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Į KUBOS PAKRAŠČIUS PASIŲSTA 
DAUGIAU KARO LAIVŲ

AUSTRIJOJ ĮVESTA FAŠIS
TINĖ DIKTATŪRA

daugiau Karo laivų 
KUBĄ

I FAŠISTŲ LAIMĖJIMAS 
AUSTRIJOJ

HAVANA, rūgs. 21. — J. 
Valstyliės prisiuntė daugiau 
karo laivų į 'Kubos pakraš
čius. Kai kurie jų įplaukė vie-

VIENA, Austrija, rūgs. 22. 
Austrijos fašistai krikštauja.

Sudarytas naujas “persona 
lybės” kabinetas. į kurį nepa-

tos uostau. Radikalų vadovau , teko vicekancleris \Vinkler ir 
jami kubiečiai demonstruoja karo ministeris iVaugoin. 
prieš karo laivus. Yra baimės, Naujo kabineto priešaky pa 

silieka pats kancleris Dollfuss. 
Jo pagelbininku yra austrų

CHICAGO JE

PIENUI KAINA GALI BŪTI 
MAŽESNĖ

Žernės ūkio sutvarkymui 
krašto administracijos pieno 
produktų skyriaus viršininkas 
dr. C. L. King pareiškia, kad 
pieno kompartijos gali papigin 
ti pienui kainą tiek, už kiek 
jos pristato parduotuvėms iš
parduoti.

King sako, kad yra labai 
keista, kodėl kompanijos to 
nedaro, jei jos guli taip dary
ti be nuoskaudos sau.

AVIACUOS ŠVENTĖ DARIAUS-GI
RĖNO PAMINKLO NAUDA!

Dvi lietuvaitės šoks iš lėktuvo 
su parašiutais

Dariaus-Girėno paminklo j Aviacijos Šventę l)ariaus«Girė 
statymo komitetas savo posė- no fondo naudai. Komitetas 
dy kooptavo) kelioliką naujų padės tų šventę rengti Harlenv 

Airport (87 St. ir Harlem 
Avė.). Šventės programa Itus 
labai įvairi ir įdomi. Didelė 
sensacija bus dviejų lietuvai
čių šokimas iš lėktuvo su pa
rašiutais. Platesnių žinių bus

gia š. m. spalių mėn. 8 d. Liet. Į paskelbta vėliau.

narių, gerų talkininkų. Ameri
kos Tjegijono Dariaus-Girėno 
postas ir Chicagos Lietuvių 
Aero Kliubas remia komiteto 
darbus ir sumanymus.

Lietuvių Aero Kliubas r. n-

ar jie nepradės pulti ameri
kiečių. Amerikiečiai budi. lai
vuose esantieji marynai yra , sistų. vadas maj. E. (Fey. 
parengti netikėtam žygiui.

a

Kai kuriose provincijose 
liepsnoja sukilimai prieš prezi 
dento San Martino vyriausy
bę. Pati vvriausyJiė pripažįs
ta, kad padėtis yra, pavojinga.

Havanos miestas yra kai 
karo stovykla. Visur kariuo
menė. Yra ir kavalerijos. Pre
zidento rūmus saugoja arti
lerija ir kulkosvaidžių kuopos. 
National viešbutis -taip pat 
stipriai apgultas. Ant ap
linkinių namų stogų pastaty
ti kulkosvaidžiai, kurių vamz
džiai nusukti į viešbutį.

Kas momentas gali pasireik 
šti kruvinos kautvnės.

Kancleris Dollfuss lygiai 
kaip italų Mussolinis pasis
kelbė diktatorium ir užėmė šių 
ministerijų vietas; užsienių 
reikalų, žemės ūkio, krašto ap 
saugos ir viešojo saugumo.

Šio žygio imtasi, kad Aus
triją apsaugoti nuo sujungi
mo su Vokietija. Austrijos fa
šistai neturi nieko bendra su 
Vokietijos hitlerininkais.

LAKŪNO DE PINEDO LA
VONAS ITALIJOJ

NUSPRENDĖ REMTI 
BIZNJ

NEAPOLIS, rūgs. 22 — Iš 
J. Valstybių parvežtas žuvu
siojo New Yorke žymaus ita
lų lakūno de Pinedo, lavonas. 
Surengtas militariškas pasiti
kimas.

Ieva Paulekiūtė, popu ler iš Irusia Lietuvių Dienos 
mergaitė, “Hollywood’e”, Šimtmečio Pažangos parodo
je, daro bandymus juvlamieinsiems paveikslams. Direkt. 
Reed duoda nurodymus.

VAKAR PRADĖTI CHICAGOS KAR
DINOLO JUBILIEJAUS METAI

Vakar rytų Hvč. ,Vardo ka- aukštąsias šv. Mišias celebra- 
tedroje įvyko iškilmingos pa- vo Jo Eminencija. Jspūdin- 
maldos. Pradėti 25-ieji Jo E- gose ceremonijose dalyvavo 
minencijos Kardinolo Munde- daug dvasiškių, ne tik iš Chi- 
leino, Chicagos Arkivyskupo, cago arkivyskupijos, bet ir iš 
vyskupavimo jubiliejiniai me- kitur atvykusiųjų, 
tai, kurie tęsis iki rugsėjo mė-Į Visoj arkivyskupijoj vyksta 
nėšio 21 d., 1934 metais. šv. misijos. Tai Kardinolui ju

Iškilmingas pontifikalines bilijatui dvasinė dovana. •

BYLA DĖL PARLAMENTO APAŠTALIŠKAS DELEGA- 
RŪMŲ PADEGIMO j TAS LAIKYS ŠV. MIŠIAS

-----------  K. K. M. T. SUVAŽIAVIME
LEIPCIGAS, Vokietija, rug 

į sėjo 21. — Vyriausiasis Vokie-
I

ST. PALU., Minu., rūgs. 21.

APIPLĖŠĖ ŠEIMYNĄ

Trys kaukuoti piktadariai į- 
siveržė į Wm. Tanner, Comm- 
•onwealth Edison Co. inžinie
riaus, namus, 7340 So. Wood 
gat. Pareikalavo atiduoti

KAS TURĖTŲ RINKTI 
MOKESČIUS

skirti ir rinkti organų. Tie 
organai gali vos tik menkas 
dalis skirtų mokesčių surinkti. 
Kitaip Ivūtij krašto vyriausy
bei renkant.

Miestas, sako profesorius.

Illinois valstybės mokesčiij 
komiai jonierius, Chicagos uni
versiteto ekonomikos prof. S.

V1*, E. Leland paduoda sumanymų atlieka gu viausiąja piliečių gy 
sus turimus namie pinigus, j visų mokesčių rinkimą, i venime funkciją, svarbesnę už 
Inžinieriaus žmoną su mažais kaip valstybėse, apskrityse,1 krašto vyriausybės funkciją, 

taip ir miestuose} pavesti fe-
deralinei vyriausvliei. Sako, te 
gul vyriausybė nusistatė ati
tinkamą sistemą, paskiria nu

vaikai* uždarė vienam kamba
ry ir grasino inžinierių nužu
dyti, jei neduos pinigų.

Turėta namie 605 dol. Pik
tadariai tai pasiėmę išdūmė.

Krašto vyriausybės svarbiau
sioji funkcija yra krašto ap- 

; sauga nuo išorinių priešų. O 
i miestas rūpinasi visais gyvai-

BERLYNAS, rūgs. 21. —
Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė visomis galimomis priemo
nėmis gellk*ti krašto bizniui. 
Namų statymui skiriama 125 
milijonai dalerių.

MIRĖ BUV. KABINETO 
NARYS

t i jos teismas šiandien imasi — Spalių mėn. 8 d. čia prasi- 
’nagrinėti bylų dėl parlamento dės Krašto Katalikių Moterų 
rūmų Berlyne padegimo. Kai- tarybos tryliktasis metinis, su-

SUGRIOVE SALIŪNĄ

Vakar vakarų iš važiavusio 
automobilio išmesta ir suspro
gdinta bomba saliūno prieša
ky, 2145 W. 51 gat. Visas dvie 

i jų aukštų mūro namo prieša- 
jkis sugriautas ir vidus suar
dytas. Sužeista 3 moterys 
1 vyras, pastarasis sunkiai.

kėjus ir viskas tadjj sklan
džiai bus vedama.

Jis argumentuoja, kad šian 
dien visur yra daug mokesčius

siais reikalais. Tad miesto vai 
džiai mokesčiai — gyvas rei
kalas. Kad taip, 'tai turi būt 
tvarkingai ir išrenkami.

PAŠAUTASIS MIRĖ

įr

PRIEŠ J. VALSTYBES

MADRIDAS, rūgs. 21. —• 
Kubos revoliucinis komitetas 
paskelbė atsišaukimą. Ragina 
Kubos gyventojus
priešintis J. Valstybių 
muisi į Kubos reikalus.

LIETUVOJE

ATSTOVAI IŠVAŽIAVO I 
MASKVĄ

į tinami penki komunistai, 
įvairiuose kraštuose komu

važiavimas.
PARYŽIUS, rūgs. 21. —Mi

rė S. Piclion, karo meto Pran- . . ,, .,
- • -i. • • mstai vra paskleidę propagan kilmingomis švelizijos užsienių reikalų nunis-' ’ v 1 .Kilmingomis sv

teris. Jis buvo premjero Cle-į 
ineneeau kabinete.

BUBONINĖ EPIDEMIJA 
MANDŽIŪRIJOJ

MUKDENAS, nigs. 21. — 
griežtai žiemių Mandžiūrijoj staiga pa

kiši-

LEDAI ISPANIJOJ

si reiškė buboninė epidemija. 
Mirė daugiau kaip 600 asme
nų. f

tis tiek pavojingi gyvy’" .. 
Kadingi -tie fortai moder

niškiems namams, anot spocia 
listų, jau visai netinka, tai 
prieglaudos ir kitos organiza
cijos, kurios daliar tuos for
tus turi savo žinioje, kreipė
si į krašto apsaugos ministe- 
rį, kad būtą leista tuos šuli
nius užpilti.

Kaip jau buvo rašyta, So
vietų Rusija} atsisakė nuo lap
kričio mėn. 1 d. teikti Klaipė
dos lentpiūvėms apdirbti miš
ką. Sov. rusai savo miško mė

Aną rytmetį du negrai plė
šikai pašovė taxicab šoferį H.
Racon, .38 m. amž. PaSautasia džiaR<w <“k’Port=} nukreip-

aukštosiomis iš- 
Mišiomis, ku-

| dą, kad parlamento rūmus yra Irias laikys apaštališkas dele- mirė Provident ligoninėje. |H per Utvi-ios uostus, nes miš 
padegę patys fašistai (nacio-l gatas J. Valstybėms, Jo Kkse. 
naalsocialisttai), kad tuo būdu
dar daugiau sužnybti komnnis 
tus.

Prasidės

3 ŽUVO SU LĖKTUVU
ANCHORAGE, Alaska, rug 

sėjo 22. — Livengood lėktuvų 
stoty susidaužius lėktuvui žu
vo Alaskos lakūnas Young ir 
du keleiviai.

arkivyskupas A. Giovanni Ci- 
cognani. •

Numatomas gausingas ats
tovų ir svečių suvažiavimas.

DIRBAMA UŽ BOLŠEVIKŲ 
PRIPAŽINIMĄ

APIPLĖŠĖ KETURIAS 
VAISTINES

DOLERIO VERTĖS PUO-
ZARAGOZA, Ispanija, rug- LIMAS WAS.HINGTON, rūgs. 21.—

sėjo 21. — 15 mylių plotą išti- NE\V V()RK, rūgs. 21. — Gydytojas liepė prezidentui 
ko'ledų. kruša. 2 asmenys žu-'šio krašto dolerio vertė tarp-• liooseveltui gulti lovon. Pasi 
vo ir apie 100 sužeista. Visas 1 tautinėje mainvboje 64.58 c J reiškė nedidelis karštis, 
derlius sunaikintas.

ISPANŲ KARIUOMENĖS 
MAIŠTAI

BARCELONA, rūgs. 21. — 
A'tarazanas kareivinėse karei
viai sukėlė maištus dėl nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų.

