- biznieriai; A. Auksutie-gyvavimo aplinkybės. Jai be-

1 sas vertas, jei juo didesnis na» Stankienė, J. Lapinskienė,, mokytojaujant 18-oj, Board of 
progresas padaromas, juo pa- į R- Kodienė, C. Petraitienė, A. Education ši» mokyki* pri-
siutesnė depresija užpuola?! ĮSebalskienė, I. Bučienė, K. Mi- skaitė prie class A mokyklų, buvo parota — Dr Baairr. Radu-

~ *• a I I .. . aia žroiia dnvfl

115 Akerlų su visu kas ant ūkės 
- » , , _ • .. yra. Gera žemė Ir »eros trlobos. 9Wilkns, J. Kovaliauskas, į aaros pradeda nedeti, nes jos myUog nu0 aary, ind.

J. VIRBULAITIS 
R.R. 5 Crown Point, Ind.

GAL RADOT AKINIUS?
Rugsėjo (September) 4 d., plknl-

Dr. Basler. Radu
I . ...Iv* • v ,, ...... sis gaus dovaną. Grąžinti

Taigi progresas ir depresi-' sundnene, J. Strazdauskienė, Ji jau vir« 11 metų kaip ilsi- miniat, ««i s. wippi.e st. 
jos yra lyg prieštaraujantys i M. Mazeliauskienė. ,
apsireiškimai. Keista, kad mo-! Ačiū gerk dvasios vadams i 
kslo ir išradimų pagalba žmo-j ir visiems, kurie prisidėjo da- i 
nės išmoko pagaminti maisto Įrbu ir aukotais. į
daugiau,«negu gali suvalgyti ir| Falno padaryta $100. Pini-, 
tuo pat laiku dalis žmonių ne- .Rai pasiųsti seserims.

PASKOLINK SU PASITIKĖJIMU
5% Promissopy Notės

davalgo, o yra 4r badaujan 
čių.

Nors taip

Komisija

CICERO, III. — Rugsėjo 4'yra, bet čia ne 
mokslą, progresą ir išradimus d. mirė Dominika* Domarkas, 
reikia kaltinti. Depresijos at- kurio kūnas pašarvotas Eudei- 
sikartojimai rodo, kad reikia j kio koplyčioj, 1410 S. 49th Ct. 
daugiau progreso daryti, negu. I^aidotuvės rugsėjo 9 d. iš Šv.'
iki šiol yra padaryta. Daugiau 
progreso reikia daryti, bet ki-

-' tose srityse. Kad depresijų iš- Į žiaus.

Antano par. bažnyčios. Velio
nis mirė sulaukęs 46 metų am-

THE 0ATH0LIC BISHOP OF CHICAGO
9600—SIOOO dmomlnącIJoMe nuo 1 Iki 5 metų turtnčioą paradą 

Jo Eminencijos Kardinolo Mundclein 
TAIP PAT

5'/j% Promissory Notės
OF *

THE OATHOLIO BISHOP OF ROCFORD
SROO—S1000 (lcnombiaeljkir e. Aitoa notom yra įlesloglnė obligacija 

Rockfardo moccMJoo.
5Vi% Institutional Securities 

Dėl platesnių informacijų parašykite
McMAHON & HOBAN 

105 South La Sale Street Chicago, m.

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, UI.

Tel. Hemlock 8380

4644 80.
Tol.

Wm. J. Kareiva
Ra vlnlnl.aa

D6I geriaualoM rąSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

OREEN VAliI.EY 
PRODUCTS 

OIi»-Hr Svleitų klaust 
ntij. nvleato Ir mirlų. 
PAULINA RTREET 
Boulevard 1889

Jei manai pirkti automobili, ateik 
mus pirmiau, nes mes užlaikome 

vieną 16 geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER, kuris yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki- 
mg vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7119

-1