BERLYNO VYSKUPIJAI
ADMINISTRATORIUM 

PASKIRTAS MONS. 
STEINMANN

BERLYNAS, nigs. 21. —
Mirus vyskupui Chr. Schreibe- 
riui, Berlyno vyskupijos admi

MASKVA PRIEŠ HITLERĮ

jant įvairių luomų vadams ir 
| atstovams, taip pat aukštie
siems krašto valdininkams ir 
gausingai tikinčiųjų miniai.

i Prezidentą Hindenburgų at-
I stovavo susisiekimų ministeris
i Elta von Ruebench, o vyriau-

. . ,. i svbę — teisingumo ministerismstratonum paskirtas inons. (•. _ n •,, dr. Guerener. Gražiausias antPaul Steinmann. .lis valdys vyskupo karsto gėlių vnini-

MASKVA, rūgs. 21. —Aną 
vakarą Berlyne policija puolė 
sovietų kliubą. Bolševikų spau 
da dabar piktais žodžiais puo
la Hitlerį.

vyskupiją, kol bus paskirtas 
naujas vyskupas.

Miręs vyskupas Sclireiberis Į Gedulo šv. Mišias laikė Jo 
palaidotas Sv. Jadvygos kated Emin. Adolfas kardinolas 
ros kriptoje po įspūdingų ha-į Bertranų Breslavo arkivvsku- 
žnytinių ceremonijų, dalyvau- pas.

i kas buvo nuo prezidento.

NEW YORK, rūgs. 21. —
Šiame krašte veikia galingos 
pajėgos už sovietų Rusijos pri I 
pažinimą. Prez. Rooseveltas j 
užtikrinamas, kad pripažini-i, 
mas duos J. Valst. galimy-į 
l»ės išvystyti didelę prekybų 
su Rusija.

Kalbama, kad prez. Roose
veltas yra linkęs pripažinti 
bolševikų vyriausybę. Tačiau 
bus palaukta kongreso sesi
jos.

Plėšikų gauja apiplėšė ke
turias vaistines vakarinėj mie 
sto daly. Vienoj vaistinėj iš- 
ginklavo poliemonų.

BANKRŪTIJO MILIJONIN— 
KAS

SOUTH BEND, Tnd., nigs. 
21. — Bankrūtijo milijonin- 
kas pulk. G. M. Studebaker, 

i buvęs Studebaker bendrovės 
I direktorius. Skolos siekia pus
trečio milijono dol.

ko eksportas per 
jiems neapsimokąs.

Ryšium su tuo, rugp. mėn. 
29 d. į Maskvą išvažiavo Klai
pėdos lentpjūvių sindikato ats 
tovai su sindikato pirmininku 
p. E. Galvanausku priešaky, 
Jie mėgins atnaujinti sutartį 
dėl Sovietų miško apdirbimo 
Klaipėdos lentpjūvėse.

SKINA NEPRINOKUSIUS 
RIEŠUTUS

Klaipėdą

KOKAINO PIRKLIUS BAUS
10 METŲ KALĖJIMO
Pastaruoju laiku paplito 

slapta prekyba kokainu. Ne 
tik Kaune, bet ir provincijos 
miestuose atsirado kažkokių 
pirklių, kurie pradėjo akiplė
šišką prekybą tais nuodais.

Sveikatos departamentas, 
kaip teko patinti, ruošia įsta
tymo projektą, pagal kurį ko
kaino pirkliai ir jo vartotojai 
bus baudžiami iki 10 metų ka
lėjimo.

IŠVYKO J PARYŽIŲ

SUŽEISAS LAKŪNAS 
SERGA

'BAISOGALA, Kėdainių ap
skričio. — Šiemet čia riešutų 
derlius nepaprastai geras, tik 
gaila, kad apylinkės gyvento
jai labai nekantrūs — skina ir 
neša maišais dar neprinoku
sius riešutus. Kai kas tai daro, 
rodos, iš pavydo, kad kitiems 
mažiau liktų, bet iš( to ir sau

JACKSON, Mich., rūgs. 21.
— Aną vakarą pelkėse rastas 
sužeistas lakūnas H. L. Neff' mažai naudos turi. 
sunkiai serga. Abejojama a

LONDONAS, rūgs. 21. — ,pie jo pagijimą
Anglijos užsienių reikalų mi-i ---------
nisteris Si r J ohn Simon išvy
ko į Paryžių. Ten jis turės su 
prancūzais pasitarimų nusi
ginklavimo klausimu.

PLATINKITE “DRAUGĄ tt

QUINCY, Ilk, rūgs. 22. — 
Bekylant oran Monroe stoty 
susikūlė lėktuvas Winnie Mae 
ir lakūnas Post sužeistas. Mi
nėtu lėktuvu Post pridarė re
kordinį skridimą aplink žemę.

UŽPILS KAUNO ŠULINIUS

Kauno fortsiose nuo rusų 
laikų užsiliko labai, gilūs šuli
niai. Kai kurie šuliniai yra 
tiek gilūs, kad dar niekam ne
teko jų dugno pamatyti. Nors 
šuliniai ir aptveriami,

PRIENAI, Marijampolės 
apskr. — Rer rugpiūčio 28 d. 
prekymetį kišenvagiai bandė 
net keliems žmonėms ištraukti 
pinigines iš kišenių, bet žmo
nės laiku apsižiūrėjo. Vistik 
pagaliau vienas ūkininkas pa
sijuto neturįs 270 litų, kuriuos 
tik ką buvo gavęs už parduo
tą kiaulę. Netekti pinigų Prie
nuose — ne naujiena; šiemet 
jau keliems ištraukė. (Gaila, 
kad žmonės, net pajutę tokio 
akiplėšos ranką, taip pralei
džia, neperdavę jo policijai.

ORO STOVIS
CHIOAOO IR APYLINKES

— Šiandien iš dalies debe-
tačiausuota ir kiek šilčiau.
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KUN. JONAS J. JAKAITIS, M. I. C., AME
RIKOS MARIJONŲ PROVINCIJOLAS

Dievo Apvaizda tvarko žmoniją, pavesda
ma tinkamiems žmonėms tinkamą darbą. Žino 
gili yra leista darbuotis vienoje vietoje ar 
srityje iki Aukščiausia jo nepakviečia j kitą 
darbuotės sritį ar net luomą, kur jisAi, ma
tyti, yra reikalingas. Tasai dėsnys pilnai pa
sireiškė kuli. Jono J. Jakaičio asmenybėje ir 
jojo darbuotėje.

Naujasis Amerikos Marijonų provincijo
las kuli. Jonas J. Jakaitis gimė Lietuvoje, 
zanavykų krašte, Bridžių kaime, Sintautų 
parapijoje, 1886 in. birželio 24 d. Jojo pa
maldi motina, kilusi iš garsios Banaičių gi
minės, Saliamono Banaičio sesuo, pasirašiu
sio po Lietuvos Nepriklausomybės dekleraci- 
ja, išauklėjo savo vaikus giliame tikėjime ir 
aukštoje dorovėje. Pradinius savo mokslus 
jaunuolis ėjo Griškabūdyje; gimnazijos mok
slus pora metu ėjo Petrograde, paskui Min
taujoje.

Jausdamas savo širdyje aukštesnį pašau
kimą, įstojo į dvasinę Seinų seminariją. Bai
gęs filosofijos mokslus, paliko Seinų semina
riją su josios tuometine dvasia ir atvyko j 
Jungtines Amerikos Vaistyto* pas savo pro
telių a. a. kun. Juozą Jakštį, AVorcester, 
Mass., lietuvių parapijos kleboną. Tais pa 
čiais metais įstojo į dvasinę šv. Sulpicijąu? 
seminariją Montreaiyj, Kanadoje.

Teologijos mokslus baigė 1909 metuose, 
kunigu įšvęsta- gruodžio HS d., Springfielde, 
Mass., vyskupo paskirtas j Clintono airių ]>a 
rapiją vikaru, kur jum teko dirbti pastoraci
jos dfcrbas tris metus. Jau pačioje darbo pra
džioje kun. J. J. Jakaitis jiarodė savo nepa
prastus gabumus visuomeniniame darbe. Ne
liko plačioje apylinkėje nė vienos lietuviško? 
kolonijos, kurioje jaunasai darbuotojas ne
būtų pasiaukojęs lietuviukam katalikiškam 
idealui.

Toji darbuotė dar stipriau pasireiškė 
kun. J. J. Jakaičiui pęrsikėlus klebonautų 
j didžiulę lietuviškąją šv. Kazimiero parap’- 
ją \Vorceste.r, Mass. Čia jįsai rado daug drau
gijų, didelį erdvų naujai bažnyčiai rūsį, kle-

ORGANIIACIJOS, JAUNIMAS IR 
. MŪSŲ JĖGy KONSOLIDACIJA

(Red. Al. Zujaus referatas Federacijos 
23 kongrese).

' (Tęsinys)
Liūdna daros pasižiūrėjus į mūsų 

spaudos stovį. Katalikai niekuomet ne
galėjo pusigirt savo spaudos pozicija. A- 
merikos Jungtinių Valstybių Lietuviai šiuo 
laiku leidžia 27 iaik/až-iųs. Iš jų vos 9 
yra katalikų rankose. Tas sudaro lygiai 
vieną trečdalį. Tuo tarpu tikintieji lietu
viai katalikai sudaro per 80 procentų iš 
viso Kindro Amerikos lietuvių skaičiaus. 
Geresniam dalykų stovio atvaizdavimui 
galima štai ką nurodyti: prieš vieną ka
talikų dienraštį "Draugą” stovi viena?

socialistinis ir du komunistiniai; prieš 
vieną mūsų du kart savaitinį ‘‘Darbinin
ką” stevi vienas bespalvis du kart savai 
tinis; prieš mūsų du savaitinius “Garsą” 
ir “Laivą” stovi 8 bespalviai tautiškai 
liberališkieji, socialistiški ir komunistiš

boniją. Pamatai buvo išplėsti dideliam orga
nizaciniam darbui, laukiančiam vado su di
deliu užsimojimu ir pasiaukojimu. Tokiu tai 
ir buvo naujasai klebonas kun. J. J. Jakai
tis.

Prasidėjo didelis tikybinio ir tautinio 
centro steigimo dailias. Visu pirmu naujasis 
dvasios vadas subūrė pakrikusių minią į ga
lingą organizuotą pajėgą. Worcester lietuvių 
kolonija per paskutinį dvidešimts metų buvo 
viena stipriausių, darbščiausių ir pavyzdin
giausių Amerikos lietuvių kolonijų. Jinai pa
siekė savo aukščiausio laipsnio didžiojo karo 11065 ėmė dažnai rašinėti apie

ATSAKYMAS ( PRIEKAIŠTUS DĖL DARIAUS IR 
GIRĖNO SKRIDIMO

tai lankėsi komiteto posėdžiuo džiausiąs kaltininkas (k-to pa
se). Tuo būdu “N-nos” tu-įbraukta). Štai dėl ko: šio kū
rėjo geriausių progų per šiuos ! miteto tikslas ir pareiga bu-

(Buvusio vyriausio skridimo 1932 m. rudenį įdėtą žinią (a-į 
rėmėjų komiteto ir dabar
tinio lakūnų paminklo sta

tymo komiteto viešas 
pareiškimas)

Pastaruoju laiku kai kurie 
laikraščiai,' o ypač “Naujie-

įpie vieną Dariaus ir Girėno 
nusileidimą) su -antrašte ‘‘PA
KILO KAIP SAKALAI — 
NUTCPF KAIP VABALAI”.

i asmenis reikšti ko didžiausios. 
■ iniciatyvos ir ko uoliausiai 
veikti skridinio reikalams. Tu-j 
čiuu tie atstovai minėtose į-'

'stuigose tuo nepasižymėjo, 
vėl nemanom jų peikti —

Čia Ii
ga'

vo tinkamai suorgunizuoti ir 
sukelti lėšų fondą ir priruoš
ti lėktuvą skridimui. Ar Čika
gos komitetas tai padarėt Ne. 

>:imliausia, jis nesugebėjo au
kelti lėšų fondą. Tas darbas 
jiems nesisekė. Jie nepatraukė 
minios, neįtikino visuomenės 
ir pagaliau net kai kurie ko
miteto nariai buvo ubejučiai

niam dienrašty palankūs strai laiko netuiėdavo atpigai hu- 
psniai buvo tik pučių lakūnų 
atsišaukimai ir komiteto se
kt. P. Jurgėlos raštai. Tik 

■ prieš patį išskridimą “N-os“ 
dėdavo žinutes apie lakūnų 
pasirengimą skristi ir išleido 
lakūnams skirtą atskirą leidi
nį, kuris, be abejonės, davė 
pelno (ne skridimo fondui).
Šiaipjau “N-os” iš savo pu
sės neragino visuomenės auko
ti skridimui,' tuo tarpu kaip 
“Draugas”, “Dirva — Liau
dies Tribūna”, “Vienybė“ ir 
kt. ganu dažnai ir iš savo pu
sės paragindavo remti lakūnų 
žygį ir reikšdavo jiems ge
riausių linkėjimų. Lakūnus sa

vo kitokiū priežastis. Tik pi i 
menant, kad “N-os” per tu c s 
savo atstovus tuiSjo gražiau

metu, kada kun. Jonas J. Jakaitis buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir Tautos Fopdo pir
mininku ir ka la patys VVorcesterio lietuviai 
suaukojo Lietuvai į trisdešimtį tūkstančių 
dolerių ir išpirko paskolos už šimtą dvide- Į 
šimts penkis tūkstančius dolerių. Tiktai vie
nu vakaru parapijos svetainėje surinkta Tau
tos Fondui aukų aštuonis tūkstančius dolerių.
Tokiame darbe reikėjo vado, pasiaukojimo ir 
begalinės energijos.

Kun. Jonas J. Jakaitis pastatė Worces- 
tervj puikią šv. Kazimiero bažnyčių, didele 
lietuvišką mokyklą, įgijo gražius namus kle
bonijai, seserims mokytojoms, jaunimo orga
nizacijai — vyčiams. Jojo pastangomis Wor-
esterio lietuviai įsigijo vien, gražiausių lie- ----- ----- yo redakciniuos(; rtroipsniuoS(,
tuviškų parkų — Mairomes parkų, šiandie į Ūktai atsakomą į puoli^ bei ..N os„ ke|is kartus atsiminė

tik po liūdnos liepos mėn. 17 
dienos. Kodėl “N-os” taip el

mūsų didvyrių Dariaus ir Gi
rėno žuvimo priežastis. Tik 
neaišku, kodėl “Lituanikos” 
žuvimo priežasčių ieškoma no 
Soldino apylinkėse, bet Ame
rikoje ir dargi Chicagoje! Pa
galiau pradėta daugiausia ka
itinti net vyriausias skridimo 
rėmėjų komitetas ir fondo glo 
bėjai. Tadgi tdki kaltinimai ir 
priekaištai verčia mus (komi
teto nutarimu iš š. m. rugsėjo 
19 d.) atsakyti, kiek tie prie
kaištai liečia i>atį vyr. skrid. 
rčm. komitetą. Čia nemanoma 
niekinti kuris laikrašti? bei

sv. Kazimiero parapijos turtas išneša j priekaištus, 
pusę milijono dolerių. Klebono pastangomis i Kada mūsų lakūnai kap. Da
vi£as

lius ir Girėnas ryžosi skristi 
į Lietuvą, jų sumanymui pri
tarė beveik visa Amerikos lie
tuvių spauda. Tik komunistai 
nuolat pajuokdavo abudu la

J. Jakaitis nesitenkino ’ kūnus ir pačią skridimo ide- 
parapijoje; užteko jam Be to, “Naujienos“, ir y- 

\eleivis”. ne karta nei-,pav ‘
gjamai atsiliepė apie Dariaus 
ir Girėno žygį. Dėl to tokių 

skaitytojai negalėjo 
paremti

buvo padėti pamatai ir antrajai Aušros Var
tų parapijai. Jojo rūpesniu nupirktas dabar
tinis “Gedimino Kalnas”, antrojo lietuvių 
centro — Aušros Vartų parapijos sodyba.

Didelių užsimojimų ir plačių perspekty 
\ų žmogus, kun. J.
vien darbuote savo
laiko ir energijos įeiti į plačiausiąjį Ameri
kos lietuvių visuomeninį veikimą. Nebuvo 
organizacijos, laikraščio, ar kokio nors vi
suomeninio sumanymoj prie kurio jisai ne-'laikraščių 
būtų vienokiu ir kitokiu būdu prisidėjęs. Ir gausiai savo aukomis 
visose šiose organizacijose jam visuomet te- sklidimą.
ko užimti vado\ aujantis vaidmuo. Savo nu- j Bet visai nesuprantama 
veiktais darbais jisai‘atsistojo pirmoje eilėje į “Naujienų“ taktikų. 6is die- 
Amerikos lietinių garbingiau^ių tąųio^iių.> ų. .muštis, lakūnams dar tebesant 

Idealistas kun. J. J, Jakaitis^^kę^jo pla
tesnės dirvos savo darbuotei. įsteigęs pavyz
dingą parapiją su visais jai reikalingais or
ganais ir išmokėjęs josios skolas iki minimu
mo, jisai nesėdėjo rankų sunėręs, besidžiaug-j gai, 
dainas savo nuveiktais darbais, bet ieškojo ; Dar
būdų kaip pasidarbuoti platesnei visuomenei g iečių komiteto nariams pri-

CJiicagoje, net kelis kartus nei 
žygi ir ne 

klausimą, kur bus 
aukoti pini- 

neį vyktų, 
’is čika

giąųiai rase apie sj 
kartą kėlė 
nudėti skridimui 

jei 
ir

skridjmas 
dabar daugi*

sios progos daug pasidarbuoti lakūną skridimui. Skaitant jo 
skridimui, parodyti iniciatyvą pranešimus, atrodė sausas ci- 
ir daug sumanymu iškelti. fru pabrėžimas, formalisto biu 

“N-os“ tik lakūnams žuvus Sokrato atliekamas. Todėl ne
ėmė rodyti tokį nepaprastą nuostabu, kad visuomenė ne- 
susirūpinimą lakūnais? Jei pilnai tikėjo į lakūnų pasiry- 
“N-os’’ taip užjaučia tą tra-'žinią, o ypač kada jie lukuria- 
gsdiją, tai kodėl gi anksčiau 'vo New Yorke.,

gėsi lakūnų atžvilgiu, čia ne
nagrinėsime. Kap. Darius sa
kydavo, kad čia atsiliepia 
1926 m. gruodžio 17 d. įvykis 
Lietuvoje. Betgi lakūnas Gi
rėnas yra tarnavęs “N-nų“ 
spaustuvėje. Rodos, nors šis 
faktas turėjo sukelti “N-se“ 
daugiau simpatijos lakūnams.

TE k to: Mes negalime pei
kti vieną ar kitą laikraštį, ko
dėl per mažai rėmė skridimo 
reikalus. Tai yra atskirą re
daktorių jausmo dalykas. Čia 
konstatuojame tik faktą.

Bet Vis-dėlto-sunku supra
sti toks keistus “N-nų“ elge
sys. Juk “N-noms” labai ar
timi buvo vienas iš skridimo 
fondo globėjų ir vienas skri
dimo rėmėjų komiteto narys 
kuris buvo oficialus “N-nų“

neužjautė lakūnų reikalų ir rū 
pėsčių, kada lakūnams taip

Atrodo, kad ir pats tų eilu
čių autorius netikėjo lakūnų

trūko pinigą? Buvo daug laiko į pasiryžimu ir pats nebuvo skri 
ii progų parodyti nuoširdų i dimo rėmėjas. Savo tikrąją 
pritarimą sunkiai vykdomam jp&vardę paslėpęs (S. 8.), jis 
aukų rinkinio darbui. Galima drįsta taip nerimtai kritikuo 
buvo daug agitacinių straips- Įti ir pulti komitetą. Argi la- 
r.ių parašyti. Ypač “N-nų’ kūnų atsišaukimai ir k-to. Be
vedamieji straipsniai galėjo kretoriaus straipsniai neįtiki- 
būti net labai naudingi. Tačiauno visuomenės ir paties S. S. ?

to nedarė, pasyviai!Bet labai daug pasako saki- 
jnys: “Todėl nenuostabu, kad 
visuomenė nepilnai tikėjo į la
kūnų pasiryžimą o ypač kada 
jie lukuriavo New Yorke”. 
“N-nų” redakcija savo pasta
bos ar atskiros nuomonės čia 
nedėjo; taigi, atrodo, kad ir 
“N-nų” redakcija “nepilnai 

tikėjo j lakūnų pasiryžimą”. 
Ką g1 padarysi ? Komitetas

“N-os“
laikėsi.

Betgi lakūnams žuvus šis 
laikraštis tapo net labai ak
tyvus — tik, deja, savo kai
tinimais kitų. Dabar, rodos, 
reikėtų tik apraudoti lakūnu 
žuvimas ir raginti, visuomenę 
dėti aukas tų didvyrių pamin
klui. Bet vietoj to “N-os” t- 
mė tiktai kaltinti visus: gir
di, lakūnai žuvo tai dėl Lietu- (kitaip ir geriau “įtikinti” ne-
vos valdžios kaltės, tai dėl 
Lietuvos atstovų bei konsulą 
kaltės ir, jiagaliau, dėl mūsą 
komiteto ir fondo globėjų kai
tės. Galų gale, š. m. rugp. 16; 

d. nr. 192 “N-os” tvirtinaį 
straipsny “Svarbioji lakūnų j 
Žuvimo priežastis”:

Svarbioji tragedijos.priežas
tis greičiausiai tai “Transat
lantinio Skridimo Komiteto

ugebėjo. Bet užtat buvo “įti 
kinta” ta patriotiškoji Ameri
kos lietuvių visuomenė-, kuri 
sudėjo lakūnų žygiui apie 
300 dol.l

(Bus daugiau)

7’FI’C MARIJONŲ MISIJOS 
RUGSĖJO IR SPALIŲ MĖN.

ir daugiau gero padaryti Amerikos 
viams.

Būdamas aukštos doros kun. J. J. Jakai
tis žinojo, kad didesniu savęs atsižadėjimu 
galima daugiau gera artimui padaryti. Tai 
jisai patyrė, besidarbuodamas blaivybės sri
tyje, įkurdama? blaivininkams laikraštį “Tau 
tos Rytą”, ir matydamas kaip blaivus žmo
gus daugiau gali savo pavyzdžiu ir turiu pri
sidėti prie visuomeninio gyvenimo sėkmingu
mo. Jo širdyje brendo mintis, stiprėjo pasi
ryžimas. Jisai atsižadėjo savo geros vietos, 
atsižadėjo savęs ir 193(1 metais įstojo į Tėvr. 
Marijonų vienuoliją.

ki; prieš mūsų dvisavaitinį “Vytį” ir mė
nesinius “Studeptų Žodį ", “Moterų Dir 
vą”, “Meilę", bertaininį •• žvaigždę” taip 
pat stovi didesni skaičiai liberališkų ir 
socialistiškų organų.

Suprantama, spaudos įtaka yra ne 
laikraščių kiekybėj, bet kokybėj. Laikraš
čio įtakos sudarymui reik visų pirma į- 
vairaus, įdomaus, patraukiančio turinio. 
Toliau reikalingus išplatinimas. Visa tai 
neįmanoma vien tik redakcijai ir admi
nistracijai, kuriose mes turime po vieną 
kitą asmenį ir taip jau perdaug apsikro
vusius darbais. į spaudos talką privalėti) 
stot visi, kas tik sugeba valdyt plunksną 
Kuo didesnis skaičius bendradarbių ir ko
respondentų stos į talką, tuo bus įvai
resnis, įdomesnis turinys. Be kolonijų .vei
kėjų talkos laikraščio išplatinimas irgi 
neįmanomas.

Spamlos reikšmė kiekvienam susipra
tusiam katalikui turi būt žinoma. “Spau
da yra viena stipriausių visuomenės auk
lėjimo priemonių: ji barsto žmonių tarpe 
gyvybės ir mirties nėklas” — sako lietu
sių filosofas Stasys Šalkauskas. Supran

lietu- įmena
i —

pagarsėjusią “N-nų” atstovas (tik, deja,' labai re- Čikagoj” apsileidimas. Jis di

Tapęs vienuoliu, ėjo tas pareigas, kurios 
jam buvo skirtes. Pirmiausia darbavosi duo
damas misijas. Kadangi Tėvai Marijonai pa
siėmė ant savo pečių ne tiktai Amerikos lie
tuvių katalikiškosios spaudos reikalus, bet 
taipgi ir švietimą, tai į šią sritį teko jiems 
sudėti nemaža pajėgų. 6iuo tikslu vienuoli
jos vadovybė pavedė kun. J. J. Jakaičiui su
rasti liaują tinkamą vietą besiplečiančiai 
aukštąja! lietuviškajai mokyklai — kolegijai. 
Jam toji pasipntmybė geriausia pasisekė. A-

menkos Lietuva šiandie gėrisi puikiais lietu
viškosios kolegijos rūmais ir beaugančiu lie
tuvybės ir katalikybės stipriuoju židiniu.

Nenuostabu todėl, kad Tėvų Marijonu 
seimas, įvykęs šiais metais liepos mėnesyje 
Komoje, išrinko į Amerikos Tėvų Marijonų 
vadus — provincijolus kun. J. J. Jakaitį. Vie
nuolijos seimo dalyviai matė jojo nuveiktus 
darbus, jojo gilų pasiaukojimą tautos gero
vei ir Dievo garbei ir rado jį tinkamiausiu 
vairininkų šiais sunkiais laikais vienuolijos 
tlarbuotėje Amerikoje. J. N.

Rugsėjo 24 ligi spalių 1 d. 
Misijos ir 40 valandų Švč. Sa
kramento garbinimas .— Ke- 
\vanee, 111.

Spalių 1 ligi 8 d. Rekolekci
jos — Rockford, III.

Spalių 16 ligi 29 dviejų sa
vaičių Misijos — Scranton, 
Pa.

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remiate raus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

tama, parapijų steigimas, bažnyčių sta
tymas, parapijinių mokyklų, vienuolynų 
rėmimas ir kiti reikalai nutraukia kata
likų jėgas ir išteklius, tuo tarpu libera
lai ir socialistai didžiausią dėmesį ir ak 
ciją sukoncentruoja į savo organų leidi
mą ir palaikymą.

Mūsų Draugijos ir Organizacijos 
Apsistojus prie mūsų draugijų ir or

ganizacijų, matome, kari paskutiniais ke
liais metais jos ne tik ką neuuga narių 
skaičiumi, bet mažėja. Neauga Darbinin
kų Sąjunga, Moterų Sąjunga, Vyčiai, ne
auga narių skaičiumi ir inūsų Susivieny- 
mas, nors finansiniai jis tvirtėja kiekv'u- 
ną metą ir, galima sakyt, kiekvieną mė
nesį. Neaugimo nariais yra įvairių prie 
žasčių. Viena iš jų ir tai labai svarbi — 
nedarbas ir ekonominė depresija. Visu 
mūsų gyvenamoji šalis ir visas pasauli* 
dejuoja prislėgtas nedarbo ir depresijos 
Šios šmėklos savo negailestingus nagu* 
prikišo ir skaudžiai suspaudė ir mūsų 
įstaigas ir organizacijas. Mažiau |>ajutp 
idėjinės draugijos ir organizacijos, dau
giau pašalpinės. šimtai ir tūkstančiai na

rių, negalėdami užsimokėti priklausomų linksmų feljetonų rašymui, negu pašaipi-’ 
duoklių, išsibraukia iš mūsų organizacijų, nės draugijos vedimui ir jos tvarkos pa-

Pašalpinių draugijų gadynė praėjo. I laikymui. Yra ir tokių konstitucijų, ku- 
Da neseni tie laikai, kuomet kiekvienoje J rių turinį tegali suprast tik patys auto-
mūsų kolonijoje gyvavo nuo kelių iki ke- j riai, o pašaliečiams jis pasilieka nejkan-
liasdešimt pašalpinių draugijų (pavyzdin, 
Cldcagoj, Brooklyne, Bostone, Pliiladel- 
pliijoj, Pittsburghe). O kur jos šiandien? 
Tiesa, ne visur ir ne visos jos išnyko ir, 
neduok, Dieve, kad išnyktų, bet prieš įvy
kusius faktus neturime užmerkt akių. Jų 
liko tik mažas procentas ir daugely vie
tų tos pačios vegetuoja, silpsta ir nyksta 
su didele skriauda tiems žmonėms, kurie 
jas organizavo, dirbo, priklausė. Užniek 
nuėjo jų triūsus ir sumokėti pinigai.

Pašalpinių tiru ugi jų žlugimo priežas
čių yra visokių, bet svarbiausios yra šios; 
nemokėjimas jų pastatyt ant tinkamo pa 
šnipinėms draugijoms pagrindo, stoka pa
tyrusių vedėjų, maža valdžios priežiūra, 
arba visiška nepriežiūra ir bendrai lietu
vių da menkas supratimas apsidraudimo 
reikšmės. Daugumos pašalpinių draugijų 
įstatymai m1 taisyklės yra jau atsidūrę 
arkvvuose ir jų turinys daugiau tiktų

damas riešutys.
Per vargus išaugo mūsų Susivieny-

mas. Jis matė daugybes ginčų, rietenų, ne
sutikimų, Skaldymosi periodų, visokių in- 
trygų, bet jis vis dėlto išaugo į didelę 
milijoninio kapitalo nacijonalę fraternalę 
organizaciją. Čia glaudžiasi mūsų visų rū
šių darbo žmonės, profesionalai, pasauli
niai inteligentai ir dvasiškija.

Susivienymo pradžia siekia 1886 me
tų lapkričio 22-ros. Tą dieną Plvinoutl:. 
Pu., buvo sušauktas steigiamasis seimas, 
kuris užbric&ė organizacijai tikslus, už 
davinius ir taisykles. Kavišalpa, katuli 
kystė ir lietuvystė —■ vyriausi Susivieny- 
mo tikslui. Kun. A. Varnagiris, kun. A. 
Burba, kun. 8. Pautienius buvo pirmieji 
Husivienymo ir apskritai Amerikos lietu
vių pionieriai — organizatoriai ir vadai.

(Daugiau bus)
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Detroito Lietuviu Žinios
Iš ŠV. PETRO PARAPIJOS Sužeistas P. Visockutis. Jis 

su vaikinais žaidė foot-ball ir 
išnarino kojų. Nors T)r. Siur- 

Ibus sako, kad kaulas nesil
pna

žaizda. Vaikinas yra sūnus na
šlės motinos. Dirba 

■trade scliool ir sau ir motinai!

EASTSIDE KĘST SIDE LIETUVOS GYVENIMAS APLINK LIETUVĄ

Rūgs. 16 <1. Sv. Petro baž 
njeioj buvo sliubas Vinco Me-Į|nu£ytas, vj8 tiek pusėti 
Arthur ir L. Collonuaes. Jau
navedė iš Erie, Pa., o jaunuo
lis priklauso šiai parapijai.

| Du jauni žmonės, D. Var-
, .___ __ _______ _ _ .... . ,nas it J. Ramanauskas rugpifi-

Spalių 9 jau čia pat. Pasak LIETUVIŲ VERSLININKAI verslininkus liečiančiu reikalų ... .. ... -e v . ,.)(j 23 diena pradėjo bėgimu
kun. I. F. Boreišio, spaudoje! DIRBA ;ie bus apsvarstyta daug vers-1

I liniukams svarbių klausimų.
Rūgs. 17 d. buvo didelis pi

knikas Birutės darže. Pikniką 'mažai kas terašoma. Nei laik- 
bordo rengė J). K. S. Ru dr-ja. Die- Iraščiai, nei konsulai, nei pa- 

l’jna buvo graži, tat žmonių su- * siuntinvbė agitacijos nevaro, 
•’Įvažiavo daug. Visi pikniko da- kad kolonijas prirengus iškil-

aplink Lietuvą. Tai pirmasis 
I ietuvoje tokio sporto bandy
mas. Jiems teks padaryti ke
lio apie 11(M> kilometrų. Įro
dymui, kad tikrai bėga nusta- 

iu ir kad tikrai bėga,

Atstačius Lietuvos valstybę, Per kongresų paaiškės tolime 
atsivėrė plačios lietuviškojo snė lietuvių kova už savo tei- 

Atsivėrė plali sės pramonės, prekybos ir a-Jaunosios sesuo ir brolis
v • * V •• l uuuį. t V4M- ncui nuiuui lar* UAiiCHMun imtu- iuaiuu Pinvi\ uiou r»<-n ui cruiMiir-r*, uirnyi/un ii a- ■ v • »

atvažiavę t vestuves. Jaunoji vn:i.:nn Vaikinas tarnautai , • • , • i- • r v • • ' • . t-. x . i , ‘ . . a (Kinui, 1
.. . . • ,įir '«iK»no. i aiKinas tarnauja rbininkai uoliai dirbo ir vi- mingam paminėjimui Spalių 9 dina ir lietuviškai prekybai1 matų sritvse, bus nustatytos ' . , ,pora apsigyvens IMro.te nnt j,isioms ir yra |ahai gPr0 Mman()aKiai . - . . i . .. tylu kol

Į duoną uždirba. Gaila motinos [darbo sritys.

Springwells Avė. do. Linkini 
pasveikti.

kuo greičiausiai! tarnavo.

Ateinančių savaitę bus tre
jos vestuvės. Vienos bus ket-' uikraščinose paskelbta, 
virtadienj. Jaunavedis yra bai ka(j por(jas priims penkis tflk-

S
atalikiškas pamokas ir 
‘ prieš šliūbų bus pakri.- 
s. Kiti du šliūbai bus 
sekmadienį; vienas 9 valandų 
su iškilmingom Mišiom, o ki
tas vėliau.

stančius darbininkų. Perskai
tę tai nebėkit į Detroit’ų, nes 
toji vieta, kur tuos darbinin
kus vyrus priima, yra užsi- 
grndus. Daugiau negu paskel
bta. Seni darbininkai, kurie 
seniai atleisti da nepašaukti

Kun. MaseviZius Si, savai- j (]ar|)ę Gaila žn,ogauSj knri(>
tę buvo išvažiavęs į Saginavv 
pas kun. Kučų 40 vai. atlai
dams. Nors Gr. Rapids dioce- 
zijoj yra tik trys lietuviai ku
nigai, bet pas kun. Kučų, pa
prastai, suvažiuoja gražus bū
relis kunigų iš artimųjų dio- 
cezijų.

Saginavv lietuvių tik mažas 
būrelis. Parapija nedidelė, bet 
matyt tvarka gera. Kun. Ku
čas turi daug darbuotis, kad 
užlaikius parapijų, nes dabar 
visiems sunkūs laikai. Kun. 
Kučas Sv. Jurgio parapijų užė-

išgirdęs, kad darbininkus ima 
j darbų, išleidžia paskutinį ce
ntų kelionei, o atvykęs darbo 
negauna. Mums malonu būtų, 
kad daugiau lietuvių į Detro
itu atvažiuotų, be dabar dar 
ne laikas. Paskaitę, kad dar
bo yra, pasiklausinėkit arba 
susirašykit su pažįstamais. Tė-

Saulutei nusileidus prasidė
jo graži programa. Apie spau
dų kalbėjo. kleb. kun. J. Ci- 
žauskas, kun. V. Masevičius, 
kleb. Šv. Petro parap. ir kun. 
K. Valaitis. Kalbos buvo la

bai įdomios. Taipgi kalbėjo 
atsilankęs plačiai žinomas 
spaustuvininkas p. Petrėnas. 

Nors p. Petrėnas gyvena kitoj 
kolonijoj, bet priklauso prie 
mūsų parapijos ir jų visuomet 
gausiai remia. Savo trumpoj 
kalboj išsireiškė, jog jo širdis 
ir dvasia visuomet su Šv. Ju
rgio parap.

Ant galo Šv. Jurgio choro 
mergaitės, vad. Čižauskienei, 
išpildė tautiškus šokius pasi
puošusios tautiškais kostiu-

d. Paskutinių dienų agitacija 
būna be naudos.

AVest Side kun. Boreišio pa
stangomis, jei bus galima, su
rengs Vilniaus reikalams va
karų, nes svarbus reikalas at 
siminti tuos vargus, kurie sle
gia vilniečius, kurie kovoja už 

tautos teises, kurie palaiko 
švietimų, kas ir yra didžiau
siu pamatu Vilniaus atgavi
mui.

bei pramonei. Tačiau šiomis j ateities veikimo gairės, kad 
galimybėmis lietuviškas tau- šiame darbe būtų pasiekta di-
tinis elementas maža tepasi- dėsnio vieningumo 
naudojo ii’ ekonominės šakos 
iki šiol valdyti dar nepajėgė.

Vasaros atostogoms praleis
ti Baibokai, Ivanauskas, Luko
ševičiai ir keletas kitų buvo 
nuvykę į Custer, Mich., pas 
lietuvių ūkininkus K. Dauno
rus, M. Liutvaičius. Turėję 

gerus laikus; tikrai lietuviškai
pabaliavoję pas gimines.

mvkit gerų lietuviškų laikraš- mais. Šokiai taip patiko pub 
tį, nes kai Detroite bus ge
riau, apie tai bus paskelbta.

Pusėtinas būrys žmonių at

likai, kad turėjo atkartoti.
Savaitinį “Draugų” laimė

jo V. Tamuli finas.
Pikniko komisija širdingai

nerksla. knn link,, i r r 8ila"k5 ' “DraUg°” (“P“ulios dėkoja visiems atailankusienv 
me perkėlus knn. Lipkų , Gr. ri?mėjy) pikniką iŠ Šios para- 1
Rapids, Mieli. pijos. Visi linksmai dienų pra 

leido. Geras būtų dalykas, kad 
spaudos rėmimas būtų plačiau 
varomas. Kaip jau buvo 
“Drauge” rašyta, mes, detroi- 
tiečiai neužmokam už gerų, ką 
gaunam per “Draugų!”. Jis 
užleidžia mums visų puslapį 
Jame dažnai matyt dalykų, už

A. Tunaitis* 179 Military
St., yra blogam padėjime. Jis 
serga tokia liga, kurios gydy
tojai dar nenustatė. A7ienas sa
ko, kad tai tumorai, bet kiti 
tai laiko blogesniu dalyku. Ne
žinia kaip toliau bus, bet gi
vra vilties Antanui pasveiktu 7** . "* . f L. įkurtuos paprastai reikėtų moluose pačiuose namuose Ada ... TV, , ... . x , . . .j ket. Piknikai, baliai, šokiai ir 

vis skelbiami dykai. Tat, pla
tindami “Draugų”, galim?

das Jurgelaitis, namų šeimi
ninkas, kuris prieš keletą sa
vaičių buvo smarkiai sužeis
tas, jau daug geresnis. Už ke
lių savaičių vėl pradės darbuo
tis bažnytiniam komitete. La
bai dėkingas visiems už lan
kymų.

jie turi su savim knygų, ku
rioje valdžios įstaigos ar vi
suomenės organizacijos daro 

Reikia pastebėti, kad vers- reikalingus pažymėjimus. Mi- 
lininkų sąjungos darbe neina-'nimi sportininkai mano Lie-

A isos gyvosios jėgos buvo nu-. vaidmenį vaidina ir apsi-'tuvą apibėgti per 18 dienų.
kreiptos į valstybės kūrimų, o 
ne į ekonominio Imerikos lietuviai
munio sudarymų. Prekyba, pra 
monė ir amatai ko ne ištisai 
pasiliko svetimtaučių rankose, i 
šitokia būklė, žinoma, nega- j 
Įėjo amžinai pasilikti. Lietu- J 
viai prekybininkai, pramonin
kai ir amatninkai, matydami, 
kad svetimtaučiai ekonominio- j 
me gyvenime viską nusveria,1 
pradėjo nerimti. Jų tarpe iŠ

gyvenę Lietuvoje kai kurie A-
Tsb —

Kelionė jienn 
laimingai.

ligi šiol vyksta
Tsb.—

M “DRAUGAS” KIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-
- simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
kilo mintia, kad lietuviai at-1 į-!do1raias1 « Lietuvos laikrašĮSij;

5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”; 

kurti ekonominę Lietuvą, savo g. Sveikatos įkyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 
darbu. Vykdydami tų minti, . apie sveikatų;

9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

tytojams ;
12. “Drauge” lietuviška-visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00,

statę nepriklausomų politinę 
Lietuvų savo krauju, turi su

šiltos vasaros dienelės grei 
tai užsibaigs; užsibaigs ir ore | jje susimetė į organizacijų ir 
pasilinksminimai. Todėl reikė- ''įsteigė Lietuvių prekybininkų, 
tų pasinaudoti dar šia proga, pramoninkų ir amatninkų są-
t. y. rūgs. 24 d., Šv. Antano 
parapija rengia piknikų Beech 
Nut grove, padengimui lėšų

jungą, paprastai vadinama 
lietuvių verslininkų sąjungos 
vardu.

Širdingiausias ačiū kleb. kun.
J. Cižauskui, kun. V. Masevi- 
čiui ir atsilankusiems iŠ Šv 
Petro parap. kun. K. Valaičiu:, 
p Cižauskienei ir šokikėms.
Darbininkams: Bondzienei, Ba j piknikas pavyktų; jie deda p- 
lčiūnienei, Čepelioniūtei, Vai- j s'anKU, kad atsilankusius pįi 
čiūnaitei, Ūsoriui, Tameliui,
Bielickui ir visiems kurie pa
tarnavo automobiliais. Pikni
kas atnešė gražaus pelno.

už bažnyčios išdažymą. Tiks- , ši sąjunga iš pat pradžios 
las geras, vertas visuomenės I pradėjo varyti propagandą, 
paramos. > pad prekybą, primonę ir ama

Klebonas su komitetu <Tar.!,tu P“®*’ 1 “T° ™"
bnojaai, kiek galėdami, ka<i kas lietnvlama, kad reikia lie

Komisija

šiek-tiek atsilyginti. Kai ‘D?
plačiai bus Detroite skaito

mas, atsiras biznierių ir pro- 
fesijonalų, kurie dės savo ske
lbimus. Platinkim “Draugų”! 

i Nepalikim tų darbų vienai ar

tenkinus ir padarius pelno. 
A’isas darbas atliktas už pri
einamų kainą.

Ištikrųjų, katalikams bus 
malonu atsilankius į gružių 
Šv. Antano bažnyčių Dievų pa 
garbinti.

Kaz. Lubekis su savo šei-1 kitai kolonijai, nes visi gau- 
išvyko į Scranton, Pa.Jnam vienodų patarnavimų.ma išvyko j Scranton,
kyti savo artimų gimi- 
fcada išbūti visų savaitę.

iškilkr PLATINKITE “DRAUGI”

P-lė S. Markevičiūtė suren 
gė savo draugei Elenai Šna- 
raitei “surprise sliower”. Bu
vo suprašyta daug mergaičių, 
visos gražiai linksminosi. Me
rgaitės pavaišintos skania va 
kariene. P-lei šnaraitei suneš
ta daug gražių dovanų.

Tylutė

Prašome geraširdžių skait
lingai dalyvauti piknike. Al

iuviams turėti nikalų tik su 
lietuviais ir t. t. Jų akcij’a 
iššaukė svetimtaučių verslini
nkų tarpe didelio sąjūdžio, ta
čiau šių pastangos lietuvių 
verslininkų sąjungų diskredi
tuoti nepavyko. Lietuvių Vers
lininkų sųjunga įsigalėjo. Da
bar ji turi savo bamką, leidžia 
savo laikražtį ir išlaiko preky
bos mokyklą.

Šių metų spalio 7 — 8 die-

“DRAUGAS” PDB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

si bendrai tyrame ore smagiai ,nomis verslininkų sąjunga Sau 
laikų praleisime. A. P.

6ARSINMNTER
“DRAUGE”

kia Lietuvių Verslininkų Kon
gresą, kuriame dalyvaus ne 
tik sąjungos nariai, bet visi 
lietuviai, kurie verčiasi pre
kyba, pramone ar amatais. Te 
me kongrese bus aptarta daur

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

Namiškiai
Namiškiai, tai mudviejų tarnai — ka

reiviai. Jų mudu turėjome iš viso tris. 
A’ieną lietuvį — Jonų Grybų, nuo Latvių 

• pasienio. Vienų vokietį — Lorencų iš 
Sftratovo guber. Trečias buvo lenkas. Kaip 
mudu, taip mudviejų tarnai, kad ir skir
tingų tautų buvome žmonės, tačiau nie
kuomet didesnių ginčų apie tautybes ne
kildavo.

Prie bažnyčios turėjome dar zakristi
jonų, ne kareivį — “Pan’ą Benedikt’ą”. 
Taip jį visi vadindavo, taip ir aš vadin
davau, o tikrosios pavardės nė nežinojau. 
Jis buvo lietuvis nuo PakurŠio, bet iš 
kurios vietos įsakmiai — nepasakysiu. Kol 
buvo “Pan Benedikt” nevedęs, lietuviš
kos dvasios dar kiek jame ruso, nors la- 
bni menkai. Bent tiek, kad lietuviams bu

vo palankus ir mielai lietuviškai kalbė
davo. Reikėjo nelaimės, pasipainiojo jam 
iš kaimynvstės vieno lenko siuvėjo duk
tė, susipažino, pasimilo ir susituokė. Nuo 
vestuvių dienos žmogus visai atsimainė 
— pasidarė visiškas lenkas: lietuvių ven
gė, pasidarė šiurkštus, nesukalbamas. Gai
la žmogaus! *

Tame pačiame name, kur aš, gyveno 
dar vienas labai įdomus žemaitiškas ti
pas — “Pan Grzegorz” su savo senui*? 
seseria — Uršule. Ir šių dviejų kitaip 
nieks nevadindavo, kaip: Pan Grzegorz ir 
Paima Ųrszula, tai ir aš kitaip pavadinti 
jų negaliu, nors kasdien su jais tekda
vo susieiti ir per ilgas ne kartą valanda? 
šnekučiuotis. Be galo geri buvo juodu že
maičiai, mėgo Žemaičių kraštą, mėgo lie
tuvių kalbą, bet jau prie Varšuvos prigi
ję taip, kad nuo jos nieks jųdviejų už jo
kius pinigus negalėjo atitraukti. Pan Grze 
gorz teisme raštininko turėjo vietų. Iš 
prigimties — bailus. Kai karas kilo, teis
mas išsikėlė j Rusiją, Pan Grzegorz gana 
bijojo liktis Varšuvoje, tačiau nesurado

tiek jėgų, kad su Varšuva skirtis. Turbūt, 
taip ir likosi, kad ir drebindamas kin
kas, bet kartu su savo Varšuvėle.

Pranciškus Stankevičius
Jau prieš kelerius metus man teko 

kiek susipažinti arčiau su kai kuriais 
varšuviečiais lietuviais. Mat, tais fhetais 
sumanę buvome sudaryti maldininkų ko
mpaniją iš Lietuvos į Čenstakavą, kur 
yra nuo senovės pagarsėjęs Švč. Marijos 
Panos stebuklingas paveikslas. Kaip Vil
niaus Aušros Vartų, taip lygiai ir Čen
stakavo Marijos paveikslai Lietuvoje yra 
gerbiami. Sumanėme todėl vieną ir antrą 
Motinos Dievo paveikslą vienu užsimo
jimu aplankyti: važiuoti į Čenstakavą sta
čiai, aplenkiant Vilnių, o grįžtant užsu
kti ir į Vilnių, pasveikinti bievo Motiną 
ir apeiti garsiąsias Vilniaus Kalvarijas.

Kaip buvome sumanę, taip ir įvyk
dėme. Susidarėme apie pora šimtų žmo
nių ir aplankėme Censtakavos Dievo Mo 
tinos paveikslą, o paskui ir Vilniaus. Į 
Čenstakavą važiuoti būtinai reikia per 
Varšuvą.

“Tastes better than 
mayonnaise!”

sako geros šeimininkes
Tūkstančiai nutinka! KrafCs Ml- 

racle Whlp Salad Dresslng' yra 
vtsiftkai naujas — ne per dau< 
astrui, ne per daug Švelnus, ne 
per daug aliejuotas. Padarytas !S 
rlnktlm'auslų sudėtinių, išplaktas 
nauju Kraft Miracle Whip budu.

( < i , f r t/imi

Tuomet tai ir teko man susipažinti 
su kai kuriais čionykščiais lietuviais vei
kėjais. Pirmiausia kelis žodžius apie vy
riausių ir seniausių jų — p. Pranciškų 
Stankevičių.

Kilęs jis buvo iš Suvalkijos — nuo 
Marijampolės. Nno jaunų dienų ypatingą 
turėjo jis jx>linkį prie siuvėjų amato. Jo 
dėdė Jurgis Stankevičius pramokė jį kiek 
šio amato vndžiodamasis po žmones, kai d 
paprastai siuvėjai kaime daro. Pranciškui 
tačiau šio mokslo buvo per maža. Jis ne
norėjo tuo pasitenkinti. Jo galva buvo 
pramušta kilti aukščiau šiame amate. Jis 
užsigeidė tapti kunigiškų drabužių siuvė
ju. Tuo tikslu vyksta jis į Seinus prie 
Kunigų Seminarijos ir bando čionai lai
mės. Pasirodo tačiau, kad geru siuvėju 
tapti ne taip lengva. Kur gauti tą moks
lų! Važiuoti į didesnį'miestų! — Truk 
sta pinigų! — Taip vargšas nusiminęs ir 
žiūrėjo į ateitį nusiminusia akia.

Jo laimei atėjo į pagalbą tuomet jau 
pradedanti atbusti Seinų Seminarijoje 
tarp klierikų lietViviška dvasia Klierikams

lietuviams rūpėjo, kad pamažėl Semina
riją apstatyti savais žmonėmis. Taigi, kad 
ir siuvėjų savų turėtų. Ligi tol visi siu
vėjai tyivo arba lenkai arba žydai. Paban
dę p. Stankevičių ir įsitikinę, kad jis šit* 
savo mokslu dar nepajėgs konkurenci
jos išlaikyti su ten buvusiais svetimtau
čiais siuvėjais, jie sutaria jį pasiųsti i 
Varšuvą, kad išsispecializuotų siuvėjų a- 
mate. Sumeta tam tikslui kiek pašalpos 
ir išsiunčia.

P. Stankevičius, gavęs pašalpos, mie
lai sutinka vykti į Varšuvą. Nuvykus ta
čiau atsiranda šimtai naujų sumetimų ir 
norų. Pataria jam kas, kad geriau būtų, 
jei jis prie kunigiškų drabužių išmoktų 
dar ir moterų drabužius siūti, tai būsią 
labai pelninga. Jis taip ir padaro. Rodos, 
atsirado net prietelių, kurie jam padėjo 
nuvykti į Paryžių ir tenai susipažinti ge
rai su moteriškų drabužių madomis.

Bus daugiau)

i
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2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę Ir adresą, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausimo ir atsakymo negulima butų dė
ti | laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto žeukelj už S centus.

REl). PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Kurkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
teikia prufesi^uua^ius patarimus skaitytojams U mie
lai atsakinėja į klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kvlečiaiul naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Alos:

1) Klausimus galinta siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. ltaėkui, 3051 W. 43rd St., Chicago.

DR.A. M. RAČKVS 
3051 W. 4Srd St. 

Cldeago
Tel. Dafayette 3057

Ii ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

vo pakvietęs seseles pranciš- 
kietes. Kapelionas ir seselės 
ligonei atsiuntė gražų užuojau

Čionai gyvenantis senelis J. to« 'Jerk kapelionui ir
Smilgius yra uolus Lietuvių i ašelėms ligonė yra labai dė- 
Kolegijos rėmėjas ir didelis kinga už maldas ii užuojautą

ĮSIGIJO VEIKĖJŲ PA
VEIKSLUS

PRANEŠIMAS, šoki grojimai ant įvairių in- 
'strumentų, monologai, duetai 
ii visokie kiti nematyti daly Visiems gerb. Vargonininkams. Zakristijonams, Klebo-

Kryžiaus parapijonas turi bū 
ti šiame vakare, nes žymi du 
lis pelno eis parapijos naudai

Parapijonas

111. Užsisakant prašome pažymi ti kiek plotkelių pagaminti 
ir po kiek: baltų, ružuvų, mėlynų ir geltonų.

15. Kuprienei, A. Glieaalienei, į Visos Vyčių kuopos, Vyčių 
Vaičkienei, A. Česnienei, Ja- Cli. ^ipskr. ir šiaip jau palan- 
selskienei. Visoms esu dėkin- jkios chorui draugijos prašo-

--------- !ga. Visuomet, paėmus į savo nios toąpis dienomis nerengti
Grįžus man is M. S-gos l'»Jrankas tų dovaną, atsiminsiu vakarų!

ŠIRDINGAI AČIŪ

Marijonų kongregacijos vadų 
gerbėjas. Jisai įsigijo žymių
jų tos kongregacijos vadų pa
veikslus. Turi paveikslus arki
vyskupo Matulevičiaus, vysku
po Bučio ir a. a. tėvo Felikso j 
Kudirkos. Visi paveikslai dai-' 

• liai nuimti ir gražiuose rėmuo

VAISIAI KAIPO MAISTAS Taipgi yra labai nesveika in,ai-
----------- Syti rūgščius vaisius ar uogas

Prieš daug tūkstančių metų, su P*enu- irinti vaisiai leng- 
piruiykščiai žmonės maitinasi v*au susivirškina, bet tada 
uogomis ir medžių "vaisiais. 3U08e randas mažiau vitaminų 
Dabar žmonės jau kitaip gyve-, *r maistingumo.
na ir kitaip maitinasi, o tokius i Kas valgo <1 ažnai vaisių, tas |se istst>’tL Tai Pasižynuėjusio 
vaisius, kai obuolius, kriau
šes, slyvas, aprikatus, oran
džius, lĮananus ir 1.1, žmonėm 
dabar valgo tik užsigardžiavi- 
mui.

Ligonės gimines ir pažįsta
mi prašomi ją aplankyti.

Para,pijonka E. S.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TŪWN OF LAKE

seimo, gerųjų narių surengia jūsų geras širdis. J. Čepuliene
sutiktuvių vakarėlis ir įteikia Į ____________ .*•
brangių dovanų. Visupirma ■

L. V. Dainos choro valdyba

išvengia škorbuto ir dantis tu- fotografo p. Stankūno darbas, 

vi sveikesnius; taigi kiekvic-j' Prie progos pažymėtina, 
nam patariu vaisius valgyti, kad fotogrof-o Stankūno studi- !.
Vaisių žievėje randasi daug joj, 3315 Ko. Halsted St. gali-

DIDŽIULIS VAKARAS

sakau ačiū rengėjoms: M. Pau i 

kštienei, J. Stugienei; toliau1 
M. Yaicūnienei, S. Sakalienei,:I
K. Maziliauskienei už atsila- 1 
i,kymą; Jasnauskaitei, Sinevi-,
čiūtei, IJudattei, Klikflnaitei "a'° 
už gražias daineles; 55 kp. sn ž(‘ni.ęs šias dienas 
jungietėms: Jasnauskieriei, l)o

L. VYČIŲ ‘ DAINOS” 

CHORO VAKARAI

Lietuvos Vyčių “Dainos” 
choras 1933-4 m. sezonui yra 

vakarams-koneertams u-

Vyrai — Atyda!
štai vra speclulis pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuria 
pasiekė “viduramži“ Ir jaučia relka- 
iiiigiuną tam tikro gaivinančio TO- 
NIKO. Kad suteikti galimumą tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors mįe- 
žastles atidėlioja užsisakyti K

Mūsų parapijoj spalių 1 d. 
Įvyksta didžiulis vakaras, ku-
ri ruošia V. Stanciko teatra-1 brovolskienei; 21 kp.

Nuža-Ton
Lapkr. 19 d., Meldažio 

ąjun-• (koncertui ir šokiams).
<ale

tiesiog nuo distributorių. šj Gydyto-
Ijaus preskripciju dabar parduodama 
visose vaistinyčlose. Vienas Doleris 

oi j i-* • t . už mėnesio treatmentą — bukite sa-baUSJO Zl Q., Lietuvių AU-vitnt gaukite butelį šiandien — ga-
. . . , . , .. le grupė, School Hali avėtai-1 gietėnis: L. Bernotienei, S. Zn

naudingų vitaminų, taigi ge-! ma gauti J. M. praloto Krušo .. . <o . - „ „ • o »• n1 neje, prie 48-tos ir S. HonOre! jauskienei, K. Rumsienei, 0.
Yaznienei, O. Navickaitei, P.Yra didelis skirtumas tarpe r*au Yra valdyti obuolius su puošnių paveikslų, nuimtų 25 g.g vajęaras žtl(la būti

maitinimosi, prisisotinimo ir 
užsigardžiavimo. Pavyzdžiui, 
jei žmogus valgys tik obuoliu-, Į 
kopūstus, agurkus, tai jis pri-1 
kimš savo pilvą ir prisisotins, 
•bet jo kūnas gaus labai mažai i 
maisto. O jei valgys tik sal

žieve nei nuluptus.

D-ro Račkaus atsakymai

metų kunigystės jubiliejaus 
proga. Taipgi galima gauti la 
kūnų Dariaus ir Girėno pa
veikslų. Tas pat.

ne-
paprastas: statoma operetė, 
kas Čikagoje retenybė. Ir ko

Navickienei, t). Krubienci, U. 
Gedvilienei, K. Stautįenei, K.

’ditoriją Vytauto Didžiojo kan-I
! tatai.

Balandžio 15 d., Lietuvių
ten dar nebus! Ir dainos, vi-iStepanavičienei, A. Milerienei 'Auditoriją naujai operetei.

ATKAKYMAK M. L. — GalJ
vos skaudėjimas nėra savaimi 
liga, o tik kurios nors ligos 

daines ir orandžius, -tai jis tik i simptomas^ Nežinant tamstos 
smaguriaus ir jo kūnas nesi- tikslių patarimų negaliu
maitins tinkamai, t ma suteikti, nei vaistų reko

menduoti negalima. Eik pas

SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS

Adolfina Sabelskienė, 3243 
Ko. kovve avė., buvo ligoninėj, 
kur buvo padaryta sunki ope
racija. Ligonė dabar jau na
mie, bet dar nelabai gerai jau-Vaisiuose maistingumo yra 

labai mažai; užtat, kas valgo 
labai daug vaisių, o mažai mė
sos ir krakmolinių valgių bei i ’ .... U-nia Nabelskienė yra sena
riebalų, tas negali nutukti. I ATKAK\MAK K. D. bridgeportietė, uoli sv. Jur- 
Valsiai žmogų sotina, bet ne- Rūgęs pienas kūdikiams duoti gįo parapijos parapijonė. Jos 
tukina. Kiekvienas nutukęs nepatai tina, nes gali pakenkti, viena duktė--yra sv. I’rancis- 
žmogus privalėtų apie tai ži- nikams turintiems jau 5 ine- kaus tienuolyne, vardu sesuo 
<ioti, ir kas nori suliesėti, tai tus amžiaus ir suaugusiems, Loyola. J’odėl ligonės aplanky 

rūgęs pienas yra vienas iŠ

gydytoją, kuris, suradęs tams
tos galvos skaudėjimo priežas-1 ciasi.
ti, galės tamstą padvdyti. • . ...... _* ” 6 1 • * P-nia Kabeiskiene LIETUV

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
■J

Buy glčves with what 
it savus

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostį. Usterine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tr-myk, kaip gerai ji vei
kta. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $8 00.

LISTERINE ’ 
TOOTH PAŠTE

25‘

i

turi valgyti labai daug įvai
rių vaisių, ypač orandžių. '

Perdaug liesiems, ypač džio
vininkams, patartina valgyti 
mažai vaisių. Jiems reik val
gyti maištingos:ūų valgių.

Vaisiai turi savyje sekan
čias geras ypatybes:

1) Skaniai sotina, bet netu
kina.

2) -Gesina troškulį ir gai
vina.

3) Sveikata yra inkstams.
4) Turi naudingų kūnui mi

neralų.
5) Turi,svarbių vitaminų.
G) Liuosina vidurius.

Kugštieji vaisiai sužadina 
ajietitą ir |>agell\sti vidurių 
virškinimą, užtat rūgščius vai 
sius gerai yra valgyti pirm 
valgant. Saldieji vaisiai, at- 
penc, sumažina apetitą, užtai 

' liesi žmonės neprivalo jų val
gyti pirm valgio, bet valgio
užsigardžiavimui.

Kad viduriai geriau liuosuo- 
tųsi, patartina valgyti vaisius 
rytmety pirm pusryčių. Ei
nant gulti valgyti vaisių yra 
negera, nes nebus galima tin
kamai išsimiegoti ir pasilsėti; 
ir viduriai. vietoj liuosuotis, 
gali dar labiau . užsikietinti. 
Geriausiai liuosinanti vidų-' 
rilis vra šie: slyvos, obuoliai,! 
lygos, razinkos, vynuogės, ag- 
restai ir serbintai.

Neptinokunius vaisius valgy 
ti yra pavojinga, o pernoku
sius ar apipūvusius nesvei
ka. Kas turi sugedusį skilvį, 
arba jei riemuo degina, ypač 
privalo aaugoti# tokių vaisių.

ii -buvo atvykusios iš Pitts- 
sveikiausių ir maištingiausių burgiio dvi seselės pranciškie-
valgių. Kas suaugusiems yra , ,, ... ..........
sveika, tai ne viskas gali būti G
naudinga kūdikiams.

Dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursiją 
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyt: 
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS. •

NAUJAS IRAKO KA
RALIUS

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA
AR NESVEIKAS?

.Pasitarkit su Dr. Ross, dykai į 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi < 
gydymui išgydymai, 
įvairių kruujo ligų. 
reumatizmo, inkstų, i 
pūslės, u ri narių ir 
visų užkrečiamųjų* 
ligų. Taipgi speciali, 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir atl-< 
prunio be laiko nu-,

'sllpusiems asmeninis ir lyti’nial' 
i silpniems vyrama

Sergantys žmonės yra kviečiami, 
' ateiti dėl sv eikatai naudingų in
formacijų, kurios bus suteiktos < 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir ’ 
i visiems prieinamos. Galima susi- < 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 

* kiekvienam nesveikam žmogui duo* 
(tt progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR, 6. M ROSS
UnTKJ.UAS

35 South
kampas Monroe Str.. Chicago, III. ( 
imkite elevatorių iki penkto aukš
to. Priėmimo kamb. 606 dėl vyrų < 
Ir 608 dėl moterų. Valandos: 10 a.

Staiga Šveicarijoj miruc I f "J- p-,N^?d1l,’0,m,80 10^a l\m. iki 12 vai. Panedeliais. Seredo-,
rako karaliui Eeisal’ui, jo sū ir subaton.is nuo 10 a. m. iki

•z 8 p. m. Ofisus 80 metų tame pa-1
nūs Gliazi I užėmė tėvo sostą \Clame name.

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France lle De France

Full Pack 
No Slack Fillinq

SAMf PINCETĄ, 
AS42 YEAMAGO

25ounces for254

IM.OOrfS OF PLUKUS U5I.C 
BV OUR COVfRNMENT

B

iŠ SPECIAI.ISTAS 
Dearborn Street

Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 
į “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“ŪRAUGO’' LAIVAKORČIO SKYRIUS
2324 South Oakley Avenue Chicago, III.

Stop 
Itching 
Skin oIrmos, -r.ril.inas žemo aust a h 

ntelėjln a odos | ponklas s»kun 
— Ir puarelblnsas prie E< veniosT 
putkų. dedervines, Ir libėrltrij Šte
ino beveik stebuklingai prsAaitna 
visokius ąiios trltacljas. kadangi 
’o gydymo ypatybės retai randa
mos kitose Kyduolėse. Visos valsti- 
nyėlos užlaiko—J8c, 80c, gi. Ypa- 
IltiKui tvirtas Žemo. Du syk go
resni rusultatal 81,88,

__________ _________ * Ežemo
FC ■’ ..r,ii RRlTATiONS

Jlf OUR OFFĮCe
r r



Penktadienis, rugsėjo 22, 1933 besu n x a
CHICAGOJE

Iš N. PRAS. P, ši PARAP., 
BRIGHTON PARK

ŠIRDINGA PADĖKA

Rugsėjo 17 d. Vytauto da
rže įvyko Nekalto Prasidėji-

tuntus su p-le V. Vyžniau? tyti apie ateinančio mūsų dr- 
kaitė — abu choro nariai, be įjos sidabrinio jubiliejaus va-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos NariaiŽINIOS Iš šš. PETRO IR

POVILO PARAPIJOS, 
WEST PULLMAN

to Kastantas yra purap. ko
'niiteto narys, “Puretkos” bus
20 porų ir girdėjau, kad jau
nieji su visa “paretka”, pi 

X Rugsėjo 17 d., (Jarney’s ršliu ir muzikantais važiuos į
smarkumu eina parapijos da-^rove iv-vko parapijos rude-, Vytauto parkų taip, kaip sc 
r2e ninis piknikas, kuris vispusi Juani k rajuj su arkliais ir sku

Irimų taip put utsilaiikė ir ge
ri,. klebonus kun. Briška, ku
ris kvietė visas j talki) para
pijos karnivalui, kuris visu

nkai pavvko. Žmonių buvo pi- 
Po ilgų atostogų, |«siilgv..'lnns (|arį,s tO( ntvyko 

s.oa darbo, narės ... džiaugs- ^, |abai |lrangfts svl.(,iaii ku.
įuo P. Sv. parapijos piknikas, niu kvietimų priėmė ir, štai, • • . ... ....1 1 •’ \ . ... rie visados dalyvauja musų
kuriame dalyvavo gražus skui 
Z.ius parapijonų ir svetelių iš 
kitų kolonijų. Ūpas buvo la
bai geras. Kaip biznieriai, 
taip ir ne biznieriai labai gra
žiai pasirodė, ne tik dalyvau
dami piknike, bet ir remdami 
visais žvilgsniais šių parapi
jos pramogų. Tatgi šiuomi rei
škiu širdingiausių padėkų vi 
sienis darbuotojams piknike, 
taipgi biznieriams ir ne biz
nieriams, kurie dalyvavo. Y- 
patingų padėkų reiškiu Brigli- 
ton Parko biznieriams, kurie 
aukojo įvairių daiktų. Nors 
i udens laikas, bet dienelė pa
sitaikė šilta ir maloni, tat Ši 
pramoga davė parapijai gra
žaus pelno.

Kun. A. Briška

tuoj po susirinkimo, savo va
per visų 

igo būda. ,p
karnivala

parengimuose. Darbininkai pi

RENGS BAKE SALE“

karienę.
Marijona Neberiezienė

Komisijos narė
" 1 ■ ■ ■ ■■ '■ '"■■■'■ '■■■«■ ——

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tc|. L.Yluyi-ltc 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
1 Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—• vai. 
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Ofiso: Tol. CALumct 4039 
lies.S Tol. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijas ofisus: 2656 W. 69Ui St.
Valandos: 10—12 ryto 

Seredouiis Ir Nedėliotais pagal sutarti

ni balais.

“Slifibas” bus Vytauto pa 
ike viešai ant estrados. Po to, 
bus svočios pietūs ir pasilin
ksminimas. Svočia 

biznierka B
dovystėn
paėmė bingo minų. Tai vienas . • -. ,v ..... . Mai dirbo. Muzika buvo gera. |j$Us dvi muzikos: viena “vežaidimu, kuris visiems natin-1• •• , , „1 I Parapijai padaryta gražaus 

pelno.
X Praeitų savaitę su bažny 

tinfmis pamaldomis tapo pa-

ka. Tikimos, kad joms gerai 
seksis biznis varyti, nes kur 
pasiryžimus, ten ir galimybė.

knike mandagiai ir sųžinin-

Negana to, vienbalsiai nu- l laidotas Sv. Kazimiero kapuo-
tarta rugsėjo 23 d. suruošti 
taip vadinamų “Bake Sale”, 
■tai yra išpardavimų namie ga
mintų ir iškeptų valgių. Visos 
narės tų vakarų kų nors na
mie iškeps ir paaukos išpar
davimui. Bus gardžios duono

Rugsėjo 19 d., Šv. Teresės 
tlr-ja laikė pirmutinį šio sezo
no susirinkimų, nes per vasa
rų susirinkimai nebuvo laiko
mi. Narių atsilankė daug Vi
sos pilnos energijos darbuo
tis draugijos labui, o sykiu 
ir savo jiarapijai. Į susirin-

.t

JUOZAPAS
LAURINAITIS

Mirė Rugsėjo 19 d., 1933 m, 
2:30 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus. Kilo iš Raseinių aps
kričio, Jurbarko parap., Mont
vilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nubudime 

moterj Marijonų, po tėvais Bm- 
zaičiukė, sūnų Simonų, dvi ma
rčias Zofiją ir Oną. keturis a- 
nukus: Juozapų, Rayniondų. Je
ronimą ir Tamošių, dvi seseris 
Petronę Llgutlenę ir Oną Mo
ckus, du švogert'us ir gimi
nes, o Lietuvoje seserį Agnie
šką lr gimines.

Kūnas pašarvotas 1329 So. 
48th Ct., Cicero. III. Laidotu
vės (vyks šeštadien). Rugsėjo 
23 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas | flv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tamus-rnas dalyvauti šioeę lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sunus. Ma
rčios, Arnikai. Seserys, Avogc- 
rlal ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus I. J. Žotp. Telefonas 
Boulevard 520 3.

A A
Povilas Lukošius
Mirė nelaf.uinga mlrčla. trau

kinys suvažinėjo rugsėjo 20 d./ 
1933 m.. 10:30 v. ryto, 43 m. 
amž. Kilo Iš Telšių apskričio, 
Plungėš parap., Milašuičlų" kat
ino.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Barborą. po tėvais Go- - 
tauluite, tris sunus; Povilą. Ze
nonų ir Liudvikų, dukter) Liu
dą ir Rimines, o Lietuvoj tris 
seseris: Oną, Zuzaną lr Jadvy
gą

Buvo nurys Golden Star klu
bo.

Kūnas pašurvolas 128 Kusi 
10411, l’luee. I AiidoluVės jvyks 
šeštadienj. rugsėjo 2 3 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Visų šventų parapijos bažny
čią. kurioje jv.vks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtus i Av. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visai 
gimines, druugus-ges ir pažys
ta,nus-mas dalyvauti ’ ši'ose iki- 
dotuvėse.

Nubudę: Moteris. Siutai. Bū
klė Ir GIllMiės.

laidotuvėms pala,nauja gra- 
borlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Y arde 1741.

ZVllll

se a. a. Kvederas. A. a. Kve-' 
doro skaitlinga šeimynėlė Ii- , 
ko didžiam nuliūdime.

X Rugsėjo 24 d., po sumos, 
su iškilminga procesija mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 valan
dų atlaidai. Klebonas A. Lin-

lės, skanių keksų ir ragaišių: kus sake, kati bus daug sve-
bus keptų vištelių ir kas tik 
ko norės. Tikimos, visi bus 
patenkinti, o tuo pačiu sykiu 
parems parapijų, kuriai eis pe
lnas.

Neužmirškite, kad visa tai 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 d.

Kepėja W. H. Y.

čių kunigų.

VESEL-E, VESELE”

(Prle Archer Avė. netoli Kedzlc) 
>US nilisų '^Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredotnis Ir nedėllotnis pagal 
eu tartiSucilienė.

selei”, o kita šokiams — sa- 
lione. į ,

Visų tų bus galima pama
tyti už 25c. Malonėkite nepa-1 
miršti. Rep.

PUonc ŪKO, elitll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sektnad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus 

6859 KO. UESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Tcl. LAFayctte 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0102

Tcl. LAFayettc 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.; 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. Oalifornia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Office l'hoiie
PllGapcct 1028

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP,

BOl lcvai-d 7389
Rcz. HEMliM-k 7U01

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Res. and Offt'ce 
2359 Su. Lcuvitt SL

C-YNAL 0706

Tcl. Of. lr Res. GROvelUJ 0617 
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. ALVKųlEiTE RGAD 

Vai.: 2-4 i'r 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlloj susitaruą

Švenčiausios Panos Marijos 
(Ražaneavos) draugija Dievo 
Apvaizdos parap. laikys'svar
bų sus-mų sekmadienį, rug^. 
17 d., 1 vai. popiet, Dievo Ap
vaizdos parap. salėje. Prašo-

Spalių i d., Vytauto parke n,e visas nares susirinkti, nes 
šš. Petro ir Pauliaus parapi- turime svarbių• reikalų svars- 
ja rengia didžiausių “veselp”!
su visom lietuviškom cerenio- i
nijom. “Ženvsis” p. L. Kas-i.

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GKABOEIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
liL CICERO 6927

Pboue llOLlcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet jąžinlngas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auborn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORrUB IR LAIDOTUVtn

VEIjAJAg
1646 WEST 46th STREET

Tcl. BOL'Ievard 5203—8413

Tel. CICERO 291

SYREVVICZE
ORABORIU8

Laidotuvėms pUoas patarnavimas 
galimas nš 986.06 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ROth Av«c. CStutrn. Tll

Telefonas YARds 1138

SrANLET P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu automubilios visokiem* 
reikalams. Kaina prieinam*. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABOR1US 
Palaidoja už 925.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. CANal 6174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STBEET 

Cicero, IUlnois
Tel. C1CEIRO 2109 ir 859-J.

SIMON M, SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAL’aycttc 3572

J. Llulevičius
Grabo rlus 

lr
Balsam uoto Jas

Patarnauja Chl- 
cagoje ir aplella- 
Mje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. J, BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI .

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

DENTISTAS

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

Tcl. Ofi&o BOL'Ievard 5913—14 
Rcz. VICtory 2343

DR. A. J. BĖRTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUIIGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJRS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointnicnt

Phunc CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

G R A B O R I A I:

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Ncdėliuntis pagal sutarti
(JUau telef. BULlcvard .820 

Namų tel. PRObpcct 1930

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredoinia ir NedėliiAnis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Califorma Avė.

Telefonas REPublic 7868

SENIAUSI LIETUVIU GRARORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtcry 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNŪERTAKINE Cū.
INCORPORATED

Henry W. Decker 
(Ltcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORtŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir Įritu reilemenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas »

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

Tcl. BOLlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tcl. CANal 0122

DR. G. 1.6L0ŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Lcavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

, Nuo 1 fki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. LAN a. 0257
Res. PROsix:et 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOLTU KALSTEI) STREET

Rezidencija 6600 Su. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki' 8:30 vakare

Tel. GKOvcliill 1595

UR.A.L.TUŠKA J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Seredoniis po pietų lr Nedeidieniai*

tik susitarus
2422 W. MAKųtnlit ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginiu 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone 
ENGlcwoud 0641

Office Phone 
. . \\ EN ivvorln 3o00

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
YoDO HaiStea Street

ltOOU 210 
vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

DR. CHARlfS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džlo.ų, Euterų ir Vyrų Ligų 
VuL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomls 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office; Res.:
PROspeot 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

|, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Veat 63rd Street

: 2 to 4 lr 7 to • P. M. 
lr Sekmad. pagal sutart] 

ral. 4v. kryžiaus Ligoninėj 
Chicago. 111.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ofiso Tel. VICtory 6898
Rcz. Tei. DREsel 0191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specijalistas bdos ligų ir 
veneriškų ligų 

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

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Ncdėli'omis ir šventadieniais 10- d:

DR. MAURIGE KAHN
GYDYT’OJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tcl. V.Utils 0994 

Rcz.: Tcl. 1*1. Aza 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-9 v. 
Nedėldicnials nuo 10 iki 12 dieni

©
Flionc PltOspoct 1021

DR. G. E. FIIZGERALD
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 lr .7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal autartj

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAM LIGAS VYRŲ IR MtyiERŲ PER 28 METUS TOCMURIMT 

KAIP LMUENEJUSIOS Ir NEIfiGYDO.ųOS JOS YRA 
Speetallškat gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatlsmą. galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr Išgydė tukstančlua ligonių. P a toli
mas dykai. OFISO V A LA N IMAS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai tr nuo t—2 vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 ral.

TaL CBAwford4200 WKST 26 Ih BZ. karr-tpas Ki Ava.
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C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
VIENAS UŽ VISUS, VISI 

UŽ VIENĄ

IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO- 
I- RO VEIKIMO

CHICAGOS VYČIAMS

Aušros Vartų Šv. P. M. v. 
ir m. draugija rengia vakarų 
bu šokiais ir kitais pamargini- 
mais knp. Dariaus ir Girėno 
paminklo fondui.

Gerbiamieji! Mūsų didvy
riai skrido ne vien dėl savo 
garbias, bet ir dėl. visos lietu-

Lietuvos Vyčiai (Chicagos 
Apskritys) turi nuo seniai gy
vuojantį ir gražiai veikiantį 
“Dainos” chorų, kuris vpa* 
pastaraisiais laikais gražiai at 
stovauja Chicagos Vyčius, ke
lia jų vardų ir garbę. L. V.' 
“Dainos” choro koncertai, o- 
peretės, bažnytiniai veikalai 
visados gražiai išpildomi ii 
kiausytojuose palieka kuo gra 
žiausių įspūdžių. Į L. V. “Dai- 

” chorą sutrauktos visos
vių tautos.

T)u mėnesiai prabėgo nuo ' I!OS 
tos dienos, kaip musų didvv- įžymiausios dainos-meno pajė 
riai sutiko tragingų mirtį. Šijgos. Tačiau yra šimtai kata 
žinia žaibo greitumu pasklido į1 į kišk o jaunimo, L. Vyčių Cln- 
po visų Lietuvą ir Amerikų. jcagos kuopose, kurie myli dai- 
Vieniems ašarų iš akių isspau- n,y jr dažnai dainuoja, bet prie 
dė, kitiems kaip kalaviju sir- choro dar nepriklauso, 
dį pervėrė. Su ašaromis nie-- T
, .. ... L. V. “Dainos choro seko nenuveiksim. Kitos išeities . . .zonas jau prasidėjo. Todėl vi-nėra, kaip tik kreiptis į \Ya- 
shingtonų ir prašyti Dėdės Sa 
mo, kad ištirtų mūsų lakūnų 
žuvimo priežastį.

Todėl stokim, į darbų! A’ie
nas už visus, visi už vienų.

Ši draugija rengia vakarų 
su šokiais ir kitais pamargi- 
iiimais. Lai nepasilieka nei 
vienas neprisidėjęs, kam skali 
dus yra Dariaus ir Girėno žu
vimas. Gal kam nemalonu, kad 
rengiam pasilinksminimų. 
Mums nepeina niekas kitas, 
kaip tik aukos minėtam fon
dui.

P. Staškfmas paaukojo sve
tainę veltui 2301 AV. 22 PI.I I •
(kampas Ookley Avė.)

Šokiai bus su pamarginimu, 
rūgs. 30 d. Prasidės G:3) vai. 
vak.

Visus kviečia komisija:
F rauk Žebrauskus, 
Petras Pabijonaitis,
S. K. Rokas.

sų Chicagos Vyčių kuopų na 
riai, mylintieji dainų, kviečia
mi įsirašyti i L. A’. “Dainos” 
chorų.

Šiemet L. V. “Dainos” cho 
ras yra užsibrėžęs suruošti du 
nepaprastus vakarus — kon
certus. Sausio 21 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj bus sta
toma naujas komp. Žilevičiaus 
veikalas — Vytauto kantata J

Balandžio 15 d. taip pat Lie- 
tuvių Auditorijoj statys sce
noje naujų operetę, kurių jau 
ruošia choro vedėjas muz. J. 
Sauris.

Be to, lapkričio 19 d., Mel- 
dažio salėj, AVest Side, ruo
šiama sez.ono atidarymo kon
certas su šokiais.

( Šį vakarų (rūgs. 22 d.) p 
vyks choro praktika Lietuviu 
Auditorijoj (mažojoj salėj) 

Vyti, Vyte, jei myli dainą 
ir nori, kad choras ir toliau 
keltų tavo organizacijos gar-

X Ketvirtadienį atlaikytos i bę, atsilankyk šį vakarų ir į- 
dvejos šv. Mišios už a. a. Pr. Įsirašyk į “Dainos” chorų.

B K t lt U X s

Ceprrlsbt. 1933. Tb« 
Aatrkin Tobtecu Comptoj.

eras Tabakas — Tikras Geras Tabakas! 
Įsidėmėk gludų, šilkinį audinį. Tie yra 
viduriniai lapai. Mes nenaudojame 
šiurkščių viršutinių arba stambių žemu- 

linių augalo lapų. Tik kelius rinktinius 
vidurinius lapus — be kotelio — be ka
mieno. . Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas tuo rinktiniu tabaku. Apvalus, 
kietas — laisvas nuo liuosų galų. Štai 
kodėl Luckies visuomet patenkina.

VISUOMET puikiausias tabakas 

VISUOMET puikiausias apdirbimas 

VISUOMET Luckies patenkinai

AUDOJAMA TIK 

VIDURINIAI LAPAI

it*s toasted ’*

Penktadienis, rugsėjo 22, 1933

IŠNUOMAVIMUI
Tšsinuomuoja krautuvė. Ge

roj vietoj, tinkamu bile ko
kiam bizniui. Raminsi Mar- 
qnette parke, 2519 AV. 69 St. 
Arą sykiu ir pagyvenimas.*

Atsišaukite:
ANTANAS SHADBARAS 

_____ 2519 W. 69th St.
IŠNUOMAVIMUI

penkių kambarių flatas, pe
čiais šildomas, su visais pato
gumais, ant antrų lubų. Kam
pinis namas, randasi arti šv- 
Jurgio bažnyčios, Bridgepor- 
te. Renda pigi. Atsišaukite pas 
savininkų:

3341 So. Halsted St.
arba

Tclrfonuokitc PKOSPF.CT 303#

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

Oražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 
Lankai kaip nauji. Šildytuvas. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies 
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip 
nauja mašina. Kaina tik $400. Te- 
lefonuokite IIAR. 3006; Sekma
dieniais R AG. 7754.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Plllibnian 5950 

Ketvergo vakarais nuo 7 Iki' 9 
1KOO S. \V<mx1 St. LAFayette #393

JOHN B. BORDEN “
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7##0 

Valandos 9 ryta Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Pagedėlio, 8eredoa fr Pėtnyčloe 
vakarais < Iki 9 

Telefonas CANal #122 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPub'lc 9#00

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir prl- 
r‘-»tau ong'is už pigiausias kainas:
Black Barni $7.50; Harking $H.(N>;
Ml, era Gi t ek $9.75.

Pa-aiik't LAPavette #980.
J. OKSAS 

2349 AVest 43rd Street

5332 So. Long Avė.Ai MOl

H
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kalnas, taip aukėtai, kad žmo- 
;ėms sunku bejpirktl, o lietuvių 
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuo jaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPUBIJC 8402

Kiršio sielų. Ant kapo pasta
tytas gražus paminklas ir ne
užilgo bus pašventintas.

LABDARIŲ VAKARAS

Choristas ORO BANGOS

SUGRĮŽO IS 
LIETUVOS 

ADV. F. B. BRAOCHULIS
labdariai labai sujudo re- j 

ngti vakarų rugsėjo 23 d.,
“Rūtos” darže, su daugeliu, r.. ... . , Attoruev & Counsellor-At-Law
dovanų. Didžiausia dovana
bus gražus kalakutas. Tikietas 3112 80’ HALsTED ST- 
bus tik 10c. Jaunimas tikie- Tel VICtOry 2394 
tus platina po vadovyste Tp. [r vėl pradėjo praktikuoti vi- 
Labanausko, St. Roko, A. Ll- suose teismuose kaip ir 
nkaus ir Br. A. M. Petraity
v? _cių.

pirmiau.

Kas myli dainas ir muzikų, 
taipgi įdomauja žinoti, kas 
kus veikiama lietuvių gyveni
me, kas naujo pramonėje ir t. 
t., tas antradienio vakare už- 
sistatęs savo radijo ant sto
ties WGES visų gali girdėti 
ir žinoti. Mat, tų vakarų kas 
savaitę Peoples Furniture 
krautuvės transliuoja oro ba
ngomis lietuvių radijo prog
ramas iš dainų, muzikos, kal

bų, jumoro ir t.t.
Taip ir praeitų antradienio

vakarų klausytojai turėjo ma
lonumo girdėti- gražias lietu
vių kompozicijas, kurias išpil
dė pilnai išsilavinęs Peoples 
Radijo kvartetas. Be to, žymi 
dainininkė E. Bartush daina
vo solo, o Dr. Kazys Drauge
liu pasakė įdomių kalbų; juo- 
l*Wys Kepurė” patie
ktTgražaus ir naujo jumoro. 

'Taipgi prie gražios ir rinkti
nos muzikos, .programo vedė

jas J. Krukas patiekė daug kvboje. Išklausius šių vienų 
žinių kas lietuvių tarpe vei- valandėlę daug kų’ sužinai, 
kiama ir kokios naujienos pro daug pasimokini. Be

I - •1 ✓

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-n ' i: i< ’ Z7 -PlįlhlLWlCZ&(o-
IMORTGAfiE BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEIRTKGlJMn PAMATUOTAS BUSIS

2608 AV.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULLman 2316
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Pasipūtęs, kaip tikras kalakutas, durno 
ja, kas jį laimės labdarių piknike “Rū
dos” darže, rūgs. 32 d.

Įįf QVR OFFICE
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